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utilization of the train commuting. The second main objective was to find out the current
service level in rail transportation from the customers’ point of view and to explore
development proposals that would increase commuting by rail.
The survey consisted of three parts: 1) a data collection questionnaire, 2) interviews
with the largest employers and major cultural and sports service producers in
Kymenlaakso and 3) validation questionnaire. In the research the principles of service
design were applied to develop the travel chain. The research proceeded holistically,
iteratively and user-oriented. Almost 1,700 responses were received to the
questionnaires and 9 interviews were conducted.
As a result of the study, a new train schedule was created for the Kotka-Kouvola
connection and development proposals for the travel chain were explored. The new train
timetable created on the basis of this study will be introduced beginning from
15.12.2019. The new schedule responds to users’ needs better than earlier and timetable
presents four new train departures. With the new timetable it is possible to reach higher
commuter potential than previously. Numerous travel chain development suggestions
in this research were elicited and listed in order of priority from user perspective.

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO
2 TUTKIMUKSEN TARVE

8
10

2.1

Tutkimuksen tavoite

12

2.2

Tutkimuksen tulokset

12

3 MATKUSTAMISEN LOGISTIIKKA

14

3.1

Mobility as a service – MaaS

4 PALVELUMUOTOILU
4.1

Net Promoter Score (NPS)

18
22
25

5 TUTKIMUKSEN METODIT JA RAKENNE

28

6 TIEDONKERUUKYSELY

30

6.1

Tiedonkeruun tulokset – matkaketju

31

6.2

Yhteysvälin palveluiden kehitysehdotukset

35

6.3

Luonnos uudesta juna-aikataulusta

41

7 KYMENLAAKSON SUURIMPIEN TYÖNANTAJIEN SEKÄ KULTTUURIN JA URHEILUN
SUURTUOTTAJIEN HAASTATTELUT
7.1

47

Haastatteluiden tulokset

48

8 TULOSTEN VALIDOINTIKYSELY

54

8.1

Validointikyselyn tulokset – matkaketju

54

8.2

Validointikyselyn tulokset – kehittämisehdotukset

60

8.3

Aikataululuonnoksen sopivuus

9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
9.1

Juna-asemien ja -seisakkeiden palvelutason kehittäminen

65
69
73

10 YHTEENVETO

80

LÄHTEET

84

LIITE 1 Tiedonkeruukysely
LIITE 2 Haastattelurunko
LIITE 3 Validointikysely

KUVALUETTELO
Kuva 1. Matkaketju A-D ja matkustuspalvelun valintaan liittyviä tekijöitä.

17

Kuva 2. NPS-arvon laskeminen.

26

Kuva 3. Asemien ja seisakkeiden käyttäjät altistuvat sään vaikutuksille.

75

Kuva 4. Asemien ja seisakkeiden viestintä ja opasteet kaipaavat päivittämistä.

76

Kuva 5. Asemien ja seisakkeiden turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen ovat käyttäjille
tärkeitä.
78

TAULUKKOLUETTELO
Taulukko 1. Henkilöjunaliikenteen matkustajamäärät Kotka-Kouvola yhteysvälillä vuosina 20132017.
11
Taulukko 2. Kotka-Kouvola –välin juna-aikataulu keväällä 2019.

15

Taulukko 3. Tiedonkeruukyselyssä ilmi tulleet matkaketjun pituudet alussa ja lopussa.

32

Taulukko 4. Matkaan kuluva aika lähtöpisteestä junan lähtöasemalla tai –seisakkeelle ja junasta
poistumispisteeltä määränpäähän.
33
Taulukko 5. Matkustusmuodon käyttö matkaketjun alussa ja lopussa.

34

Taulukko 6. Tiedonkeruukyselystä saadut Kotkan aseman kehitysehdotukset (n=615).

36

Taulukko 7. Tiedonkeruukyselystä saadut Kouvolan aseman kehitysehdotukset (n=433).

37

Taulukko 8. Kyselyssä vastaajien eniten käyttämät seisakkeet Kotka-Kouvola yhteysvälillä.

39

Taulukko 9. Kyselyssä saadut Kotka-Kouvola yhteysvälin junaseisakkeiden

kehitysehdotukset.

40

Taulukko 10. Tiedonkeruukyselyn aikataulutoiveet - yhdistettynä ensisijainen ja toissijainen
lähtöaika Kotkasta.

42

Taulukko 11. Tiedonkeruukyselyn aikataulutoiveet - yhdistettynä ensisijainen ja toissijainen
lähtöaika Kouvolasta.

43

Taulukko 12. Ensimmäinen luonnos uudeksi aikatauluksi kymmenellä lähdöllä Kotkasta ja
Kouvolasta.

44

Taulukko 13. Yhteenveto haastatelluista organisaatiosta sekä arviot työntekijöiden määrästä sekä
katsojamääristä.
48
Taulukko 14. Kotkan ja Kouvolan kulttuurin ja urheilun tuottajien alkamisajat ja arvioidut
päättymisajat.

49

Taulukko 15. Haastatteluissa käytetty aikataululuonnos ja junien lähtöaikojen soveltuvuus
haastatelluille.

52

Taulukko 16. Asiat, jotka vaikeuttavat lähtöasemalle/-seisakkeelle saapumista (n=801).

55

Taulukko 17. Asiat, jotka vaikeuttavat määräasemalta/-seisakkeelta jatkamista. (n=801).

57

Taulukko 18. Syyt, jotka voisivat lisätä junan käyttöä (n=799).

59

Taulukko 19. Kotkan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys (n=801).

61

Taulukko 20. Kouvolan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys (n=801).

62

Taulukko 21. Kotka-Kouvola –välisen junayhteyden seisakkeiden kehitysehdotusten
tärkeysjärjestys (n=652).

64

Taulukko 22. Parhaiten sopivat lähtöajat Kotkasta (n=801).

66

Taulukko 23. Parhaiten sopivat lähtöajat Kouvolasta (n=801).

67

Taulukko 24. Lopullinen ehdotus uudesta junien lähtöaikataulusta Kotka-Kouvola yhteysvälille
sekä sen sopivuus käyttäjille (n=801).
69

8

1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön aihe on Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen. Kehittämiskohteena
on erityisesti junaliikenne, sen aikataulut ja palvelutaso. Junien aikataulujen huono sopivuus
käyttäjille on tullut esiin monesta lähteestä ja niitä pyritään kehittämään, niin että ne vastaisivat
paremmin käyttäjien tarpeita. Samalla etsitään yhteysvälin palvelutason kehityskohteita, joita
kehittämällä junan käyttömäärät kasvaisivat. Optimaalisten aikataulujen ja palvelutason
kehityskohteiden löytäminen on sidottu käyttäjien matkaketjuun, joka on tutkimuksen ydin.
Matkaketju on käyttäjien kulkema matka lähtöpisteestä määränpäähän saakka kaikki välillä
olevat kuljetusmuodot huomioon ottaen. Selvittämällä käyttäjien matkaketju kuten esimerkiksi
siihen kuuluvat matkan osat sekä ajat, matkustamisen muodot, perustelut liikkumiselle ja
matkustusmuodon valinnalle voitaneen löytää käyttäjille paremmin sopiva junien
lähtöaikataulu sekä kehitysehdotukset palvelun parantamiseksi.
Opinnäytetyö sisältää teoreettisen sekä empiirisen osuuden. Teoreettisessa osuudessa käydään
läpi matkaketju sekä matkustamisen seuraavaksi evoluutioksi nimetty Mobility as a Service
(MaaS) (liikkuminen/matkustaminen palveluna). Empiirinen osuus muodostuu kolmesta
osasta. Nämä osat ovat kaksi julkista kyselyä palvelun käyttäjille mukaan lukien potentiaaliset
käyttäjät sekä Kymenlaakson suurimpien työnantajien ja kulttuurin ja urheilun suurtuottajien
haastattelut. Ensimmäinen osa on julkinen tiedonkeruukysely, jolla selvitetään käyttäjien
matkaketjua, junien lähtöaikatoiveita ja kehitysehdotuksia. Sillä on tarkoitus kerätä
mahdollisimman paljon tietoa analysoitavaksi jatkoa varten. Haastattelurunko muodostetaan
tiedonkeruukyselyn tulosten analyysin pohjalta. Haastatteluilla halutaan selvittää muun muassa
mahdollisia

matkustamisen

alueellisia

trendejä,

nykytilaa

ja

valmiuksia

kestävän

matkustamisen edistämiseen. Kolmas osa on validoiva kysely, jossa haetaan vahvistusta
uudelle

aikatauluehdotukselle

ja

pyritään

listaamaan

kehitysehdotukset

käyttäjien

tärkeimmäksi kokemaan järjestykseen.
Opinnäytetyön tuloksena on luotu käyttäjäpohjainen junien lähtöaikataulu välille KotkaKouvola

sekä

listattu

edelleen

käyttäjälähtöisesti

yhteysvälin

palvelutason

kehittämisehdotuksia, joiden toteuttaminen lisää junalla matkustamista kaupunkien välillä.
Opinnäytetyö tehdään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) hankkeelle ”KotkaKouvola yhteysvälin kehittäminen.” Kirjoittaja työskentelee hankkeessa projektipäällikkönä.
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Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto. Opinnäytetyö valmistui aikavälillä joulukuu 2018lokakuu 2019.
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2

TUTKIMUKSEN TARVE

Tutkimuksen kohteena on Kotka-Kouvola henkilöjunaliikenteen käytettävyys ja palvelutaso.
Yhteysväli on vuosia ollut vajaalla käytöllä ja sen potentiaali halutaan saada käyttöön. Radan
käytön vähyys johtuu ”määrällisesti ja aikataulullisesti toimimattomasta vuorotarjonnasta”
sekä junien ja asemien heikosta varustelutasosta (Kaakkois-Suomen ELY, 2017, s. 1).
Haastavan juna-aikataulun vuoksi suurin osa junalla matkustamisen potentiaalista töihin tai
opiskelemaan

jää

käyttämättä.

Esimerkiksi

Kotkassa

sijaitsevan

Kymenlaakson

keskussairaalan työntekijät Kouvolasta eivät pääse töihin aamuvuoroon junalla. Ilta- ja
yövuorossa käyville työntekijöille ei ole sopivia matkustusvuoroja lainkaan edes bussilla.
Kuitenkin työssäkäynti- ja opiskelijaliikenne kaupunkien välillä on kasvanut, kun taas junan
käyttö on vähentynyt. (Kouvolan kaupunginhallitus, 2018, s. 2-3.)
Henkilöjunaliikenne avataan kilpailulle 2020-luvulla talouspoliittisen ministerivaliokunnan
päätöksen mukaisesti. Koko henkilöjunaliikenne on aikomus avata kilpailulle niin, että
kilpailutettu liikenne olisi käynnistynyt koko maassa kesään 2026 mennessä. Kilpailutukset
alkavat Etelä-Suomen taajamaliikenteessä siten, että kilpailutettu liikenne alkaisi kesällä 2022.
Kotka-Kouvola
taajamaliikennettä.

välinen

henkilöjunaliikenne

Kilpailutusta

varten

kilpailutetaan

kannattavaa

ja

osana

Etelä-Suomen

kannattamatonta

liikennettä

paketoidaan yhteen. Kotka-Kouvola –henkilöjunaliikenne ei ole kannattavaa liikennettä
(Hannukainen, 2018). Kaupunkien huolena on, että mikäli junalla matkustamisen suosiota ei
saada nousemaan ja käyttäjämääriä kasvamaan, junavuorot vähenevät entisestään. Uhkana on
myös, että kannattamaton liikenne ei houkuttele palveluntarjoajia tarjoamaan, saati
panostamaan reitin ylläpitoon. ”Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen” –hanke ja sille
tehtävä opinnäytetyö on yksi osa yhteysvälin kehittämisessä ja junan käyttäjämäärien
kääntämisessä kasvuun. (Karjalainen, 2018, s. 2; LVM, 2017.)
Junien aikataulujen haasteellisuus sekä yhteysvälin palvelutason heikko laatu ovat toistuneet
useasti paikallismedioissa vuoden 2018 aikana. Asia oli erityisen ajankohtainen Liikenne- ja
viestintäministeriön (LVM) hakiessa 1-3 pilottihanketta Suomesta joukkoliikenteen
kehittämiseksi syksyllä 2018. Kymenlaakson liitto sekä Kouvolan ja Kotkan kaupungit jättivät
yhteisen hakemuksen hankkeen saamiseksi alueelle. Hakemuksen keskeisenä tavoitteena oli
Kotka-Kouvola yhteysvälin junaliikenteen sekä liityntäliikenteen kehittäminen. Kehittämisen
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kohderyhmänä on työ- ja opiskeluliikenne, sillä julkisen liikenteen vuorot eivät nykyisellään
palvele juuri näitä kohderyhmiä optimaalisesti. Xamk oli mukana kommentoimassa
hakemusta.
Päätökset pilottihankkeeseen pääsemiseksi oli alun perin tehdä marraskuun 2018 aikana, mutta
päätösten teko ja julkaisu tehtiin 23. tammikuuta 2019. LVM valitsi Kymenlaakson yhdeksi
kolmesta junapilotin jatkokehittämisen suunnittelun kohteista. Pilottia valmistellaan keväällä
2019 ja mahdollisten pilottihankkeiden on tarkoitus alkaa joulukuussa 2019. Pilottien kesto on
vuoteen 2022 saakka ja niillä on merkittävää painoarvoa valituiksi tulleiden alueiden
joukkoliikenteen kehittämisessä. Tämän opinnäytetyön tuloksia tullaan hyödyntämään pilotin
toteuttamisessa (Kallström, 2018). (LVM, 2018; LVM 2019a; Poikolainen, 2018.)
Taulukko 1. Henkilöjunaliikenteen matkustajamäärät Kotka-Kouvola yhteysvälillä
vuosina 2013-2017 (Karjalainen, 2018, s. 7).
Kotka- Kouvola
henkilöjunaliikenne

2013

2014

2015

2016

2017

130 000

125 000

110 000

95 000

90 000

vuonna:
Matkustajamäärä:

Taulukossa 1 on esitetty Kotka-Kouvola –välin henkilöjunaliikenteen matkustajamäärät
vuosina 2013-2017. Trendi on vuosien aikana ollut laskeva. Neljässä vuodessa
matkustajamäärät ovat laskeneet 130 000 matkustajasta 90 000 matkustajaan. Keskimäärin
matkustajien määrän lasku on ollut 10 000 vuodessa.
Kotka-Kouvolan yhteysvälin liikkumiskysyntä on noin 9000 matkaa vuorokaudessa.
Yhteysvälin potentiaalinen joukkoliikenteen käyttömäärä arkisin on noin 5000 matkaa
vuorokaudessa. Tämä vastaa 55% liikkumiskysynnästä. Tämän hetken käyttöaste on 30%
laskennallisesta potentiaalista eli noin 1500 joukkoliikennematkaa. Junalla näistä matkoista
tehdään noin 1100 matkaa vuorokaudessa. (Kaakkois-Suomen ELY, 2017, s. 1.)

12

2.1 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksella on kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen päätavoite on luoda Kotka-Kouvola
väliselle henkilöjunaliikenteelle aikataulu, joka lisää junan käyttöastetta. Vaikka tavoite on
konkreettinen ja selkeä, sen onnistumista ei voida tarkkaan mitata käytännössä tämän
tutkimuksen

aikana.

Aikataulujen

käyttöönotosta

Kotka-Kouvola

-välillä

vastaa

Liikennevirasto, joka ostaa junapalvelun palveluntarjoajalta, joka nykyään on VR Group
(Hannukainen, 2018). Kotkan ja Kouvolan kaupungit voivat vaikuttaa palvelun ostoon
palvelusta hyötyjinä.
Tämän tutkimuksen toinen päätavoite on selvittää kaupungeille junaliikenteen nykyinen
palvelutaso asiakkaan näkökulmasta ja jättää kehittämisehdotuksia, joiden toteuttamisella on
junamatkustamista lisäävä vaikutus. Kehittämisehdotuksissa, mikäli niitä löydetään, pyritään
konkreettisuuteen ja arvioimaan myös niiden tehoa junan käyttöasteen lisäämisessä.
Palvelutason kuvaus käsittää asiakkaan koko matkaketjun eli lähtöpisteestä määränpäähän
saapumiseen saakka.
2.2 Tutkimuksen tulokset
Opinnäytetyön

onnistuneena

tuloksena

on

laadittu

Kotka-Kouvola

–välille

henkilöjunaliikenteen aikataulu, joka lisää junamatkustamisen määrää. Lisäksi on kuvattu
yhteysvälin palvelutaso ja listattu konkreettisia kehitysehdotuksia, joiden vaikutusta
junaliikenteen kävijämääriin on arvioitu. Tulokset perustuvat hyvää tieteellistä käytäntöä
noudattaneeseen

empiiriseen

tutkimukseen

sekä

matkustamisen

logistiikan

ja

palvelumuotoilun teoriaan.
Opinnäytetyön tuloksia käytetään osana Xamkin ”Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen” –
hanketta, jossa yhtenä toimenpiteistä on laatia selvitys yhteysvälin käytettävyydestä ja
palvelutasosta. Tulokset ovat julkisia ja työ julkaistaan sähköisessä muodossa. Tulokset jaetaan
ensisijaisesti Kotkan ja Kouvolan kaupunkien käyttöön, VR Groupille, Kymenlaakson liitolle
sekä Liikenne- ja viestintäministeriölle. Työn tuloksia esitellään osana ”Kotka-Kouvola
yhteysvälin

kehittäminen”

–hankkeen

selvitystä

Xamkin

sidosryhmille

ohjausryhmän päätöskokouksessa huhtikuun 2019 loppupuolella Kouvolassa.

hankkeen
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Kuten tutkimuksen luvussa 2 Tutkimuksen tarve esitettiin, tuloksia tullaan hyödyntämään
vuonna 2022 avautuvan raideliikenteen kilpailutuksen valmistelussa. Tuloksia käytetään sitä
ennen myös LVM:n alueellisen joukkoliikenteen kehittämisen pilotoinnin suunnittelussa sekä
mahdollisen pilotin aikana.
LUT:n ohjeistuksen (LUT, 2018) mukaisesti opinnäytetyö tarkastetaan Turnitin-ohjelmalla
ennen arvostelua ja hyväksytty työ toimitetaan LUTPubiin, yliopiston sähköiseen
opinnäytetöiden arkistoon, jossa työ saa URN-osoitteen.
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3

MATKUSTAMISEN LOGISTIIKKA

Opinnäytetyön teoriassa lähestytään tutkimusongelmaa palvelumuotoilun ja logistiikan
näkökulmista. Junalla matkustaminen on palvelu, joten sitä käsitellään tutkimuksessa palvelun
arvioinnin ja kehittämisen työkaluilla.
Tällä hetkellä Suomessa juna on palvelu, jolla pääsee kulkemaan vain asemalta toiselle. Pitkän
matkan junissa on myös ravintolapalvelut. Ravintolapalveluita ei ole saatavilla paikallisjunissa
kuten Kotka-Kouvola –välillä. Tulevaisuuden visiona VR:llä on pystyä tarjoamaan
matkustuspalvelua – ei pelkästään asemalta asemalle – vaan ”ovelta-ovelle” eli koko asiakkaan
tarvitsema matkaketju. (Hannukainen, 2018.)
Matkaketju on henkilön matkustamisesta muodostava matkustamisen ketju, jossa on yksi tai
useampi matkustusosuus. Sitä voi verrata ketjuna esimerkiksi logistiikassa tuttuun tavaroiden
toimitusketjuun, jossa tuotteet kulkevat toimittajalta toiselle – lähtöpisteestä määränpäähän eri
kuljetusmuotoja ja -reittejä käyttäen.
Matkaketju on sarja yhteen ketjuuntuneita matkoja, jotka yleensä alkavat kotoa ja päättyvät
kotiin. Matkaketju voi sisältää yhden tai useampia matkan osuuksia, matkustusmuotoja,
matkan kohteita ja sillä ei ole määrättyä ajallista kestoa. (Sun et al., 2018, s. 3.)
Liikennesuunnittelussa matkaketjun käsitettä käytetään korostamaan, että matka sisältää
muitakin matkustusmuotoja kuin autolla ajamisen. Matkaketjuista puhuttaessa täytyy muistaa,
että siirryttäessä lähtöpisteestä määränpäähän, kaikki matkan osat ja matkustamisen
mahdolliset muodot tulee ottaa huomioon. (Carlsson, 2004, s. 2.)
Matkaketjusta voidaan erotella erikseen ”first-mile” ja ”last-mile” –osuudet sekä
matkustamisen

pääosa.

Matkaketjun

pääosalla

viitataan

yleensä

matkan

joukkoliikennevälineellä tehtyä osuutta, joka yleensä muodostaa matkan pisimmän osuuden.
Tässä opinnäytetyössä matkan pääosuus on junalla tehty matka Kotkan ja Kouvolan
kaupunkien välillä. Yhteysvälillä on kaksi juna-asemaa sekä seitsemän seisaketta. Junamatkan
kesto kaupunkien välillä kestää noin 45 minuuttia. Tutkimuksen teon aikana voimassa oleva
junien lähtöaikataulu on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kotka-Kouvola –välin juna-aikataulu keväällä 2019 (VR, 2019a).
Kouvolasta

Kotkasta

6.44

6.57

6.53

8.03

8.00

10.18

12.53

14.28

14.57

15.56

15.57

16.54

17.52

19.23

First-/last-mile on yleisesti logistiikassa nimetty ongelmaksi toimitus-/matkaketjussa. Firstmile viittaa matkaketjun alkuosaan, jossa matkaketjussa siirrytään matkan pääkulkuneuvon
lähtöpaikalle. Sille tyypillistä on rajatut yhteydet ja päämatkustuskulkuneuvoon siirtymiseen
liittyvät muut ongelmat. Esimerkiksi käy liian vähäiset parkkipaikat lähtöasemalla, matkalipun
ostamisen liittyvät ongelmat tai liian kaukana oleva lähtöasema. (Charisis et al., 2018, s. 1.)
Last-mile –ongelma sen sijaan viittaa matkaketjun loppuosaan, jossa matkustajalla on tarve
päästä määränpäähänsä pääkulkuneuvon määräasemalta. Ongelmia voivat aiheuttaa
esimerkiksi liityntäliikenteen vuorotarjonnan aikataulut tai reittien sopimattomuus, matkan
jatkamisen kalleus tai kohtuuton vaiva. (Djavadian & Chow, 2017, s. 1.) Koska first-/last-mile
koetaan usein matkaketjun vaikeimmaksi osaksi, voidaan todeta, että julkisen liikenteen
onnistuminen voidaan linkittää firs/last-mile –ongelmiin ja niiden ongelmien onnistuneisiin
ratkaisuihin (Lesh, 2013, s. 2).
First-/last-mile ongelmia voivat aiheuttaa lukuisat asiat. Julkisen liikenteen käytössä (tässä
tutkimuksessa junan) asemalle saapuminen ja sieltä poistuminen ovat merkittäviä asioita
matkan helppouden kannalta. Saapuminen ja jatkaminen asemalta ovat matkaketjun
heikoimmat lenkit. Ne määrittävät julkisen liikenteen saatavuutta sekä mielekkyyttä.
(Krygsman et al., 2004, s. 9.) Krygsman et al. (2004) ovat tutkineet matkaketjun nopeuttamista,
sillä asemien saavuttaminen ja asemilta määränpäähän jatkaminen voivat viedä huomattavan
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paljon aikaa, mikä kertaantuu helposti, mikäli matkustustapaa vaihdetaan useasti. Myös
Boarnet et al. (2017, s.13) toteavat, että saapuminen ja lähteminen asemalta ovat
ajankäytöllisesti tärkeitä lenkkejä matkaketjussa. Mikäli matkustaja kokee, että omalla autolla
ajaminen on huomattavasti nopeampaa, kuin koko matkaketjun suorittaminen käytössä olevilla
julkisilla kulkuvälineillä, julkisen liikenteen käytöstä luovutaan helposti (Lesh, 2013, s. 2).
Muita matkaketjun sujuvuutta hankaloittavia tekijöitä ovat myös liityntäliikenteeseen liittyvät
vaikeudet tai liityntäyhteyksien puuttuminen kokonaan (Charisis et al., 2018, s. 14) sekä
asemien ja niiden lähialueiden esteettömyyteen liittyvät ongelmat (Abenoza et al., 2019).
Lisäksi heikkoa joukkoliikennettä kompensoivien vaihtoehtojen – kuten esimerkiksi autojen
tai pyörien yhteiskäyttömahdollisuus – puuttuminen matkaketjusta lisää oman auton käyttöä.
Tosin tähän ongelmaan on nousemassa kaupallisia ratkaisuja kuten kaupunkipyörät, autojen
vertaisvuokraus

tai

uudenlaiset

taksisovellukset

kuten

esimerkiksi

Uber.

Näistä

kaupunkipyörillä on erinomainen etu, sillä niitä voidaan sijoittaa lähelle asemia, ne ovat
edullisia ja yleensä aina saatavilla. Turvallisten pyöräily- ja kävelyreittien tarjoaminen ja
ylläpito edesauttavat huomattavasti julkisen liikenteen käyttöä (Lesh, 2013, s. 2). (Boarnet et
al., 2017, s. 13.)
Matkaketjun toivotaan olevan nopea, mutta lähes poikkeuksetta se ei ole niin saumaton, etteikö
odotusaikoja tulisi. Matkaketjussa tulee sen vuoksi huomioida myös asioita, jotka eivät
suoranaisesti liity liikkumiseen, vaan liikkumisen odottamiseen. Matkustajien käytössä olevat
istuimet, katokset, valaistus ja opastus ovat erityisen tärkeitä matkaketjun mukavuuden ja
turvallisuuden tekijöinä. Hyödyllisimmät ja käytetyimmät joukkoliikenteen muodot tarjoavat
käytännöllisten ja turvallisten saapumis- ja poistumisreittien lisäksi mukavat odotustilat.
Menestyneimmät asemat tarjoavat matkustajille myös kaupan ja vapaa-ajan vieton
mahdollisuuksia, mikä lisää alueen suosiota matkaketjun solmukohtana. (Lesh, 2013, s. 2.)
Myös Carlsson (2009) on tutkinut julkisen liikenteen esteettömyyttä. Matkaketjun varrella voi
olla lukuisia fyysisiä, ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat kokemukseen
matkaketjusta. Hän on löytänyt tutkimuksessaan useita esteettömyyteen liittyviä, matkaketjuun
negatiivisesti vaikuttavia asioita, joita ovat esimerkiksi portaat, epätasainen maasto, opasteisiin
liittyvät ongelmat sijoittelussa, määrässä ja keinoissa, istuimet, valaistus ja suoja säältä.
Ongelmat voivat olla laadultaan olemassa olevia esteitä, puutteita ympäristössä,
suunnitteluvirheitä tai näiden yhdistelmiä. (Carlsson, 2009, s. 7-9.)
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Kuva 1. Matkaketju A-D ja matkustuspalvelun valintaan liittyviä tekijöitä.
Matkustamisen palvelu ei siis ole vain paikkojen A:n ja B:n välinen siirtyminen. Se on
liikkumisen kokonaisuus, jota määrittää sekä matka itse mutta myös kokemus sen
onnistumisesta helposti ja nopeasti. Yllä olevassa kuvassa 1 on havainnollistettu matkaketjua
A-D ja matkustamiseen liittyviä tekijöitä. Kuvaan on sisällytetty neljä matkan osaa, mutta niitä
voi olla useampikin. Matkaketju muodostuu yleensä – ja junamatkustamisesta puhuttaessa aina
– vähintään matkaosuuksista A-B-C-D. Näistä A-B muodostavat matkan alun lähtöpisteestä
junan lähtöasemalle. Osuus B-C muodostaa matkan pääosuuden junalla asemien välillä ja väli
C-D matkan viimeisen siirtymän junan määräasemalta matkustajan määränpäähän. Matkaketju
on siis logistinen ongelma, jossa matkustaminen on palvelu.
Matkustajan näkökulmasta junalla matkustamiseen liittyy paljon muutakin kuin junalla
siirtyminen. Juna on vain yksi osa matkustamisen palvelua. Palveluna matkustamisen
mielikuviin vaikuttavat muun muassa lipun ostamisen helppous, asemien palvelut,
infrastruktuurin ja junien kunto, matkan aikana tavattavat asiakaspalvelijat ja kulkuvälineiden
aikataulujen saumattomuus. Junan kanssa Kotka-Kouvola yhteysvälillä matkustusmuotona
kilpailee vahvimpana oman auton käyttö. Lisäksi vaihtoehtoina ovat bussi ja taksi. Näistä
kilpailijoista oma auto on junan pääasiallisin vastus. Kaupunkien välillä kulkee vain kaksi
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bussivuoroa päivässä ja taksin voidaan olettaa olevan liian kallis arkiseen kulkemiseen
(Matkahuolto, 2018). Jäykästi toimiva joukkoliikenne on yksi merkittävimmistä syistä käyttää
omaa autoa joukkoliikenteen sijaan. Tällaiset jäykät joukkoliikenteen muodot kulkevat lähes
poikkeuksetta kiinteillä aikatauluilla ja reiteillä. Usein niiden vuoroväli on myös liian vähäinen
ja matkustusaika liian pitkä, kun matkustamisen moninaiset tarpeet taas yleensä ovat
hajaantuneet eri aikoihin ja suuntautuvat moniin paikkoihin sekä suosivat nopeita vaihtoehtoja.
(Speranza, 2016, s. 5.)
Charisis et al. (2018, s. 1) todentavat lukuisiin lähteisiin nojaten, sen mitä voitaneen pitää jo
lähes itsestäänselvyytenä – yksityisautoilu aiheuttaa suuren osan kaupunkien liikenneruuhkista
ja ääni- sekä ilmansaasteista, kuluttaa huomattavan paljon energiaa ja laskee elinolosuhteita
kaupungeissa. He jatkavat lähteisiin viitaten, että moottoriajoneuvojen aiheuttamia haittoja
voidaan vähentää saamalla ihmiset vaihtamaan yksityisautoilun joukkoliikenteeseen. Hoehne
ja Chester (2017, s. 1-2) kertovat myös joukkoliikenteen todistetusti vähentävän ihmisten ja
ympäristön vaikutuksia ympäristölle ja sen käyttöä pyritään lisäämään. Joukkoliikenne voi
vähentää päästöjä per matkustaja verrattuna yksityisautoiluun ja varsinkin ottaen huomioon
yksityisautojen vähäisen käytön sekä joukkoliikenteessä mahdollisesti käytössä olevat
vaihtoehtoiset voimanlähteet. Joukkoliikenteen suosiminen voi olla siis myös yksilön
ympäristöteko.
3.1 Mobility as a service – MaaS
MaaS tai ”liikkuminen/liikenne/matkustaminen palveluna” on matkustamiseen liittyvä
trendikäs tutkimuksen ja kokeilemisen aihe, joka perustuu teknologian nykyistä
voimakkaampaan hyödyntämiseen matkustuspalveluiden tarjonnassa. Kuten mainittiin jo
luvun kolme alussa, myös VR:n visio on tulevaisuudessa tarjota matkustuspalvelua ”oveltaovelle” ei vain asemalta asemalle. Visio pohjautuu MaaS-ajatukseen.
MaaS-kokeiluja on tehty viime vuosina muun muassa Ylläksen matkailukeskuksessa hajaasutusalueiden liikkumisen palveluiden rakentamisessa ja tarjoamisessa (Väylä, 2017),
Seinäjoella, jossa kokeiltiin Seinäjoen ja Nurmeksen kaupunkialueiden liikkumispalveluiden
tarjoamista erilaisissa paketeissa (VTT, 2017), Etelä-Savossa sote-kyytien yhdistelemiseksi ja
välttämiseksi (Sitra, 2019) ja Pohjois-Suomessa Open Arctic MaaS –hankkeessa edistetään
paikallisten ja matkailijoiden liikkumisen palveluita (ArcticMaaS, 2019). VTT:n (2019)
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ylläpitämällä Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi –nettisivulla on listattuna
yhdeksän voimassaolevaa tai alkavaa kehittämishanketta ja viisi jo loppunutta. Osa edellä
luetelluista

on

listattuna

nettisivulla.

Sivulla

on

listattuna

vain

Suomessa

ja

maaseututoimijoiden näkökulmasta hyödyllisiä hankkeita, mutta se antaa osviittaa aiheen
merkitykselliseksi kokemisesta ja sen tärkeydestä logistiikan kehittämisessä uudelle tasolle.
MaaS ei ole vallankumouksellinen tapa käyttää teknologiaa tai matkustaa vaan jatkumo
matkustamisen evoluutiossa (Lyons et, 2019). Siksi on tärkeää käsitellä MaaS:sia, kun
puhutaan matkustamisen palveluista – mitä matkustamisen kehittämisessä tehdään nyt,
vaikuttaa siihen kuinka MaaS voi kehittyä tulevaisuudessa.
MaaS on uusi käsite, jolle ei ole vielä tarkkaa määritelmää. Useat lähteet viittaavat Hietasen
(20141) määritelmään MaaS:sistä, joka kuuluu: MaaS yhdistää erilaiset liikkumismuodot
tarjotakseen räätälöityjä matkustamispaketteja – vastaavasti kuin puhelinoperaattorit tarjoavat
erilaisia puhelinpaketteja yhdistäen niihin täydentäviä palveluita – kuten matkan suunnittelu,
varaaminen ja maksaminen, kaikki yhdellä käyttöliittymällä. Hietanen on tämän jälkeen –
toukokuussa 2015 – perustanut maailman ensimmäisen kaupallisen MaaS-palvelua tarjoavan
yrityksen MaaS Global Oy:n. Yrityksen applikaatio Whim tarjoaa joukkoliikenteen, taksin,
pyörän, henkilöauton ja muiden matkustusmuotojen valikoiman matkan taittamiseksi yhdestä
käyttöliittymästä. (Whim, 2019.) Edellä esitettyä määritelmää on täydennetty ja tarkennettu ja
se rakentuu edelleen uusien kokeilujen ja tutkimusten myötä.
MaaS yhdistää erilaisia liikkumismuotoja käyttäjän tarpeisiin – matkaketju voi taittua junalla,
bussilla, raitiovaunulla, pyörällä, taksilla, autolla ja muilla saatavilla olevilla välineillä. MaaSkäyttäjä ei kuitenkaan omista matkaketjuunsa tarvitsemia matkustamisvälineitä kuten autoa –
hän vain käyttää niitä (Hensher, 2017, s. 6). Käyttäjän tulee pystyä suunnittelemaan ja
ostamaan matkaketju yhdellä käyttöjärjestelmällä. Järjestelmän käytöstä käyttäjä maksaa

1

*Vuodesta ei tarkkaa varmuutta. Lähteet, joissa Hietanen mainitaan lähteenä näin merkittynä ovat muun muassa:

Jittrapirom et al. (2017), Mulley et al. (2018), Hensher (2017), Smith et al. (2018), Lyons et al. (2019), Karlsson
et al. (2016).
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kiinteää

hintaa,

jolla

hän

saa

käyttöönsä

omiin

tarpeisiinsa

riittävän

määrän

matkustamismuotoja ja –aikaa/-vuoroja/-kilometrejä. (Mulley et al., 2018, s. 2.) Koska
käyttäjällä on mahdollisuus valita matkustamisen muoto, oma matkustusaikansa ja maksaa
palvelusta hänelle räätälöityä hintaa, MaaS lisää matkustamisen joustavuutta, tarjontaa sekä
yksilöllisyyttä (Jittrapirom et al., 2017, s. 2).
MaaS vaatii toimiakseen teknisen infrastruktuurin, jossa on turvallinen ja vakaa internetyhteys,
olemassa olevat joukkoliikenteen muodot ja –reitit ja niitä tukevat muut matkustamismuodot
ja luotetun palveluntarjoajan. Luotettu palveluntarjoaja yhdistää eri järjestelmät, saa pääsyn
kumppaneiden tietoihin, asiakkaisiin ja hoitaa asiakkaan matkaketjun hankintaan liittyvät
toimenpiteet kumppaneiden puolesta. Palveluntarjoaja yhdistää yksityiset ja julkiset toimijat,
järjestää matkojen varaukset ja hoitaa maksuliikenteen. Tällaiset palveluntarjoajat ovat
todellisia MaaS-palveluntarjoajia. Luotetun palveluntarjoajan asemaan ei ole helppo päästä,
sillä yritykset eivät mielellään luovuta tietojaan tai asiakkaitaan kolmansille osapuolille. Siksi
esimerkiksi edistyksellinen ja integraatiot mahdollistava yrityksen oma järjestelmä ei vielä
riitä, mikäli muut eivät halua liittyä siihen. Siksi MaaS tarvitsee täyteen potentiaaliin
pääsemisekseen ennen kaikkea kaikkien osapuolten yhteistyötä ja luottamusta. Tämän kaiken
lisäksi poliittisen ilmapiirin pitää olla edullinen uusille palveluille ja niiden edistämiselle –
julkinen liikenne, kun sattuu olemaan matkaketjujen selkäranka. (Goodall et al., 2017, s. 7-9,
17.)
Koska matkaketjun palat yhdistävällä palveluntarjoajalla tulee olemaan huomattavan suuri
rooli MaaS-toimijana, on epäilemättä selvää, että myös VR yrittää päästä tähän asemaan.
Internet sivuillaan VR (VR, 2019b) kertoo, että se aikoo ”olla Suomen johtava
matkaketjupalvelun tarjoaja. Siksi rakennamme matkaketjuja, joissa junamatka yhdistyy
saumattomasti muihin liikennemuotoihin.” VR:llä on tähän mainiot edellytykset tällä hetkellä
vielä Suomen ainoana junapalveluiden tarjoajana. Sillä on aikaa hyödyntää asemaansa ainakin
vuoteen 2022, jolloin Etelä-Suomen taajamaliikenteessä on tarkoitus alkaa kilpailutettu
liikenne. Koko maan junaliikenne on tavoitteena olla avattuna kilpailulle vuonna 2026.
On todennäköistä, että MaaS-palvelut tulevat olemaan yhä enenevissä määrin käytössä
kaikkialla maailmassa. Klein ja Smart (2016, s. 2) pohjustavat tutkimusartikkeliaan
milleniaalien (syntyneet 1980 ja -90 luvuilla) auton omistamisesta lukuisilla lähteillä
seuraavasti: milleniaalit omistavat vähemmän omia autoja, ajavat niillä vähemmän ja
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hankkivat vähemmän ajokortteja kuin edellinen sukupolvi, he näkevät joukkoliikenteen käytön
suotuisammin kuin edeltäjänsä, heille uusi teknologia ja sen myötä tulleet sovellukset
liikkumiseen nähdään toimivina, he asuvat mieluusti tiheillä kaupunkialueilla (joissa
kustannustehokas joukkoliikenne on mahdollista) ja heillä on vähemmän rahaa suuriin
hankintoihin kuten autoihin. Myös Mulley et al. (2018, s. 4) ovat samoilla jäljillä todetessaan,
että MaaS voi olla kiinnostava vaihtoehto heille, jotka eivät halua omistaa omaa autoa, joilla ei
ole varaa autoon tai eivät pysty tai osaa ajaa autoa. He huomauttavat, että MaaS:in sosiaalinen
ja teknologinen eteneminen on pääasiassa nuoren sukupolven edistämää – samoista syistä, mitä
myös Klein ja Smart ovat todenneet. Lisäksi globaalit trendit kuten digitalisaatio ja
palvelullistaminen yhdessä mahdollistavat nopeasti laajalle leviävät teknologiset ratkaisut – ne
sopivat mainiosti myös uudenlaisten yksilöllisten liikkumispalveluiden tarjoamiseen (Smith &
et al, 2018, s. 1).
Matkustajalla on matkustukseen käytettävissä vain rajatut vaihtoehdot. Näiden vaihtoehtojen
kilpaillessa keskenään ja samalla täydentäen toisiaan asiakkaan tulee kyetä valitsemaan oma
tapansa matkustaa. Liikkumiseen liittyvien palveluiden olemassaolo ja laatu vaikuttavat
päätökseen huomattavasti. Voittava eli matkustajan valitsema liikkumistapa on se, joka on 1)
vaivattomin, 2) nopein, 3) halvin. (Kivari & Helaakoski, 2014, s. 31-32.) MaaS-ratkaisut
pyrkivät voittamaan kuluttajan valinnan jokaisessa kolmessa edellä mainitussa kriteerissä.
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4

PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilu on menetelmä, jota käyttäen organisaatiot voivat suunnitella ja toteuttaa
asiakaskeskeisiä palveluita. Se luo asiayhteyteen liittyvää kulttuurillista, taloudellista ja
sosiaalista ymmärrystä, joka avaa mahdollisuudet uudenlaisille palvelukokemuksille parantaen
asiakaskokemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Palveluiden muotoilun tarkoitus on tuottaa
asiakaskeskeisiä palveluita, jotka asiakkaat kokevat loogisille, halutuille, kilpailukykyisille ja
ainutlaatuisille. Sen perusteet ovat muotoilussa, jonka toimintatapoja hyödynnetään
palveluiden kehittämisessä. Palvelumuotoilu tehostaa myös organisaatioiden innovatiivisuutta
ja sitoutumista palveluiden kehittämisen ohella. (Miettinen, 2016, 2;21; Tuulaniemi, 2011, 24.)
Palvelumuotoilun periaatteisiin kuuluu, että ihminen käyttäjänä on palvelun keskiössä
(Curedale, 2013, 13, Stickdorn & Schneider, 2012, 26: Tuulaniemi, 2011, 26). Muita
periaatteita ovat palvelumuotoilun yhdessä tekeminen, monialaisuus, todellisuuteen perustuva
tekeminen, prosessien jaksottuminen toisiinsa linkittyneisiin toimintoihin, kokonaisvaltaisuus,
iteratiivisuus, testaaminen ja havainnollistaminen (Curedale, 2013, 13; Miettinen, 2016, 21-22;
Stickdorn & Schneider, 2012, 26; Stickdorn et al., 2018, 26; Tuulaniemi, 2011, 27-29).
Vaikka palvelumuotoilu on epälineaarista, voidaan sille hahmottaa perustavanlaatuiset säännöt
tai etenemisen askeleet, joita noudattamalla voidaan päästä lähtötilannetta edistyneempään
lopputulokseen. Muotoilun lähestyminen kohti valmiimpaa palvelua on iteratiivista.
Iteratiivisen palvelumuotoilun tavoite on luoda palvelu, jota muotoiltaessa on opittu käyttäjien
palautteesta. Iteratiivinen muotoilu sopii erityisesti käyttäjille helppojen ja toimivien tuotteiden
tai palveluiden kehittämiseen. Iteratiivisuus tarkoittaa, että palvelun kehittäminen ei aina ole
jatkuvasti eteenpäin menemistä, vaan ajoittain kehitys tapahtuu sulkemalla kokeiltu vaihtoehto
ja palaamalla prosessissa taaksepäin. Iteratiivisen palvelumuotoiluprosessin neljä vaihetta
ovat: tutkiminen, ideointi, ratkaisujen arviointi ja toteutus. Kuten Stickdorn et al. (2018, 87)
esimerkein huomauttavat, kirjallisuus ja käytäntö osoittavat, että palvelumuotoilulla on monia
eri rakenteita, joiden vaiheiden määrä vaihtelee yleensä kolmesta seitsemään – ne kaikki
kuitenkin tavoittelevat samaa asiaa vain hieman poikkeavilla tavoilla. (Curedale, 2013, 38;
Stickdorn & Schneider, 2012, 117-118.)
Palvelumuotoilu alkaa asiakasryhmän tutkimisella. Tutkimuksella selvitetään, mitä asiakkaat
haluavat, odottavat saavansa, mitkä heidän tarpeensa ovat ja mihin asiakkaiden toiveet
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perustuvat. Tutkimuksen tarkoitus ei ole löytää ratkaisuja, vaan tutkimuksen tarkoitus on löytää
ongelma, joka ratkaisemalla voidaan tuottaa lisäarvoa palvelusta. Koska palvelumuotoilua
tehdään asiakaslähtöisesti, ovat tutkimuksen kohteena nykyiset ja uudet asiakkaat. Ymmärrys
muotoiltavasta palvelusta lähtee asiakkaiden motiiveista, joten ilman hyvin laadittua
tutkimusta ei voida saavuttaa asiakkaille toimivaa palvelua. Tutkimus voi olla laadullinen tai
määrällinen riippuen tutkimushaasteesta, joka pohjautuu tutkimussuunnitelmaan kehityksen
kohteesta. (Stickdorn & Schneider, 2012, 120-121; Tuulaniemi, 2011, 142-144.)
Hyvin tehdyn tutkimuksen jälkeen palvelumuotoilu jatkuu uusien ratkaisujen luomisella.
Ideoinnin tarkoitus on luoda mahdollisimman paljon ideoita, kritiikittömästi ja luovasti.
Lähtökohtana ideoinnille on luoda mahdollisimman paljon ideoita – iteratiivinen työtapa
sulkee myöhemmin pois ideat, jotka eivät toimi, joten tässä vaiheessa ei tule etsiä parasta
ratkaisua, vaan keskittyä määrään. Ideointia helpottaa hyvä alustus ongelmaan tutkimuksen
materiaaleja käyttäen. Kaikkien sidosryhmien mukaan ottaminen luo laajemman perspektiivin
ratkaisuille, siksi on hyvä ottaa mukaan asiakkaat, työntekijät, johtoryhmä ja toimittajat – näin
voidaan luoda kokonaisvaltainen ratkaisu kaikki huomioon ottaen. (Reason et al., 2015, 17;
Stickdorn & Schneider, 2012, 120-121; Tuulaniemi, 2011, 180.)
Ratkaisujen arviointi on palvelumuotoiluprosessin kolmas vaihe ja sillä turvataan laadukas
toteutus. Mikäli palvelu ei läpäise sidosryhmien arviointia, ratkaisua tulee muuttaa tai se täytyy
hylätä. Arvioimalla työstettävää ratkaisua aktiivisesti, palvelun kehittäjä voi pitää ratkaisun
tarkoituksenmukaisena ilman, että siihen huomaamatta kasaantuisi omia mielipiteitä tai
odotuksia. Ideointi ja niistä johdettujen ratkaisujen arviointi ovat vaiheet, jotka toistuvat
prosessin aikana toistuvasti. Toteutukseen edenneen ratkaisun korjaaminen on huomattavasti
kalliimpaa kuin arviointi-ideointi-arviointi –prosessin toistaminen. (Curedale, 2013, 39;
Stickdorn et al., 2018, 209.) Tuulaniemen (2011, 194) mukaan prototypointia tehdään
jokaisessa palvelumuotoilun vaiheessa – nopeat kokeilut ja niistä oppiminen kuuluvat
palvelumuotoilun iteratiiviseen luonteeseen ja siksi niitä voidaan tehdä jatkuvasti, myös kesken
suunnittelun. Curedale (2013, 153) esittää myös, että suunnittelutyöryhmän ja sidosryhmien
tulisi tavata ja arvostella kesken olevaa muotoilua nähdäkseen, miten se on kehittymässä
vastaamaan ongelmaan ja tarvittaessa tekemään muutoksia.
Toteutus on palvelumuotoilun vaihe, jossa kehitetty ratkaisu viimeistellään tuotettavaksi
palveluksi ja otetaan käyttöön julkisesti. Toteutukselle kriittistä on, että jokainen sidosryhmä
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on tietoinen siitä. Työntekijöiden täytyy tietää, miten se toimii ja miten he toteuttavat sitä
päivittäisessä työssään. Johtoryhmän täytyy tietää, mitä palveluita heidän organisaationsa alkaa
tuottaa ja ennen kaikkea asiakkaiden täytyy tietää uudesta palvelusta ja pystyä kuluttamaan
sitä. Kaikkien sidosryhmien sitouttaminen koko palvelumuotoiluprosessin ajan helpottaa
käyttöönottoa. Sitouttaminen pitää osallistujat tietoisina uudesta ratkaisusta – sen taustoista,
tarpeista, hyödyistä, toteutusvaiheista ja niin edelleen. Ratkaisun tullessa julkiseksi, siitä tulee
osa organisaation palveluita tai prosesseja – hyvin muotoiltu palvelu sulautuu saumattomasti
organisaation toimintaympäristöön. Uuden ratkaisun arviointi tulee aloittaa välittömästi sen
julkaisusta ja tarkastella sen toimimista kuten muitakin organisaation toimintojen kehittymistä.
Kun käyttöönotto on tehty, ratkaisun muuttamisesta tulee huomattavan kallista – siksi on
äärimmäisen tärkeää toteuttaa jokainen palvelumuotoilun vaihe huolellisesti palvelumuotoilun
periaatteita noudattaen. (Stickdorn et al., 2018, 270-271; Tuulaniemi, 2011, 237-238.)
Palvelumuotoilun kasvaneeseen suosioon on monia syitä. Reason et al. (2015, 11-12)
erottelevat palvelumuotoilulle kolme merkityksellistä syytä, jotka ovat taloudelliset, sosiaaliset
sekä teknologiset syyt. Taloudellinen syy on globaali ja perustuu erottumiseen markkinoilla.
Kun pelkkä hyvä tuote ei enää riitä, on palvelumuotoilu tuonut erottuvuutta luomalla
kokemuksellisia kohtaamisia yrityksen ja asiakkaan välille. Palvelulla voidaan myös saada
parempi kate kuin pelkästä tuotteesta. (Reason et al., 2015, 11-12.)
Sosiaalinen syy on kuluttajien nousseet odotukset – uudet sukupolvet eivät enää tyydy siihen,
mitä on tarjolla tai että kaikille kävisi sama palvelu. Kun palveluista tulee enemmän
kokemuksia, kuin vain hyödykkeen vaihtamiseen tarvittava vähin kohtaaminen, vaaditaan
organisaatioilta panostusta asiakkaiden ymmärtämiseen ja siihen palvelumuotoilu sopii
erinomaisesti. (Reason et al., 2015, 11-12.) Matkustamiselle voidaan myös osoittaa
lukemattomia sosiaalisia syitä ja on siksi erityisen tärkeää ymmärtää asiakkaita luodessa uusia
palveluita tai parantaessa olemassa olevia. Ko et al. (2018, 45) osoittivat tutkimuksessaan
kuljetusmuodon valinnasta kaupungissa, että sosioekonominen tausta vaikuttaa liikkumistavan
valintaan, kuten vaikuttavat esimerkiksi myös terveys, uudelle alueelle muuttaminen,
sukupuoli ja bussipysäkkien taajuus. He ehdottavat, että ymmärtämällä kaupunkilaisten
tarpeita paremmin, matkustamiseen liittyvää politiikka voitaisiin tehdä paremmin ja luoda
asiakkaita houkuttelevampi, tehokkaampi ja palvelevampi matkustamisen verkko.
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Teknologia on vähentänyt asiakkaiden ja asiakaspalvelijoiden kohtaamisia, kun palvelut ovat
muuttuneet digitaalisiksi. Teknologia on mahdollistanut myös aivan uudenlaisten palveluiden
tarjoamisen – kuten MaaS:in, joka esiteltiin edellä olevassa kappaleessa 3.1. Myös vanhojen
palveluiden haastaminen teknologian avulla on mahdollistunut ja uusien palveluntarjoajien
syntyminen on nopeaa. Uutena teknologian mahdollistamana palveluna MaaS on esimerkki,
joka on hyödyntänyt vanhojen palveluiden uudelleenmuotoilua ja joka edelleen kehittyy.
Esimerkiksi palvelumuotoilun iteroivasta tyylistä Matyas ja Kamargianni (2018, 1) ovat
tutkimuksessaan yrittäneet ratkaista MaaS:iin liittyvää perustavanlaatuista palveluongelmaa –
minkälaisia kuljetusmuotopaketteja asiakkaat haluavat käyttää ja mikä pitäisi olla palvelun
hinta. Digitaaliset palvelut voivat olla hankalia käyttää tai sovellukset kankeita, mikä voi olla
ongelma palveluiden ollessa itsekäytettäviä. Palvelumuotoilulla voidaan tehdä teknologian
käyttö helpoksi ja inhimillisemmäksi sekä luoda palveluita, joita asiakkaat todella haluavat
käyttää. (Reason et al., 2015, 11-12.)
Kannustimena

palveluiden

muotoiluun

voidaan

nähdä

myös

kokonaisasiakasarvon

kasvaminen. Asiakasarvon kasvattamisen huomioonottaminen laajentaa tuotteisiin ja
palveluihin liittyvää päätöksentekoa ainakin kolmella tavalla: 1. pelkästään tuotteen sijaan
keskitytään kokemusten luomiseen ja havainnointiin, 2. arvon luonti nähdään laajempana kuin
yhden maksusuoritteen saalistamisena, arvoa tuotetaan ennakko-ostoina, käytön aikaisina
ostoina ja jälkiostoina, ja 3. otetaan huomioon asiakkaan kokemat hyödyt sekä uhraukset.
Asiakkaiden syvällisempi ymmärtäminen voidaan saavuttaa ottamalla huomioon kaikki
palvelun kokemukselliset näkökohdat. Palvelumuotoilua hyödyntäen voidaan syventää
asiakassuhdetta inspiroimalla asiakkaita luomaan organisaatiolle arvoa ennakko-ostoksina tai
käyttämällä asiakasdataa suosittelemalla asiakkaille arvokkaita, kohdennettuja jälkihankintoja.
Suurempaa asiakasarvoa tavoiteltaessa tulee pelkästään uusien hyötyjen luomisen sijaan
keskittyä myös uhrausten ja negatiivisten kokemusten kuten jonottamisen, epätietoisuuden tai
stressin poistamiseen. (Yrjölä et al., 2019 ,158.)
4.1 Net Promoter Score (NPS)
Yksi palveluiden kehittämisen mittari on Net Promoter Score eli NPS. Reichheldin (2003)
esittelemä malli asiakastyytyväisyyden – tai oikeammin asiakassuosittelun – mittariksi on
yksinkertainen, nopea ja korreloi yrityksen kasvun kanssa. Se on nykyaikana suosittu ja laajalle
levinnyt toiminnan kehittämisen mittari, jolla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ympäri
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maailmaa. Reichheldin tutkimusten mukaan palautekyselyissä ”suosittelisin” –kysymys kuvaa
tehokkaimmin asiakkaan uskollisuutta yritystä kohtaan ja ennusti kasvua. Vaikka asiakkaan
uskollisuus ei takaa kasvua, kasvu ei todennäköisesti ole mahdollista ilman sitä. Uskollisuus
tässä yhteydessä tarkoittaa jonkun – asiakkaan, työntekijän, ystävän – halukkuutta tehdä
sijoitus tai omakohtainen uhraus olemassa olevan siteen vahvistamiseksi. Se voi tarkoittaa
esimerkiksi taloudellista sitoutumista ostamalla yrityksen tuotteita, ajan käyttämistä
yritykseen, mikä voi johtaa yrityksen parempiin palveluihin tai sosiaalista uhrausta asettamalla
oma status alttiiksi suosittelemalla yritystä jollekin. (Reichheld, 2003.)
NPS-luku saadaan yksinkertaisesti kysymällä kohderyhmältä ”miten todennäköisesti
suosittelisit [organisaatiota x] ystävälle tai kollegalle?” ja laskemalla vastaajien antamista
arvosanoista NPS-luku. Vastaajat voivat antaa vastauksensa kysymykseen asteikolla 0-10,
jossa 0 = en ollenkaan ja 10 = erittäin todennäköisesti. Vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään,
jossa luvut 0-6 ovat arvostelijoita, 7-8 passiivisia ja 9-10 suosittelijoita. Näistä luvuista voidaan
johtaa lopullinen NPS-luku vähentämällä suosittelijoiden määrästä arvostelijoiden määrä.
Passiiviset palautteen antajat jätetään kyselyssä huomiotta. (Reichheld, 2003.)

Kuva 2. NPS-arvon laskeminen (Reviewpro, 2016).
NPS-luvun laskeminen on havainnollistettu kuvassa 2. Kuvassa arvostelijat ovat vasemman
laidalla punaisena, passiiviset keskellä keltaisena ja suosittelijat vihreällä oikeassa reunassa.
NPS-luku on suosittelijoiden prosenttisosuus vähennettynä arvostelijoiden prosenttiosuudella.
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Yleisesti positiivista NPS-lukua pidetään hyvänä ja yli 50 arvoa erinomaisena – mitä suurempi
luku, sen parempi (Tuulaniemi, 2011, 242). NPS liiketoiminnan kehittämisen mittarina on
kiistelty, mutta samalla myös hyödylliseksi todettu. Ei ole yksimielisyyttä, kuvastaako se
mittarina mennyttä, nykyhetkeä vai tulevaa kasvua ja kuvaako se todella asiakastyytyväisyyttä
paremmin kuin muut mittarit. Joka tapauksessa NPS:stä on saatu hyviä tuloksia. NPS on käypä
mittari liikevaihdon ennustamiseen – liikevaihto vaikuttaa tulevan ennemmin uusista kuin
vanhoista asiakkaista. NPS:n suosittelijat tuntuvat myös ostavan enemmän kuin muut.
(Mecredy et al., 2018, 7.) Haan et al. (2015, 10) vertailivat eri asiakastyytyväisyysmittareita
tutkimuksessaan ja tulivat taasen lopputulokseen, että NPS on monella liiketoiminnan
sektorilla tehokas mittari asiakaspidon mittaamiseen. Eger ja Mičík (2016, 7) tutkivat
kivijalkakaupan asiakaspohjaisen viestinnän ja NPS:n suhdetta ja tulivat johtopäätökseen, että
asiakastyytyväisyys ja NPS korreloivat keskenään ja että asiakastyytyväisyydellä on tärkeä
merkitys liiketoiminnan menestymiselle. Kornetan (2018, 143) tekemässä selvityksessä
NPS:llä oli tilastollisesti merkittävä vaikutus kuljetusyhtiöiden pääoman tuottoon. Vaikka NPS
ei olisikaan liiketoiminnan kasvun ennustamiseen yhtään parempi kuin mikään muukaan
mittari, on sen suosio silti taattu sen yksinkertaisuuden vuoksi verrattuna perinteisempiin
mittareihin. (Mecredy et al., 2018, 7.)
Tässä opinnäytetyössä matkustaminen nähdään palveluna – eli lähtökohtana on kokemus. Siksi
tutkimus toteutetaan palvelumuotoilun työkaluja käyttäen. NPS on tähän tutkimukseen helposti
sovellettavissa ja sitä käytettäessä toivotaan pystyvän saamaan tuloksia, joita voidaan käyttää
sekä tässä tutkimuksessa että mahdollisesti myöhemmin jonkun muun tutkiessa saavutettua
kehitystä.
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5

TUTKIMUKSEN METODIT JA RAKENNE

Opinnäytetyön empiirinen osuus sisältää kaksi kyselyä sekä yhden haastatteluosion. Tutkimus
toteutetaan vaiheittain; ensin tiedonkeruukysely ja sitten haastattelut, joiden tulosten pohjalta
laaditaan

validointikysely

tulosten

validoimiseksi.

Tutkimuksen

design

yhdistää

kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. Ensimmäinen kysely on taustoja selvittävä laaja
tiedon keruu aiheesta. Haastatteluilla syvennytään aiheeseen ja etsitään ymmärrystä
ensimmäisen kyselyn vastauksiin. Näiden pohjalta rakennetaan uusi juna-aikataulun luonnos
ja palvelutason kuvaus, joita validoidaan toisessa kyselyssä. (Pihkala, 2018, s. 5.) Mikäli
tutkimuksen toteuttaminen onnistuu odotetusti, se vastaa muun muassa seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:


Miksi junalla ei matkusteta Kotka-Kouvola välillä?



Miten aikatauluja pitäisi muuttaa, jotta junilla voisi matkustaa mahdollisimman moni?



Mikä on juna-asemien/-seisakkeiden palvelutaso?



Kuinka palvelutasoa voitaisiin kehittää?

Tutkimuksen ensimmäinen osa on kysely tiedonkeruu varten. Kyselyn kohderyhmä on
junamatkustuksen potentiaaliset käyttäjät. Heitä oletetaan olevan runsaasti muun muassa radan
varren suurimpien työnantajien henkilöstössä sekä Kotkan ja Kouvolan oppilaitoksissa.
Kyselyllä etsitään tietoa first-/last-mile osuuksien pituuksista, matkaketjussa käytetyistä
kulkuvälineistä, sekä millaisia juna-aikatauluja ihmiset suosivat. Tämän lisäksi selvitetään
syitä junan käyttämättömyydelle ja etsitään kehitysehdotuksia. Kyselyn vastaukset
analysoidaan ja luodaan ensimmäinen luonnos junien uudesta aikataulusta sekä muodostetaan
kuva palvelutason nykytilanteesta. Kyselyn tuloksia analysoidaan Webropol –palvelun
työkaluja sekä muita sopivia menetelmiä käyttäen. Analyysiä käytetään apuna muodostettaessa
kysymyksiä tutkimuksen toista osaa eli haastatteluita varten. Hyväksi vastausmääräksi
kyselyyn on arvioitu 10% potentiaalisista käyttäjistä eli noin 500 vastausta. Yhteysvälille on
laskettu ELY:n (2017, s. 1) toimesta 5000 matkustajan joukkoliikenteen käyttäjäpotentiaali.
Tutkimuksen toinen osa pitää sisällään suurimpien työnantajien sekä urheilun että kulttuurin
suurtuottajien edustajien haastattelut. Haastatteluiden tavoitteena on tarkentaa aikataulua muun
muassa

selvittämällä

suurimpien

työnantajien

normaaleja

työssäkäyntiaikoja

sekä
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työvuoromääriä. Urheilun ja kulttuurin suurtuottajien haastatteluissa tavoite on selvittää
liikkumispotentiaalia myös asiakkaiden näkökulmasta. Haastatteluilla haetaan vastauksia
muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Onko olemassa sellaista vakioaikaa, jolloin kulttuurin
ja urheilun järjestäjien asiakkaat voisivat olla myös junan asiakkaita? Onko heillä tietoa toisesta
kaupungista tulevista asiakkaista? Voisiko muuttuneilla junien aikatauluilla olla vaikutusta
urheilun ja kulttuuriin kuluttamiseen?
Kolmas osa tutkimusta on kysely tulosten validoimiseksi. Sen laadinnassa käytetään
ensimmäisen kyselyn sekä haastatteluiden tuloksia. Toisen kyselyn tavoite on vahvistaa
alustavasti laadittu junan aikataulu sekä validoida kehitysehdotukset. Tavoitemäärä vastauksia
on 10% potentiaalisten junan käyttäjistä, samoin kuten ensimmäisessä tutkimuksen osassa.
Tutkimuksen haaste on tavoittaa henkilöt, jotka kuuluvat potentiaalisiin käyttäjiin, mutta eivät
syystä tai toisesta käytä junaa. Miksi he eivät käytä junaa matkustamiseen? Kuinka heidän
junalla matkustamista voidaan lisätä?
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6

TIEDONKERUUKYSELY

Tutkimuksen tiedonkeruuvaihetta varten valmisteltiin 37 kysymyksen tutkimusrunko. Sen
rakenne sisälsi kysymykset taustatiedoista, vastaajien matkaketjusta, aikatauluista sekä
yhteysvälin käytettävyydestä. Kysymykset on listattu liitteessä 1. Koska kyselyn
pääkäyttökohde on ”Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen” –hanke ja siinä tehtävä
selvitys, ei kaikkia kyselyn kysymyksiä ja vastauksia oteta mukaan tähän tutkimukseen – vain
soveltuva osa uuden juna-aikataulun muodostamiseen sekä yhteysvälin palveluiden
parantamiseksi käytetään. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että vapaita
vastauskenttiä. Vastausvaihtoehtojen tarjoamisessa haettiin sekä helppoa vastaamista että
analysoinnin mahdollisuutta korkeamman vastausprosentin ja suuren tavoitevastaajamäärän
vuoksi. Kyselyssä eteneminen riippui vastauksista siten, että kaikki eivät vastanneet kaikkiin
kysymyksiin, vaan esimerkiksi vain henkilöiltä, jotka vastasivat yleensä kulkevansa autolla
junan lähtöasemalle, kysyttiin, miksi käytät autoa. Ennen kyselyn jakoa kyselyn vastaamiseen
kuluvaa aikaa testattiin muutamalla koevastaajalla – vastausajaksi muodostui 4-12 minuuttia.
Kyselylle saatiin pysyvä nettilinkki Kymenlaakson liiton internet-sivuille osoitteeseen
www.kymenlaakso.fi. Kysely avattiin 10.12.2018 ja se oli auki vuoden loppuun saakka eli noin
kolme viikkoa. Kyselystä tehtiin medialle tiedote, joka sai kahdeksan mediaosumaa
paikallisissa medioissa: Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, YLE Radio Uutiset sekä
Keskilaakso. Lisäksi kyselylinkkiä jaettiin sisäisesti Xamkin intrassa työntekijöille ja Xamkin
Kotkan ja Kouvolan kampuksen opiskelijoille ja sähköpostilla Kymenlaakson suurimmille
työnantajille omaan sisäiseen levitykseen. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin yhteensä 23
organisaatioon mukaan lukien yritykset, kaupungit, kehittämisyhtiöt ja seurakunnat. Näiden
toimenpiteiden lisäksi kyselylinkkiä jaettiin henkilökohtaisella Facebook-tilillä ryhmissä
Positiivisten ihmisten Kouvola (12 396 jäsentä), Puskaradio Kotka (7700 jäsentä), Xamk
alumni (1027 jäsentä) yhteensä viisi kertaa ja kerran Xamkin Facebook-tilillä yleisenä
julkaisuna. Ryhmien jäsenten määrät on tarkistettu Facebookista 28.1.2019. Kyselyn
leviämisessä huomattavaa oli, että se oli jaettu sosiaalisessa mediassa esimerkiksi junaradan
varrella olevien kylien Facebook-sivuille ennen kuin sitä ehdittiin kyselyn tekijöiden puolesta
sinne jakaa. Kyselyn avautuminen huomattiin myös Liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa
kiinnostuttiin kyselyn etenemisestä.
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6.1 Tiedonkeruun tulokset – matkaketju
Tiedonkeruukyselyssä haluttiin selvittää käyttäjien matkaketjua – kuinka pitkä se on, kuinka
paljon siihen kuluu aikaa, miten se toteutetaan ja miten sitä voisi parantaa. Tieto voi auttaa
kehittämään koko matkustamisen mielekkyyttä ja auttaa toteuttamaan oikeita toimenpiteitä
junamatkustamisen lisäämiseksi. Kysymyksillä matkaketjusta haettiin myös tyypillisen
matkustajan profiilia.
Tiedonkeruukyselyyn vastasi 874 vastaajaa. Vastaajista 17% eli 148 vastaajaa ilmoitti, että ei
käytä junaa Kotka-Kouvola välillä. Vastaajista 7% (n=62) käyttää junaa 5-7 kertaa viikossa,
6% (n=50) 3-4 kertaa ja 7% 1-2 kertaa viikossa. Nämä ovat aktiivisia käyttäjiä, jotka käyttävät
junaa joka viikko; kokonaisuudessaan aktiivisten junan käyttäjien määrä vastaajista oli 20%.
Junaa kolme kertaa kuukaudessa käyttäviä ilmoitti olevansa 11% (n=92), kerran kuukaudessa
käyttäviä 10% (n=87) ja vielä harvemmin käyttäviä 42% (n=370). Loput vastaajista eli 17%
(n=148) kertoivat, että eivät käytä junaa ollenkaan.
Vastaajista 49% (n=353) käyttää junaa vapaa-ajan matkustamiseen, 34% (n=245) käyttävät
junaa työssäkäyntiin, 10% (n=74) opiskeluun liittyvässä matkustamisessa ja loput 7% (n=54)
muuhun asiointiin.
He, jotka ilmoittivat, että eivät käytä junaa, saivat vastattavakseen jatkokysymyksen ”mikä
saisi sinut käyttämään junaa?” Syyt, jotka saisivat käyttämään junaa ovat sopivat aikataulut,
helpompi yhteys junalle sekä nopea yhteys kohteeseen. Junaa jo käyttävät kertoivat
valitsevansa junan, koska se on mukava tapa matkustaa, helppo, edullinen, ekologinen ja
nopea. Kysyttäessä kaikilta vastaajilta, kuinka he kokevat nykyisen aikataulun, sai aikataulu
keskiarvosanaksi 5,35 ja mediaaniksi 5 asteikolla 1-11. NPS pisteinä laskettuna arvosana on 70,48.
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Taulukko 3. Tiedonkeruukyselyssä ilmi tulleet matkaketjun pituudet alussa ja lopussa.
(n=874)

Matkaketjun pituus matkana - first-mile / last-mile
30%
25%

25%
20%

15%

15%

17%
16%

11%
10%

15%
13%
12%
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11%11%

8%
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5%

5%

7%

5%
3%

%
0 - 500 m

0,5 - 1 km

1 - 1,5 km

1,5 - 2 km

2 - 3 km

First mile (n=874)

3 - 4 km

4 - 5 km

5 -10 km

yli 10 km

Last mile (n=726)

Matkaketjun pituus alusta ja lopusta on esitetty taulukossa 3. Siitä selviää, että noin 60%
vastaajista saapuu asemalle alle kolmen kilometrin päästä. Noin 20% vastaajista saapuu
asemalle 3-10 kilometrin päästä ja loput 11% yli 10 kilometrin päästä. Matkaketjun loppumatka
on 77% vastaajista alle kolme kilometriä. Noin 13% jatkaa määräasemalta kohteeseen 3-5
kilometriä ja 11% yli kymmenen kilometrin päähän.
Matkaketjun alun ja lopun pituudet ovat lähes samat. Vastauksista näkyy vain kaksi
merkittävää eroa matkaketjun tasapainossa. Saapumisaseman tai –seisakkeen etäisyys
lopullisesta määränpäästä on 10%-yksikköä useammin 0,5-1 kilometrin päässä kuin alussa
lähtöpaikan ja lähtöaseman tai –seisakkeen väli. Sama 10%-yksikön ero on toisinpäin 5-10
kilometrin matkalla – junan lähtöpaikkaan saavutaan tämän verran kauempaa kuin jatketaan
junan saapumispisteestä.
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Taulukko 4. Matkaan kuluva aika lähtöpisteestä junan lähtöasemalla tai –seisakkeelle ja
junasta poistumispisteeltä määränpäähän.

Matkaketjun pituus aikana - first mile / last mile
35%
29%

30%

27%
25%

25%

22%

20%

21%
17%
15%
13%

15%

11%
8%

10%
6%

6%

5%
%
alle 5 min

5 - 10 min

10 - 15 min
First mile (n=868)

15 - 20 min

20 - 30 min

yli 30 min

Last mile (n=719)

Matkaketjun alun ja lopun taittamiseen kuluva aika on esitetty taulukossa 4. Kun matkaketjun
alku ja loppu etäisyyksinä erosivat huomattavasti vain kahdessa kategoriassa, ei matkaketjuun
kuluvassa ajassa ole vastaavia eroavaisuuksia. Matkaketjun ensimmäisellä osuudella jopa noin
60% kulkee junalle alle viidentoista minuutin päästä. Noin joka viidennen (21%) matka junalle
kestää 15-20 minuuttia. Edelleen myös noin joka viidennen matkaketjun alku kestää yli 20
minuuttia.
Matkaketjun viimeinen osuus kestää alle 15 minuuttia noin 57% vastaajista. 15-20 minuuttia
aikaa kuluu junan saapumisesta määräpaikkaan siirtymisessä 17% vastaajista. Noin joka neljäs
(26%) jatkaa matkaa junalta vielä yli 20 minuuttia. Tämä on Kotka-Kouvola yhteysvälillä jo
merkittävä aika, sillä matka junalla kaupunkikeskustojen välillä kestää kokonaisuudessaan
noin 45 minuuttia. Matkan varrella oleville seisakkeille jääminen on matkustusaikana –
luonnollisesti – vähemmän kuin 45 minuuttia. Autolla kaupunkikeskustasta toiseen siirtyy noin
50 minuutissa. 20 minuuttia ja sitä pidemmät matkat junan pysähtymispaikasta ovat ajallisesti
jo merkittävä aika koko matkaketjussa. Liian pitkä siirtyminen matkaketjuun voi kannustaa
suorittamaan siirtymän kokonaisuudessaan muilla keinoilla kuten omalla autolla.
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Taulukko 5. Matkustusmuodon käyttö matkaketjun alussa ja lopussa.

Matkustusmuoto matkaketjussa - first mile / last mile
76%

80%
70%
60%
50%

46%

40%

30%

30%
20%

10%

10%

9% 7%
2%

8%
2% 1%

%

3%

3% 4%

%
Kävellen

Pyörällä

Linja-autolla / Yhteiskyydillä
muu julkinen
kulkuneuvo
First mile (n=726)

Autolla

Taksilla

Muu, mikä?

Last mile (n=726)

Kävely on ehdottomasti suosituin muoto matkaketjun alun ja lopun siirtymissä. Taulukkoon 5
on koottu tiedonkeruukyselyyn vastanneiden eri matkustusmuodot matkaketjun alussa ja
lopussa. Matkaketjun alussa kävellen junalle saapuu noin 46% ja matkaketjun lopussa junalta
poistuu kävellen noin 76% vastaajista. Autoa matkaketjun alussa käyttää noin 30% vastaajista,
mikä on toiseksi suosituin liikkumismuoto. Tämän jälkeen pyöräily (10%) ja linja-autolla tai
muulla julkisella kulkuneuvolla saapuminen (9%) ovat lähes tasoissa kolmanneksi ja
neljänneksi suosituimpina liikkumisen tapoina junalle saavuttaessa. Junalta matkaa
määräkohteeseen jatketaan kävelyn jälkeen toiseksi eniten autolla (8%) ja kolmanneksi
yleisimmin linja-autolla tai muulla julkisella kulkuneuvolla (7%). Pyörällä jatkaminen junalta
poistuttaessa on vain noin 2% valinta.
Kun verrataan auton ja pyörän käyttöä matkaketjun alussa ja lopussa, voidaan huomata, että
pyöräilyn ja autoilun erotukset ovat 8 ja 22 prosenttiyksikköä. Näiden kulkemismuotojen
käyttö on runsaampaa matkaketjun alussa. Kävely on matkaketjun lopussa juuri näiden
erotusten verran enemmän kuin matkaketjun alussa (46 + 8 + 22 = 76). Voisiko olla, että he
jotka matkaketjun alussa käyttävät erilaisia välineitä kulkemiseen eivät käytä niitä enää
matkaketjun lopussa? Syynä yksinkertaisesti, että heillä ei ole vastaavia välineitä käytössä enää
matkaketjun lopussa / he eivät tiedä niiden saatavuudesta / he eivät tarvitse niitä matkan
lyhyyden takia?
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Kaupunkipyöriä kokeiltiin Kotkassa ja Kouvolassa ensimmäisen kerran vasta kesällä 2018. Ne
voivat olla monelle kymenlaaksolaiselle vielä uusi ja tuntematon asia alueellaan. Toisaalta
kyselyn tekemisen aikaan oli joulukuu ja kaupunkipyörät eivät olleet käytössä. Jos ne olisivat
käytössä, niitä voisi käyttää matkaketjun lopun taittamiseen, mikä voisi näkyä suurempana
pyöräilyn määränä. Yhteysvälillä liikennöiviin juniin ei voi ottaa pyörää mukaan ilmaiseksi,
mikä todennäköisesti rajaa oman pyörän käyttöä matkalla.
Jos vedämme vielä pidempiä johtopäätöksiä edellä esitetyistä taukoiden tiedoista, voinemme
selittää matkaketjun etäisyyksissä olevat kaksi toisistaan eroavaa pylvästä ja yhdistää
matkaketjuun kuluvan ajan ja matkustusmuodon käytön. Muuten tasaisissa matkaketjun alun
ja lopun pituuksissa junan lähtöpaikkaan saapumisessa on piikki 5-10 kilometrin kohdalla.
Vastaavanlainen piikki matkaketjujen pituudessa sen lopussa 0,5-1 kilometrin kohdalla.
Kuitenkaan vastaavanlaisia suurina piikkeinä näkyviä eroavaisuuksia ei ole matkaketjuun
kuluvassa ajassa. Ehkä tosiaan on niin, että he jotka saapuvat asemalle tai seisakkeelle autolla,
jatkavat junalta vain lyhyen matkaa ja kävellen.
6.2 Yhteysvälin palveluiden kehitysehdotukset
Kyselyyn saatiin määräajassa 874 vastausta, mikä ylittää tavoitemäärän 500 huomattavasti.
Vastauksista saatiin selville muun muassa matkaketjujen pituuksia, matkaketjun osiin
käyttämät ajat, kulkuvälineet sekä mihin aikaan junien pitäisi lähteä. Vastaukset sisälsivät
runsaasti vapaamuotoista tekstipalautetta, josta voidaan saada selville kehitysehdotuksia
yhteysvälin aikataulujen ja palveluiden parantamiseksi.
Kouvolan aseman ja Kotkan asemat saivat molemmat runsaasti kehittämisehdotuksia.
Kysyttäessä mielipidettä juna-asemien palveluista, Kotkan asema sai asteikolla 1-11 (1=
palveluissa on paljon kehitettävää, 11= palvelut ovat hyvät) keskiarvosanan 4,73, mediaanin
ollessa 5. Kouvolan asema sai keskiarvosanan 7,86 ja mediaanin 8. Kyselyn asteikko laadittiin
vastaamaan NPS-asteikkoa 0-10, kyselyssä käytetyn Webropolin teknisten rajoitteiden
mukaisesti muutettuna asteikoksi 1-11. NPS-arvoina asemien palvelut saivat pisteet: Kotka 79,7 ja Kouvola -12,0. Positiivinen NPS-arvo olisi jo hyvä. Kotkan asema jää arvosteluissa
paljon jälkeen Kouvolan asemasta.
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Taulukko 6. Tiedonkeruukyselystä saadut Kotkan aseman kehitysehdotukset (n=615).

Kotkan juna-aseman kehitysehdotukset
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Asemien kehittämisestä vastauksia kyselyssä pyydettiin kirjallisesti. Kotkan asemalle listattiin
874 vastaajan toimesta 925 palautetta. Taulukossa 6 on esitetty Kotkan aseman palveluiden
kehitysehdotukset suhteessa toisiinsa. Taulukosta on poistettu suuri määrä vastauksia, joiden
sisältö ei ollut aseman kehitysehdotus tai luokkaa ”en osaa sanoa.” Poistettuja vastauksia
taulukon 6 vaihtoehdoista on 310 kappaletta. Kotkan aseman kehitysehdotukset jaettiin 16
erilaiseksi ehdotukseksi. Selkein kehitysehdotus Kotkan asemalle on lämpimät odotustilat –
asemahalli on avoinna maanantaista perjantaihin 7.00-16.40, eikä ollenkaan viikonloppuisin
(VR, 2019c). Tämän jälkeen suosituimmat ehdotukset ovat kioski tai kahvio ja lippujen
myyntipiste. Asemalla on tällä hetkellä lippuautomaatti, joka on ulkotilassa ja avoinna klo
5.00-23.45 (VR, 2019c). Neljänneksi on ehdotettu, että asemalla ylipäätään olisi palveluita –
vastauksena epämääräinen, mutta kuvastanee käyttäjien mielipidettä aseman nykytilanteesta
erityisen hyvin. Esimerkkinä muutama sanallinen vastaus Kotkan aseman palveluiden
kehittämisestä:
”Onko siellä palveluita? Automaatti on seinässä ja yleensä netistä tilaan liput. Tuulisuoja olisi
kiva tai jokin kahvilakin oikeuksilla.”
”Kotkan sataman asema on ala-arvoinen. Eihän siellä ole mitään palveluita ja muutenkin
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hyvin epäsiisti ja synkkä. Pyörätelineitä pitäisi olla enemmän (junaraiteen välittömässä
läheisyydessä) ja rikkinäiset tuli huoltaa sekä valaistusta pitäisi lisätä.”
”Useampi lipunmyynti automaatti olisi hyvä, koska yhdellä tulee usein ruuhkaa. Aseman
yhteydessä voisi olla kahvila. Laiturilla voisi olla katoksia, tupakoitsijoille oma ja muille
omansa.”
”Asemalla sisätiloissa junan odottamismahdollisuus olisi mukava aamusta iltaan joka päivä
junan aikataulujen mukaan (ei ole mukavaa seisoa sateessa taikka kylmässä ulkona).”
”Viikonlopun aukiolo, lipunmyynti, löytötavaratoimisto, eväsmyyntiä (edes automaatti).
Kuulutukset pitää kuulua myös sisälle joka kerta. Vastaava info-monitori kuin ulkona olisi
ihana sisälläkin. Ei välttämätön, mutta ihana. Ulkonakin olisi hyvä olla joku tuulelta suojaava
rakennelma.”

Taulukko 7. Tiedonkeruukyselystä saadut Kouvolan aseman kehitysehdotukset (n=433).

Kouvolan juna-aseman kehitysehdotukset
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Kouvolan asemalle kirjattiin 906 vastausta 874 vastaajan toimesta. Taulukkoon 7 on listattu
analysoidut vastaukset. Kuten Kotkan aseman kehitysehdotuksista, myös Kouvolan aseman
ehdotuksista poistettiin vastaukset, jotka eivät olleet kehitysehdotuksia tai kuuluivat luokkaan
”en osaa sanoa”. Kehitysehdotuksien lisäksi Kouvolan asema sai myös huomattavan määrän

38

vastauksia, joissa palveluiden todettiin olevan hyvät tai riittävät. Myös nämä vastaukset
(n=216) on jätetty huomiotta taulukon 7 listauksessa, johon jäi 24 kehitysehdotusta.
Eniten on toivottu lipunmyyntipistettä. Tällä hetkellä asemalta löytyy VR:n (2019d) mukaan
kolme lippuautomaattia lippuhallista sekä junalippuja myyvä R-kioski. Lippujen hankinnassa
näyttää kyselyn mukaan olevan paljon kehittämistä, sillä lipunmyyntipisteen lisäksi asemalle
on toivottu erikseen myös lipunmyyntiautomaatteja. Toiseksi ehdotetuin kehitysehdotus on
”viihtyisyys ja nykyaikaisuus.” Samaa sarjaa lienee kuudenneksi ehdotetuimmat yleisilmeen
kohentaminen ja kunnostus, jotka kuitenkin viitannevat suoremmin itse asemarakennuksen
kuntoon kuin palveluihin. Kouvolan aseman kehitysehdotukset ovat abstraktisempia kuin
Kotkan aseman. Kuinka kukin kokee viihtyisyyden ja nykyaikaisuuden, remonttien tarpeen tai
siisteyden? Selvää kyselyn perusteella näyttää kuitenkin olevan, että asemaan ei näissä asioissa
olla tyytyväisiä. Kyselyssä Kouvolan juna-asema on saanut muun muassa seuraavanlaista
palautetta:
”Asemalla majailee epämääräistä porukkaa. WC on maksullinen ja epäsiistein mihin olen
törmännyt. Lisäksi asema on epäsiisti.”
”Täys remontti asemarakennukselle. Ja korkean wc maksun vastapalveluksena myös wc tilojen
oltava siistit ja kalusteet uudet. Nyt on vanhalle kuselle haiseva yleisö wc ja pöntöt heiluu ja
muutenkin ällöpaikka. Asema halli epäsiisti,roskaa penkkien alla ja ne on ollut siellä kauan.
Asema samanlainen kun 40 vuotta sitten nuorena siellä hengatessa. Jotain tarttes tehä.”
”Paremmat wc-tilat ja mieluiten maksuttomat. Kahvio ja viihtyvyys tärkeitä myös.”
”Asemalla laiturilta toiselle kulku nopeassa juna vaihdoissa on hankalaa, rollalla, vaunuilla,
pyörätuolilla. Hissit saisi huoltaa ja merkata näkyvimmin ja ehkä myös lisätä muita kulku
mahdollisuuksia tälle ryhmälle (rampit, rullaportaat ilman portaita?).”
”Juna-asemalla on varsinkin iltaisin vähän ankeaa odottaa pitkän vaihdon aikana seuraavaa
junaa. Istumatilaa on varsin vähän ja hälinä avarassa hallissa on välillä melkoinen.”

Kaikista kyselyyn vastanneista noin kolme viidesosaa (n=529) käyttävät yhteysvälin
seisakkeita joko lähtö- tai saapumisseisakkeenaan. Seisakkeiden kuntoa kysyttiin vastaavalla
1-11 asteikoilla kuin tyytyväisyyttä juna-asemien palveluihin – arvon 1 tarkoittaen seisakkeen
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heikkoa kuntoa ja 11 seisakkeen erinomaista kuntoa. Keskiarvo seisakkeille oli 6,38 ja
mediaani 7. NPS-arvona seisakkeiden pisteet olisivat -42,3.
Taulukko 8. Kyselyssä vastaajien eniten käyttämät seisakkeet Kotka-Kouvola
yhteysvälillä.
SEISAKE

N=

%-

Kymi

34

6%

Tavastila

35

6%

Inkeroinen

36

6%

Kouvola

40

7%

Myllykoski

47

8%

Kotka

50

9%

Kotkan satama

78

13%

Paimenportti

117

20%

Kyminlinna

145

25%

YHTEENSÄ

582

100%

Seisakkeista käytetyimmät ovat Kyminlinna ja Paimenportti. Molemmat sijaitsevat
yhteysvälillä Kotkan kaupungin puolella. Kyminlinnasta alle kolmen kilometrin säteellä on
monia suuria työnantajia tai työnantajakeskittymiä kuten Eagle-talo, Karhulan keskusta,
Jumalniemi ja Karhulan teollisuuspuisto. Paimenportin seisakkeen läheisyydessä sijaitsee
Kymenlaakson keskussairaala, joka toimii sekä suurena työnantajana että asiakasvirtojen
tuottajana. Paimenportin seisakkeelta noin kolmen kilometrin etäisyydellä ovat myös Xamkin
Kotkan kampus sekä Hietasen satama. Seisakkeiden listaus ja käytön määrä vastauksien
määränä ja prosentuaalisina osuuksina on listattu taulukossa 8. Listauksessa on mukana 582
vastausta 529 vastaajalta – tämä tarkoittaa, että jotkin vastaajista käyttävät yhteysvälillä kahta
asemaa – seisake on lähtö- sekä määräasema. Taulukossa on listattuna myös Kotka ja Kouvola,
vaikka ne ovat juna-asemia, eivät seisakkeita. Vastaus kysymykseen annettiin kirjallisena ja
vain, jos vastasi käyttävänsä jotain seisaketta. Todennäköisesti osa vastaajista ei ollut tietoinen
juna-aseman ja junaseisakkeen eroista ja siksi myös nämä kaksi ovat listattuna. Kysymyksen
yhteydessä olisi voinut valistaa tai listata yhteysvälin seisakkeet ja tällä tavoin saada tarkemmat
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vastaukset. Joka tapauksessa, eniten käytetyimpien seisakkeiden järjestys käytön mukaan on
selvä huolimatta Kotkan ja Kouvolan asemien mukana olosta.
Taulukko

9.

Kyselyssä

saadut

Kotka-Kouvola

yhteysvälin

junaseisakkeiden

kehitysehdotukset.

Kotka-Kouvola yhteysvälin junaseisakkeiden kehitysehdotukset
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Koska kyselyssä seisakkeiden kehitysehdotuksia oli listattu jo valmiiksi toisin kuin junaasemien

kehitysehdotuksia

ja

lisäksi

sallittiin

vapaa,

kirjallinen

palaute,

saatiin

kehitysehdotuksia määrällisesti 1039. Näistä saatiin 21 ehdotusta, jotka on listattu taulukossa
9. Ehdotuksista 17 on sellaisia, joita ei oltu annettu valmiina vaihtoehtona. Suosituimmat
ehdotukset liittyvät seisakkeelle vietettyyn aikaan ja sinne saapumiseen tai poistumiseen.
Kysymyksen valmiit vaihtoehdot parkkipaikkojen osalta olisivat voineet olla paremmat, sillä
niihin jätetyt adjektiivit antavat ymmärtää, että seisakkeella olisi jo parkkipaikka (vertailevat
adjektiivit: ”isompi / parempi”). Eniten seisakkeille toivotaan suojaa säältä – tuulensuoja ja
katos ovat eniten ehdotetut kehityskohteet, tämän jälkeen penkit. Isompi parkkipaikka ja
parempi parkkipaikka ovat listalla sijoilla neljä ja viisi – olkoonkin, että jokaisella seisakkeella
olisi parkkipaikka, vaikuttaa sille, että niihin ei olla tyytyväisiä. Seisakkeita on yhteysvälillä
seitsemän kappaletta - mille seisakkeelle palaute kohdistuu, ei ole tiedossa, mikäli sitä ei ole
erikseen mainittu vastauksessa. Kyselyssä seisakkeiden kehittämisestä sanottua:
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”Juna on usein valmiiksi raiteilla mutta jos se ei ole niin katostilaa on tosi vähän ja satama on
anteeksiantamon silloin kun on kylmä/sataa.”
”Kunnon tie. Nyt on vain polku, joka on kesäisin pusikossa. Tienpätkä on pimeä.”
”Seisakkeen nimeen valo, ohjeistus sairaalalle olematon!!! ja seisakkeen fyysinen kunto
epämääräinen”
”Tavarajuna liikenne ja veturit ajavat hurjaa vauhtia seisakkeen kohdalla junien lähtöaikaan.
Vaarallisista!”
”tiet kuntoon.esim .Paomenportti,sinne ei pääse autolla saatikka edes pyörätuolilla kunnolla
ja JUNAAN EI PÄÄSE PYÖRTUOLILLA!!!!!!!!!!!”
6.3 Luonnos uudesta juna-aikataulusta
Kuten asemien palveluista ja seisakkeiden kunnosta – myös junien aikataulujen sopivuudesta
kysyttiin asteikolla 1-11. Kysymyksessä ”kuinka sopivaksi koet nykyisen aikataulun?”
asteikossa 1 = ei lainkaan sopiva ja 11 = aikataulu sopii hyvin. Yhteensä 874 vastaajan antama
keskiarvo aikataulujen oli 5,35 ja mediaani 5. NPS-asteikolla mitattuna arvo on -70,5 eli todella
huono. Nykyiset aikataulut sopivat todella huonosti sen käyttäjien että potentiaalisten
käyttäjien tarpeisiin.
Kyselyssä kysyttiin parasta ja toiseksi parasta lähtöaikaa Kouvolasta sekä Kotkasta.
Vastauksista poistettiin kirjallisesti jätetyt vastaukset kuten ”useammin, aamulla, iltapäivällä”
sekä muut merkit, jotka eivät olleet lukuja. Vastaukseksi saatiin aikoja tai aikavälejä: 822
ensisijaista Kouvolasta ja 820 Kotkasta ja 560 toissijaista Kouvolasta ja 557 Kotkasta.
Kysymyksessä pyydettiin tiettyä kellonaikaa, mutta moni vastaaja jätti silti vastaukseksi
aikavälin tai kirjallisen vastauksen. Aikavälit eivät uuden aikataulun luonnoksen
muodostamisessa aiheutuneet suureksi ongelmaksi. Haastetta toi monien lähekkäisten
aikataulujen niputtaminen yhteen, siten että voidaan ottaa huomioon tietyt, tarkat ajat ja
aikavälit yhdessä.
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Taulukko 10. Tiedonkeruukyselyn aikataulutoiveet - yhdistettynä ensisijainen ja
toissijainen lähtöaika Kotkasta.

Yhdistetty ensisijainen ja toissijainen Kotkasta
00.00-4.45
23.00-24.00 10
5.00-5.20
21.52-22.45
5.25-5.40
20.54-21.30
5.45- 5.50
8
19.45-20.45
5.55-6.05
18.45-19.30
18.00-18.30

6
4

6.15-6.40
6.45-6.50

17.00-17.35

2

6.54-7.00

16.30-16.40

0

7.03-7.20

16.15-16.20
16.00-16.10
15.40-15.57

7.30-7.50
8.00-8.30
8.45-9.30

15.25-15.35
10.00-10.20
15.10-15.20
10.30-10.40
15.00
11.00-11.30
14.00-14.45
11.45-12.35
13.00-13.40

Vastauksista voi nähdä selkeitä piikkejä lähtöajoissa molempien kaupunkien osalta. Mikä piikit
aiheuttaa eli mitä on aikataulutoiveiden taustalla – on kysymys, johon haetaan vastausta
haastatteluilla. Taulukossa 10 on esitetty yhdessä ensisijainen ja toissijainen lähtöaika
Kotkasta. Piikkien kärki osoittaa kehältä, montako prosenttia vastaajista toivoi tiettyä
lähtöaikaa tai aikaikkunaa. Aikataulutoiveita on yhdistelty aikaikkunoihin vastausten
perusteella sopimaan yhteen, jotta ne on saatu sopimaan samaan kuvaan. Ensisijaiset ja
toissijaiset lähtöajat Kotkasta ovat osittain toisiaan vahvistavia ja osittain toisiaan täydentäviä.
Aikataulut ovat jakaantuneet aamun ja iltapäivän lähtötoiveisiin – suurimmat, yli kuuden
prosentin piikit ovat aamulla noin kello 7.00 ja 8.00, iltapäivällä välillä 16-17 ja illalla noin
kello 21.00 aikoihin.
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Taulukko 11. Tiedonkeruukyselyn aikataulutoiveet - yhdistettynä ensisijainen ja
toissijainen lähtöaika Kouvolasta.

Yhdistettu ensisijainen ja toissijainen Kouvolasta
00.00
22.30-23.30 8
01.00-04.15
22.00-22.15
5.00 - 5.25
21.30-21.45
5.45-6.05
20.30-21.00
6.15-6.20
6
19.30-20.00
06.30
18.30-19.00
17.45-18.00

4
2

17.15-17.30
16.40-17.00

6.40-6.53
6.55-7.00
7.05-7.20

0

16.30
16.10-16.20

7.25-7.40
7.45-8.00
8.10-8.30

15.45-16.00
9.00-9.05
15.15-15.30
9.20-9.30
14.52-15.05
9.50-10.00
14.00
10.15-10.45
12.45-13.30
10.55-11.30
12.00-12.45

Kouvolan ensisijaiset ja toissijaiset lähtöajat on esitetty taulukossa 11. Kouvolan lähtöajat ovat
jakaantuneemmat kuin Kotkassa. Yli kuuden prosentin lähtötoiveita on aamulla noin kello 6.00
ja 7.00, iltapäivällä 16.10, illalla 19.30 sekä keskiyöllä. Keskiyön junan piikki nousee
erityisesti esiin, sillä nykyisellään yhteysvälillä ei ole yöllä junavuoroja. Viimeisin juna
Kouvolasta Kotkaan voimassaolevan aikataulun mukaan lähtee kello 17.52. Ensisijaiset
lähtöajat antavat suuntaa aikataululle Kouvolasta ja toissijaiset toiveet vahvistavat näitä,
erityisesti iltajunan tarvetta noin kello 19 aikaan.
Lopulliseen aikatauluun haetaan seitsemän junan aikataulua kahdella optiolla. Seitsemän
valikoitui tavoitejunamääräksi, koska nykyisessä aikataulussa on tämän verran vuoroja ja
oletuksena on, että mistään budjetista ei saada enempää vuoroja kustannetuksi. Kaksi
ylimääräistä vuoroa esitetään hyvin perustellen, jos ja mikäli vuoroja voidaan lisätä.
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Taulukko 12. Ensimmäinen luonnos uudeksi aikatauluksi kymmenellä lähdöllä Kotkasta
ja Kouvolasta.
Kouvolasta

Kotkasta

6.00 (K)

6.00

7.00

7.00

8.00 (K)

7.55 (K)

9.00

9.00

12.00 (K)

12.00

15.20

15.15 (K)

16.20

16.20

17.10

17.20 (K)

20.00 (K)

21.00

22.00

22.00 (K)

Junien lähtöaikojen toiveet ovat painottuneet aamuun. Aamulle ei kuitenkaan osata sanoa yhtä
tarkkaa lähtöaikaa, vaan ajat ovat jakaantuneet tasaisesti. Uusi aikataulu on luotu ottaen
huomioon piikit aikatauluissa sekä toiveiden jakaantumat ja esitetty taulukossa 12
ensimmäisenä luonnoksena uudeksi aikatauluksi. Noin kolmasosa toiveajoista (Kotka, 32%
Kouvola 28%) on ilmoitettu aamulle noin klo 6-9 välille. Osa toivotuista ajoista on hyvinkin
tarkkoja, osa aikahaarukoita. Tiedonkeruukyselyn tavoite oli saada selville, mitkä olisivat
junan käyttäjien mielestä parhaat lähtöajat. Haastatteluilla haluamme selvittää, miksi käyttäjät
haluavat lähteä tiettyinä kellonaikoina. Erityisesti vastauksissa annetut minuutintarkat
kellonajat kuten esimerkiksi 6.55 ja 7.12 herättävät kiinnostusta tarkkuudessaan. Onko syy
tarkkuuteen esimerkiksi työajoissa, liityntäliikenteessä vai jossakin muussa?
Koska aamun lähtötoiveet ovat niin tasaisesti jakautuneet, jätämme haastattelua varten uuden
aikataulun luonnokseen kello kuuden ja yhdeksän väliset lähtöajat tasatunnein ja toivomme
haastatteluiden antavan selvyyden tarkempiin lähtöaikoihin. Luonnoksessa on esitetty 10
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lähtöaikaa Kouvolasta ja Kotkasta. Haastatteluiden tavoite on saada selvyys syistä, miksi
junien pitää lähteä ilmoitettuina aikoina ja onnistua rajaamaan luonnoksen aikatauluista
huonoiten sopivat lähtöajat pois. On todennäköistä, että aamujunaa käyttävät suurimmaksi
osaksi töihin menijät.
Kello 12 juna käyttäjien tunnistaminen on hankalaa. Heitä on hankala olettaa miksikään
selväksi ryhmäksi, toisin kuin voidaan olettaa, että aamujunaa käyttävät paljon töihin menevät
henkilöt. Mahdollisia käyttäjiä voivat ehkä olla esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalan
työntekijät tai sairaalan asiakkaat. Mahdollisesti opiskelijat ammattikorkeakoulusta tai toisessa
kaupungissa vierailevat eläkeläiset? Tämän junan käyttäjäryhmän selville saaminen on
hankalaa. Niin sanottuun normaalin työaikaan 8-16 välillä tai opiskelurytmiin klo 12 junan
tarvetta on hankala selvittää ilman tarkempaa tutkimusta.
Iltapäivän lähtöaikoja on kyselyn perusteella löydetty kolme kappaletta. Todennäköisesti
lähtöajat liittyvät työn ja koulun loppumiseen. Kuten aamun aikatauluissa, myös iltapäivän
aikatauluissa on huomattava painotus ja noin kolmasosa vastaajista on kertonut toiveajakseen
kellonajan väliltä noin 15-17.30 (Kotka 34%, Kouvola 28%).
Kouvolasta Kotkaan iltajunaa käyttänevät ainakin Kymenlaakson keskussairaalan työntekijät
iltavuoroon mennessään. Kymenlaakson keskussairaalaan työntekijöistä 21 henkilöä vastasi
kyselyn kysymykseen ”11) Vastasit, että nykyinen aikataulu ei ole hyvä, miksi?” kirjallisesti
nimeten työpaikkansa ja antaen aikataulun tai aikatauluhaarukan, jolloin junan pitäisi lähteä,
jotta he voisivat junaa käyttäen päästä töihin. Yhteensä 28 muuta vastaajaa kertoi olevansa
vuorotöissä, mutta ei nimennyt työnantajaa. Tämän kysymyksen vastauksia ei ole erikseen
lisätty taulukoihin 1-3 aikataulujen muodostamisessa, sillä aikataulua kysyttiin kyselyssä
toisessa kohdassa. Taulukon 12 aikatauluun on kysymyksen 11 perusteella kuitenkin merkitty
kellonajan perään (K), mikäli se kirjallisten vastausten perusteella sopii Kymenlaakson
keskussairaalan aikatauluihin. Vastauksista saadaan taustatietoa junavuorojen tarpeesta. Moni
on kertonut työskentelevänsä vuorotyössä, mikä tarkoittaa sitä, että junien lähtöaikojen täytyy
olla moninaisemmat kuin ne nykyisellään ovat. Sairaalan merkitys työnantajana ja
työntekijöiden merkitys joukkoliikenteen käyttäjinä tulee vastauksista selkeästi ilmi. Kyselyn
kirjallisissa vastauksissa tarkemmin matkustamista kuvanneet ja eniten käytetyn seisakkeen
(Paimenportti, katso taulukko 8 sivu 39) suosio viittaavat siihen.
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Junaa Kouvolasta Kotkaan klo 22.00 käyttävät lienevät vapaa-ajan käyttäjiä. Kotkasta
lähtevälle yöjunalle tarvetta tuonee jälleen Kymenlaakson keskussairaalan työntekijät.
Urheilun ja kulttuurin vaikutus yöjunan aikatauluihin ei selviä kyselystä. Voisiko yöjuna olla
käytössä vain osan viikosta esimerkiksi keskiviikosta lauantaihin palvelemassa kulttuurin ja
urheilun kuluttajia?
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7

KYMENLAAKSON SUURIMPIEN TYÖNANTAJIEN SEKÄ KULTTUURIN JA
URHEILUN SUURTUOTTAJIEN HAASTATTELUT

Tiedonkeruukyselyn pohjalta laadittiin liitteen 2 mukainen haastattelurunko. Haastattelun
tarkoitus on selvittää, miksi kyselystä saatiin sellaiset junien aikataulutoiveet kuin saatiin –
onko alueella olemassa yleisiä työssäkäyntiaikoja tai vapaa-ajan käytön ilmiöitä. Mikä on
lähtemisen motiivi ja onko perusteltua syytä, joka sopii monen matkustajan tarpeisiin siten,
että junalle voidaan osoittaa matkustamista lisäävä aikataulu? Haastatteluissa oltiin
kiinnostuneita

myös

asenteista

kestävän

matkustamisen

edistämiseen,

työnantajien

ymmärryksestä työntekijöiden matkaketjuista, joukkoliikenteen käytön kannustamisesta sekä
halukkuudesta edistää kestävää matkustamista.
Haastattelut keskittyvät tutkimusongelmista selkeästi aikataulun luomiseen ja matkustamisen
ilmiön alueelliseen ymmärtämiseen. Palveluiden kehittämiskohteita muun muassa asemien tai
seisakkeiden osalta ei haastatteluissa erikseen pyritä selvittämään, mikäli haastateltavat eivät
ota aihetta itse esille. Keskeisempää on ymmärtää aikataulun perusteet ja yleinen asenne
kestävän matkustamisen lisäämiseksi. Perusteluna palveluiden selvittämisen poisjättämiseksi
haastatteluista on myös oletus haastateltavan rooleista työnantajan edustajana ja yksityisenä
ihmisenä. Palveluiden selvittäminen voisi mennä subjektiivisen pohdinnan puolelle, kun
tutkimuksen haastattelussa haluamme selvittää näkökulmaa työnantajien puolelta.
Haastateltavaksi valittiin 12 organisaatiota, jotka edustavat Kymenlaakson suurimpia
työnantajia sekä urheilun ja kulttuurin suurtuottajia. Näistä 9 ehdittiin haastatella määräajassa
– hankkeen aikataulusyistä johtuen validointikyselyn ajoitusta ei voitu viivästyttää. Valintaan
rajattiin sellaiset suuret työnantajat, jotka ovat eivät ole kauempana kuin kolme kilometriä junaasemalta tai –seisakkeelta. Rajaus etäisyyden mukaan tehtiin tiedonkeruukyselyssä saadun
datan mukaan. Siitä selvisi, että suurin osa matkaketjusta tehdään lähellä junan lähtö- ja
määräasemaa tai -seisaketta. Noin 60% tiedonkeruukyselyn vastaajista saapuu junalle alle
kolmen kilometrin päästä ja noin 77% jatkaa junalta alle kolmen kilometrin päähän.
Haastattelut tehtiin anonyyminä, jotta haastateltavat eivät kokisi, että vastaukset ovat sitovia
tai että he eivät jännittäisi oman tai työantajansa imagon puolesta. Haastattelut suoritettiin 8.28.2.2019. Haastattelut nauhoitettiin niiden analysoimiseksi jälkeenpäin.
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7.1 Haastatteluiden tulokset
Haastatteluiden aluksi tiedusteltiin organisaatioiden ymmärrystä työntekijöiden tai asiakkaiden
matkustamisesta. Haastateltavat ilmoittivat organisaatioillensa liikkumistarvetta yhteensä
tuhansia matkoja viikossa. Määrä kuulostaa suhteessa oikealle ELY-keskuksen (2017)
arvioiman maakunnan sisäisen Kotka-Kouvola –välin pendelöinnin määrän kanssa, mikä on
noin 1600 henkeä päivittäin. Yhdeksän haastatellun joukossa ei ollut koulutusorganisaatioita,
eikä siten arvioita opiskelijoiden liikkumisesta. Yhteenveto haastatelluista organisaatioista on
taulukossa 13. Pääosin kulkuneuvo on oma auto. Julkisia kulkuneuvoja tällä hetkellä käyttävät
muun muassa asiantuntijat ja toimistotyöntekijät, jotka noudattavat normaalia toimistoaikaa
joustavalla työajalla saapuen klo 7-9 ja poistuen klo 15-18.
Taulukko 13. Yhteenveto haastatelluista organisaatiosta sekä arviot työntekijöiden
määrästä sekä katsojamääristä.
Yhteenveto
haastatteluista
organisaatioista

Kpl

Työntekijöitä (noin)

Katsojamäärä
(vuosiarvio)

Julkishallinto

4

14500

-

Yritykset

3

2000

-

Urheilu / Kulttuuri

2

-

140 000

Julkisen puolen organisaatioiden ja yritysten työvuorot ovat työehtosopimuspohjaisia,
historian kautta muokkaantuneita tai palvelutarpeen takia sellaiset kuin ovat. Ajatus työaikojen
muuttamisesta yhtenäisemmäksi muiden työantajien kanssa ei saanut suurta kannatusta.
Monilla työpaikoilla on käytössä joustava työaika, joka jo periaatteessa mahdollistaa omasta
työajasta päättämisen sallituissa rajoissa. Joustavalla työajalla on selkeästi merkitystä
mahdollisuudessa käyttää kestäviä liikkumismuotoja.
Urheiluseurat noudattavat yleensä lajin kattojärjestöjen antamia aikatauluja. Kulttuuriala
vaikutti haastatteluissa olevan joustavampi esitysaikojen kanssa. Mikäli tarkastelemme
esimerkiksi Kouvolassa SM-liigaa pelaavan jääkiekkojoukkue KooKoo:n otteluiden
alkamisaikoja ja Kouvolan teatterin esitysten aikatauluja voimme huomata alkamisajoissa 3060 minuutin eron. KooKoon ottelut alkavat arkisin kello 18:30 ja viikonloppuisin 17:00,

49

Kouvolan Teatterin esitykset alkavat arkisin klo 14:00 ja 19:00 ja viikonloppuisin klo 13:00 ja
18:00. (KooKoo, 2019; Kouvolan Teatteri, 2019.) Kotkassa vastaava tilanne on esimerkiksi
jalkapalloa pelaavan FC KTP:n otteluiden alkamisajoissa Miesten Ykkösessä ja Kotkan
Kaupunginteatterin esitysajoissa. KTP:n kotiotteluiden alkamisajat arkena ovat klo 18.30 ja
viikonloppuna klo 17.00. Syksyllä syyskuusta alkaen KTP:n viikonlopun pelit alkavat
aikaisemmin, jo klo 15.00 ja vähitellen pelien alkamisajat aikaistuvat alkaen viimein klo 14.00,
mahdollisesti tarkoituksena pyrkimys pelata luonnonvalossa. Kotkan Kaupunginteatterin
esitysajat ovat arkisin klo 13.00 ja 19.00 ja viikonloppuisin klo 13.00 ja 18.00 – tosin arjen
päivänäytöksissä on toisinaan myös muita alkamisaikoja kuten 10.00 ja 16.00. (Kotkan
Kaupunginteatteri, 2019; Palloliitto, 2019.)
Taulukko 14. Kotkan ja Kouvolan kulttuurin ja urheilun tuottajien alkamisajat ja
arvioidut päättymisajat. (KooKoo, 2019; Kotkan Kaupunginteatteri, 2019; Kouvolan
Teatteri, 2019; Palloliitto, 2019.)
Tapahtuman
alkamisaika /
Organisaatio

Aloitus arkena
(Ma-Pe)

Arvioitu
tapahtuman
päättymisaika
arkena

Aloitus
viikonloppuna
(La-Su)

Arvioitu
tapahtuman
päättymisaika
viikonloppuna

KooKoo

18.30

20.30

17.00

19.00

Kouvolan Teatteri

14.00 / 19.00

18.00 / 21.00

13.00 / 18.00

15.00 / 20.00

FC KTP

18.30

20.30

17.00 (15.00 /
14.00)

19.00 (17.00 /
16.00)

Kotkan
Kaupunginteatteri

13.00 / 19.00

15.00 / 21.00

13.00 / 18.00

15.00 / 20.00

Arvio molempien tarjonnan keskimääräisestä kestoajasta on noin kaksi tuntia. Taulukkoon 14
on koottu rinnakkain edellä mainitut organisaatiot, näiden järjestämien tapahtumien
alkamisajat ja arvioidut päättymisajat. Sekä Kotkassa että Kouvolassa kulttuurin ja urheilun
tapahtuma-ajat ovat lähellä toisiaan. Näin ollen teatterin esitysaikojen synkronointi
urheiluotteluiden kanssa voisi lisätä junan käytön kapasiteettia ja ”kulttuurijunaksi”
paluumatkalle kotikaupunkiin riittäisi yksi vuoro ilman pitkiä odotusaikoja.
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Tällä hetkellä yritykset eivät merkittävästi kannusta tai tue kestävän liikkumisen käyttöä, mutta
asiaa on seurattu tai harkittu. Syitä kannustamiseen löytyy: ympäristöohjelmat, vihreät arvot,
strategia, työmatkojen turvallisuus sekä työhyvinvointi. Jos kannustamista tehdään, se tapahtuu
kampanjamaisesti muun muassa työhyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyen. Syitä, miksi
julkisten liikennevälineiden käytön tukemista ei tehdä, ovat esimerkiksi olematon julkisen
liikenteen vuorotarjonta, työntekijöiden eriarvoistaminen erilaisilla tuilla ja koetaan, että
matkustaminen on työntekijän oma ratkaisu. Matkustamisen tukeminen on kaikille yrityksille
jollakin tasolla hankalaa – työpaikasta kauempana asuvia ei haluta suosia lähellä asuvien
kustannuksella.
Monilla yrityksillä on käytössä yhteiskäyttöautoja sekä toimintamalleja, jotka edesauttavat
julkisten kulkuvälineiden käyttöä. Tällaisia esille tulleita toimintamalleja ovat joustavat
työajat, etätyömahdollisuus, yrityksen toisella paikkakunnalla sijaitsevien toimistojen käyttö ja
etäyhteydet. Matkustusajan laskeminen työaikaan ei ole yleistä – vain ylemmän tason
toimihenkilöiden

ja

asiantuntijoiden

koetaan

hyötyvän

matkustustyöskentelystä.

Toimintamallien osalta yritysten työntekijöiden valmius siirtyä kestävien liikkumismuotojen
käyttäjiksi on hyvä.
Kulttuuri- ja urheilutuottajat ottaisivat asiakkaita palvelevat juna-aikataulut riemuiten vastaan.
Heille oli selkeää, että hyviä yhteyksiä käytettäisiin markkinoinnissa ja ne mahdollistaisivat
uudenlaista kampanjointia. Jo nyt kulttuuria ja urheilua kulutetaan kaupunkien välillä ympäri
Kymenlaaksoa ja parempien kulkuyhteyksien uskotaan tuovan lisää asiakkaita. Kuluttajat
myös toivovat vastuullisempia vaihtoehtoja ja tarpeisiin halutaan vastata parhailla
mahdollisilla tavoilla. Tällä hetkellä sekä urheilu- että kulttuuritapahtumiin järjestetään
bussikuljetuksia – tämä on vanha toimintapa ja junayhteys on toivottu lisä matkustamisen
vaihtoehdoksi. Monissa tapahtumissa tarjoillaan alkoholia ja alkoholia nauttineiden
asiakkaiden turvallisuus tapahtumasta poistuttaessa on huolenaihe, mikäli tapahtumaan on
saavuttu omalla autolla. Sujuva asiakkaiden logistiikka nähdään yhtenä palvelutarjonnan
asiakaskokemuksen tekijänä – sitä halutaan parantaa ja siitä ollaan valmiita viestimään.
Haastatelluista organisaatioista lähes kaikki (8/9) ovat valmiita viestimään omissa kanavissaan
työntekijöilleen ja/tai asiakkailleen parantuneista joukkoliikenneyhteyksistä. Toiseksi
suosituin vaikuttamisen keino olisi osallistua kehittämiseen antamalla palautetta esimerkiksi
lähipysäkin kulkusuunnitelmasta, opasteista, ulkonäöstä tai muusta sellaisesta, mikäli joku
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muu johtaa suunnittelua. Kolmas vaikuttamisen keino julkisen liikenteen kehittämiseksi on
osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kirjoittamalla sanomalehtiin.
Kaikille nämä vaikuttamisen keinot alueelliseen vaikuttamiseen eivät käy ja usein tarvitsevat
erillisen, sisäisen päätöksen esimerkiksi yhtiön oman politiikan vuoksi – ”vaikuttaminen ei ole
yrityksen tehtävä, mutta kehityksen hyödyistä työntekijöille voidaan viestiä sisäisesti.”
Haastatteluissa mainittuja syitä, jotka hankaloittavat kestävän liikkumisen lisäämistä: sopivien
vuorojen puute, tiedon puute, riittämättömät pysäköintitilat, asenteet, auton tarvitseminen
asiakaskäynteihin tai toimipisteisiin siirryttäessä. Syitä, jotka voisivat lisätä kestävää
liikkumista, ovat sen sijaan: junien ja bussien parempi tarjonta, sopivammat julkisen liikenteen
aikataulut, asian esillä pitäminen (ilmastonmuutos, tutkimukset), talvella väylien auraus ja
hiekoitus sekä kampanjat. Haastatteluissa esille nousseet haasteet kestävän liikkumisen
lisäämiseksi ovat samantapaisia kuin tiedonkeruukyselyssä nousseet.
Muita merkittäviä asioita, jotka nousivat haastatteluissa esiin ovat uusien työntekijöiden
rekrytointi

ja

junayhteydet

muihin

kaupunkeihin.

Sujuvan

liikkumisen

merkitys

rekrytoinneissa mainittiin viiden haastateltavan toimesta oma-aloitteisesti. Rekrytoidessa
nykyisistä yhteyksistä on haluttu nostaa työhön sopivat yhteydet ja jos niitä ei ole ollut, niiden
tuottamiseksi muun muassa erityisillä bussivuoroilla on nähty vaivaa. Kulkuyhteyksillä on
merkitystä sekä Kotkassa että Kouvolassa. Yhteydet Kouvolasta muihin suuntiin kuin Kotkaan
eivät keränneet negatiivista palautetta. Päinvastoin yhteydet Lahden ja Lappeenrannan suuntiin
koettiin toimiviksi. Kotkasta julkinen liikenneyhteys Helsinkiin on työläs ja bussiyhtiöiden
varassa. Helsingin suunnalla on merkitystä koulutettujen asiantuntijoiden rekrytoimisessa ja
Kotka kilpailee pääkaupunkiseudun ammattilaisista Kouvolan ja monien muiden kaupunkien
kanssa. Nykyinen juna-aikataulu on kohtalaisen sopiva joustavaa toimistotyöaikaa (7-9 /15-18)
käyttävälle asiantuntijalle tai muulle toimistotyöntekijälle Kotka-Kouvola –väliseen
liikkumiseen.
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Taulukko 15. Haastatteluissa käytetty aikataululuonnos ja junien lähtöaikojen
soveltuvuus haastatelluille.
Kouvolasta

Osumat
haastatteluissa

Kotkasta

Osumat
haastatteluissa

6.00 (K)

2

6.00

2

7.00

6

7.00

5

8.00 (K)

2

7.55 (K)

3

9.00

0

9.00

1

12.00 (K)

2

12.00

1

15.20

2

15.15 (K)

3

16.20

3

16.20

5

17.10

2

17.20 (K)

4

20.00 (K)

1

21.00

0

22.00

3

22.00 (K)

2

Tiedonkeruukyselyn perusteella tehty aikataululuonnos sopi sellaisenaan useimpien
haastateltavien aikatauluihin. Taulukossa 15 on esitetty kooste haastattelussa käytetystä junien
lähtöaikojen luonnoksesta ja haastatteluiden merkinnöistä sopiviksi heidän aikatauluihinsa
työntekijöiden, asiakkaiden tai molempien näkökulmasta. Lähtöajat Kouvolasta klo 9.00 ja
Kotkasta klo 21.00 eivät keränneet yhtään merkintää – näitä ei oteta jatkoon toiseen,
validoivaan kyselyyn. Yksi haastateltu organisaatio harjoittaa työvuoroa, jolle ei
aikataululuonnoksessa löytynyt tarjontaa sekä töihin saapumiseksi että poistumiseksi. Monilla
organisaatioilla käytössä olevat työajat mahdollistavat monet lähtöajat – tämä on konkreettinen
esimerkki joustavien työaikojen monista eduista; työntekijälle yhtä hyviä lähtöaikoja voivat
olla esimerkiksi kaikki Kouvolasta aamulla lähtevät junat: 06.00, 07.00, 08.00. Toisaalta
kaikilla suurilla työnantajilla on useita erilaisia työtehtäviä alkaen tuotantotehtävistä
korkeakoulutettuihin asiantuntijoihin ja sen vuoksi on mahdollista, että aikataululuonnoksesta
jokin aika osuu varmasti johonkin työvuoroon. Luonnokseen toivoi muutoksia ainoastaan yksi
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organisaatio. Ehdotetut muutokset olivat esitetyistä aikatauluista maksimissaan puoli tuntia
aiemmaksi tai myöhemmäksi.
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8

TULOSTEN VALIDOINTIKYSELY

Toinen kysely tulosten validoimiseksi toteutettiin 4.-17.3.2019 – vastausaikaa oli kaksi
viikkoa. Tavoitteena vastaajien määräksi oli sama kuin tiedonkeruukyselyssä eli 10%
arvioidusta matkustajapotentiaalista eli 500 vastaajaa. Kysely toteutettiin Webropol-kysely ja
raportointityökalulla ja se sisälsi 27 kysymystä. Kysely sai pysyvän osoitteen Kymenlaakson
liiton sivuilta kahdeksi päiväksi, jonka jälkeen liitto teki periaatepäätöksen, että Xamkin
tekemiä kyselyitä ei enää pidetä heidän nettisivuillaan. Kysely siirrettiin Xamkin verkkoon,
Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen –hankkeen kotisivuille. Mediatiedote, joka
julkaistiin maanantaina 4. maaliskuuta, sisälsi osoitteen Kymenlaakson liiton sivuille ja
nettisivujen muutokset aiheuttivat yleisössä sekaannusta. Validointikysely sai kuusi
mediaosumaa verkko- ja printtimediassa: Kymen Sanomissa, Kouvolan Sanomissa,
Keskilaaksossa ja Ankkurissa. Validointikyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa Facebookkanavilla Positiivisten ihmisten Kouvola (12958 jäsentä), Positiivisen palautteen vallankumous
– Kotka (8205 jäsentä) ja Xamk alumni (1124 jäsentä). Lisäksi kysely lähetettiin 15
organisaation edustajalle eteenpäin organisaatiossa jaettavaksi. Tiedonkeruukyselyssä 463
henkilöä ilmoitti yhteystietonsa toisen kyselyyn osallistumiseksi. Heille lähetettiin linkki
kyselyyn kolme kertaa – kerran kaikille ja muistutukset niille, jotka eivät vastanneet
sähköpostin kautta lähetettyyn kyselyyn.
Validointikyselyn

tarkoitus

oli

validoida

junan

aikataululuonnos

sekä

asettaa

tiedonkeruukyselyssä esiin tulleet kehityskohteet tärkeysjärjestykseen. Tiedonkeruukyselyssä
oli useita kysymyksiä, joihin vastaajat pystyivät jättämään avoimen vastauksen. Tämän vuoksi
tiedonkeruukyselyn vastausten läpikäyminen oli työlästä ja vei paljon aikaa. Tästä oppineena
validointikyselyssä ei jätetty juurikaan mahdollisuuksia avoimiin vastauksiin – tulosten
läpikäymiseksi ei ollut paljon aikaa, eikä uusia näkökulmia myöskään enää tarvittu.
8.1 Validointikyselyn tulokset – matkaketju
Validointikyselyssä matkaketjusta haluttiin tietää mikä vaikeuttaa lähtöasemalle saapumista ja
määräasemalta jatkamista. Tiedonkeruukyselyssä pyydettiin arvioimaan saapumisen ja
jatkamisen helppoutta. Tiedonkeruukyselyssä vastauksiksi saatiin myös suuri määrä kirjallisia
vastauksia, joita käytettiin validointikyselyn kysymysten vastausvaihtoehdoissa. Kysymyksen
asettelulla ei haluttu luoda matkaketjun sujuvuuteen teennäistä ongelmaa selvittämisen kautta,
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vaan ymmärtää mitä ovat ne asiat, joita kehittämällä matkaketjun sujuvuutta voitaisiin lisätä.
Molemmissa kysymyksissä yhtenä vastausvaihtoehtona oli ”saapuminen/jatkaminen on
helppoa, ohita kysymys.” Kysyttäessä saapumista hankaloittavista aiheista noin 35% vastasi,
että saapuminen asemalle/seisakkeelle on helppoa. Vastaavasti noin 37% vastasi, että
määräasemalta/-seisakkeelta jatkaminen on helppoa. Vastaukset pitää siis lukea niin, että näitä
asioita kehittämällä matkaketju paranisi – vastauksissa kuvatut asiat eivät ole absoluuttisia
ongelmia, jotka tällä hetkellä ehdottomasti estäisivät matkustamista.
Taulukko 16. Asiat, jotka vaikeuttavat lähtöasemalle/-seisakkeelle saapumista (n=801).

Mikä vaikeuttaa lähtöasemalle saapumista
Julkisen liikenteen tavoittamattomuus

33%

Pitkä matka asemalle

25%

Parkkitilaa autolle ei ole riittävästi

21%

Asema / seisake on huonossa kunnossa

21%

Odotustilojen kunto

17%

Opasteet ovat huonot

15%

Turvattomuus

13%

Palveluiden puuttuminen

11%

Liikennejärjestelyt

8%

Tietoa miltä raiteelta juna lähtee ei löydy helposti

8%

Parkkipaikka on huonossa kunnossa

8%

Parkkitilaa pyörille ei ole riittävästi

7%

Muuta, mitä?

6%

Matkalla on portaita /esteitä

6%

Pitkä matka-aika

5%

Parkkeeraamiseen kuluu liikaa aikaa

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Kysymykseen lähtöasemalle/-seisakkeelle saapumisesta vastasi 801 henkilöä, joista noin 35%
oli sitä mieltä, että saapumisessa ei ole vaikeuksia. Nämä henkilöt eivät ole mukana taulukossa
16, joka esittää matkaketjun alun vaikeuksia. Vastausvaihtoehdot on luotu käyttäen
tiedonkeruukyselyn

kirjallisia

tiedonkeruukyselystä

16

vastauksia

kappaletta.

Eniten

–

hankaloittavia
junalla

tekijöitä

matkustamista

saatiin

hankaloittaa

joukkoliikenteen tavoittamattomuus (33%). Samansuuntainen vastaus on toisena – pitkä matka
asemalle (25%) – joka osaltaan voi myös heijastella joukkoliikenteen tavoittamattomuutta.
Tavoittava joukkoliikenne voi lyhentää pitkää matkaa ajallisesti, mutta ei muuta fyysistä
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etäisyyttä. Kokemus matkan pituudesta voi muodostua monesta asiasta – matka voi olla pitkä
ainakin etäisyytenä, aikana, fyysisenä suorituksena (kävely, pyöräily) tai matkustusmuodosta
johtuen näiden yhdistelmänä.
Kolmantena asemalle saapumista hankaloittaa autojen parkkitilan vähyys (21%). Autoiluun
liittyviä hankaluuksia on listalla enemmänkin: parkkipaikka on huonossa kunnossa (8%) ja
parkkeeraamiseen kuluu liikaa aikaa (4%). Yhdessä nämä autoiluun liittyvät hankaluudet
muodostavat 33% osuuden. Tiedonkeruukyselystä tiedämme, että noin kolmasosa (30%,
n=874) junalla matkustavista saapuu junan lähtöpaikkaan autolla. Autoilun sujuvuuden
edistäminen edesauttaa myös kestävän liikkumisen käyttöä – helppo saapuminen asemalle
kaikilla käytössä olevilla liikkumismuodoilla lisää junan käyttöä, auton ollessa kyselyn
perusteella toiseksi eniten käytetty liikkumismuoto. Vain kävely (46%) oli suositumpi tapa
tulla asemalle kuin auto.
Aseman tai seisakkeen huono kunto hankaloittaa lähes joka viidennen (21%) asemalle tai
seisakkeelle saapumista. Odotustilojen huono kunto on hankaloittava tekijä 17% ja huonot
opasteet noin 15% vastaajista. Tiedon kulkuun ja opasteisiin liittyvä hankaloittava tekijä
listauksessa on myös noin 8% osuudella ”tieto miltä raiteelta juna lähtee ei löydy helposti.”
”Muuta, mitä” vaihtoehtoon oli kirjattu kirjava joukko erilaisia vastauksia. Näistä vastaukista
nousevat esille muun muassa opasteiden riittämättömyys tai huono laatu, parkkipaikat autoille,
turvallisuus, epäsiisteys ja asemien ja seisakkeiden huono kunto.
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Taulukko 17. Asiat, jotka vaikeuttavat määräasemalta/-seisakkeelta jatkamista. (n=801).

Mikä vaikeuttaa määräasemalta jatkamista
Julkisen liikenteen puutteet

29%

Jatkoyhteydet

27%

Pitkä matka

15%

Junien myöhästyminen

14%

Etäisyys kohteeseen

12%

Hinta (bussit)

11%

Siisteys / hoitamattomuus / talvikunnossapito

11%

Jatkoyhteyden opastus heikko

10%

Kaupungin liikennejärjestelyt

10%

Asema / seisake on huonossa kunnossa

9%

Opasteet ovat huonot

9%

Palvelujen / odotustilojen puutos

8%

Turvattomuus

8%

Valaistus heikko

8%

Parkkitilat autoille / pyörille riittämättömät

5%

Matkalla on portaita / esteitä

5%

Muuta, mitä?

3%

Liikennejärjestelyt rata-alueella

3%

Opastus junassa

2%
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Taulukossa 17 on esitetty määräasemalta/-seisakkeelta jatkamista hankaloittavat tekijät
tiedonkeruukyselystä poimituilla vastausvaihtoehdoilla, joita oli 19. Listauksessa ei ole
mukana vaihtoehtoa ”jatkaminen on helppoa (ohita kysymys),” jonka valitsi noin 37%
vastaajista. Kuten matkaketjun alussa joukkoliikenteen tavoittamattomuus oli eniten
hankaloittava tekijä, myös määräasemalta tai –seisakkeelta jatkamista matkaketjun lopussa
hankaloittaa julkisen liikenteen puutteet (29%). Jatkoyhteyksien puute hankaloittaa lähes joka
kolmannen vastaajan (27%) jatkamista junan määräasemalta tai –seisakkeelta kohteeseen.
Nämä kaksi tekijää ovat selkeästi eniten matkan jatkamista hankaloittavat tekijät, molemmat
koskettaen noin 30% vastaajia.
Varsinaiseen junamatkaan palveluna liittyviä vaihtoehtoja listalla on kaksi kappaletta. Toinen
niistä on junien myöhästyminen, mikä on hankaloittava tekijä 14% vastaajista. Toinen on
opastus junassa, mikä on vähiten vaikeuttava tekijä 2% osuudella. Voitaneen siis todeta, että
matkaketjun vaikeudet ovat pääosin muualla kuin matkustusmuodossa itsessään. Muualla tässä
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selvityksessä ei ole esitetty junaan liittyviä moitteita – lukuun ottamatta aikataulujen sopivuutta
ja yksittäisiä kirjallisia vastauksia. Matkaketjun pääosa on yleensä sen varmin lenkki.
Toisin kuin matkaketjun alkupäässä, autoiluun tai parkkipaikkoihin liittyvät haasteet eivät ole
ongelma matkaketjun lopussa. Vain 5% vastanneista kokee, että parkkitilat autoille/pyörille
ovat riittämättömät. Tämän selittänee tiedonkeruukyselyssä saatu tieto, että vain noin 8% jatkaa
junan saapumisasemalta autolla tai yhteiskyydillä. Noin 76% jatkaa matkaa kävellen, 1,5%
pyörällä ja noin 7% joukkoliikenteellä. Autojen käyttö matkaketjussa korostuu siis sen alkuun
ja yhtä lailla autoiluun liittyvät haasteet ovat myös matkaketjun alun ongelmia.
Tiedonkeruukyselyssä selvitetty matkaketjun pituus sekä ajallisesti että etäisyytenä olivat
samantapaiset. Taipumus autoiluun ilmenee matkan alussa, mutta ei lopussa. Miksi matkustajat
eivät jatka asemalta määränpäähänsä autokyydillä esimerkiksi taksilla, busseilla tai
yhteiskyydeillä tämän enempää? Voiko taulukossa 17 olla selitys? Ehkä julkisen liikenteen
puutteet, jatkoyhteydet, hinta (bussit) (11%), jatkoyhteyden opastus heikko (10%), kaupungin
liikennejärjestelyt (10%) ja opasteet ovat huonot (10%) ovat yhdessä syitä, jonka vuoksi
moottoriajoneuvoilla jatkaminen koetaan liian haastavaksi. Todellinen syy matkaketjun alun ja
lopun poikkeaville etenemismuotojen valinnoille ei selviä tässä opinnäytetyössä.
”Muuta mitä” vastaukset olivat kirjava joukko erilaisia huomioita junamatkustamiseen
liittyvistä asioista. Muutamia mainittavia ovat muun muassa pyörien kuljettamiseen ja
säilytykseen liittyvät haasteet, turvattomuuden tunne, jatkoyhteyksien puute sekä siivottomuus.
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Taulukko 18. Syyt, jotka voisivat lisätä junan käyttöä (n=799).

Mitkä seuraavista syistä saa tai saisi sinut käyttämään junaa?
Sopivat aikataulut
Tarve liikkua Kotka-Kouvola väliä
Edullisempi hinta
Nopea yhteys kohteeseen
Ekologisuus
Helpompi yhteys junalle
Koko alueen matkustuslippu sisältäen junat ja bussit
Saisi pyörän ilmaiseksi junan kyytiin
Työpaikan siirtyminen toiseen kaupunkiin
Ilmaiset parkkipaikat aseman lähellä
Ei ole autoa tai ajokorttia
Matkan aikana mahdollisuus työskennellä
Yksityisautoiluun liittyvät negatiiviset asenteet
Kotkan aseman parempi sijainti ydinkeskustassa
Jos olisi aikaa matkustaa, kiireettömyys
Muu, mikä?
Muutto aseman lähelle

92%
62%
54%
46%
40%
33%
30%
27%
26%
25%
24%
23%
14%
13%
12%
9%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tiedonkeruukyselyssä kysyttiin heiltä, jotka ilmoittivat, että eivät käytä junaa – mikä tai mitkä
syyt saisivat käyttämään junaa. Validointikyselyssä kysyttiin samaa kaikilta kyselyyn
osallistuneilta.

Vastausvaihtoehdot olivat

tiedonkeruukyselyn

vastauksista

koostettu.

Vastaukset validointikyselyn kysymykseen junan käyttöä lisäävistä syistä on esitetty
taulukossa 18.
Eniten junan käyttöä lisäisi sopivat aikataulut (92%). Tämä on loogista – mikäli aikataulut eivät
ole sopivat omiin tarpeisiin, ei junaa voi käyttää. Aikataulujen parantaminen on ollut myös yksi
Kotka-Kouvola yhteysväli –hankkeen ja tämän selvityksen lähtöajatuksista, sillä aikataulujen
sopimattomuus on todettu myös muualla. Mielenkiintoisia vastauksia 17 kohdan listalla ovat
matkaketjuun alkuun ja loppuun liittyvät vaihtoehdot: nopea yhteys kohteeseen (46%) sekä
helpompi yhteys junalle (33%). Nämä vaihtoehdot itsessään eivät kuvaa keinoa matkustamisen
lisäämiseksi, muuten kuin että matkaa nopeuttamalla ja helpottamalla junan käyttö lisääntyy.
Siksi listalta on hyvä huomata myös seuraavat vaihtoehdot ja niiden kannatukset: koko alueen
matkalippu sisältäen junat ja bussit (30%), saisi pyörän ilmaiseksi junan kyytiin (27%), ilmaiset
parkkipaikat aseman lähellä (25%).
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Edellä esiin otetut liittyvät todelliseen, saumattomaan matkaketjuun, joka ei Kotka-Kouvolassa
vielä toteudu. Koko alueen matkalippu vaatisi monien toimijoiden yhteensopivat järjestelmät,
mikä toivottavasti on jo lähitulevaisuutta matkustamisessa myös Kymenlaaksossa. Pyörän
ilmaiseksi junan kyytiin saaminen on asia, joka kirjattiin useita kertoja tiedonkeruukyselyn
kirjallisissa vastauksissa. Samasta asiasta mainittiin myös kyselyn jaossa sosiaalisessa
mediassa käyttäjien kommentointina. VR:n verkkokaupassa 1.5.2019 lähteviin juniin Kotkasta
Kouvolaan säästölippu aikuiselle maksaa kolme euroa ja peruslippu seitsemän euroa yhteen
suuntaan. Polkupyörän (ja lemmikin)) mukaan ottaminen junaan kustantaa samoilla valinnoilla
viisi euroa. Hinta pyörän kuljettamiselle on +-2€ per suunta per matkalippu eli keskimäärin
pyörän kuljettaminen tuplaa matkalipun hinnan. Tämä koettaneen suhteettoman kalliiksi.
Kolmas esiin nostettu vaihtoehto ”ilmaiset parkkipaikat aseman lähellä” liittyy juna-asemien
ja –seisakkeiden rooliin matkaketjujen solmukohtina. Helppo lähestyminen ja poistuminen
matkaketjun pääosuudelta lisää joukkoliikenteen käyttöä. Tiedonkeruukyselyyn vastanneiden
vastauksista selvisi myös, että autolla matkaketjun alun junalle kulkee noin 30% vastaajista.
On mahdollista, että sekä autolla matkaan lähtevien että junaa käyttävien määrä voisi nousta
samassa suhteessa, mikäli parkkipaikkoja kehitettäisiin vastaamaan vastaajien toiveiden
mukaisesti.
8.2 Validointikyselyn tulokset – kehittämisehdotukset
Kehittämisen ehdotukset on kerätty vastaajien antamista vastauksista tiedonkeruukyselyssä.
Omia ehdotuksia kyselyn tekijöiden toimesta kehittämisen kohteiksi ei ole lisätty
validointikyselyyn. Tiedonkeruukyselyssä joitakin kehitystoimenpiteitä esitettiin useammin
kuin toisia – painoarvo tiedonkeruukyselystä poistettiin validointikyselyyn listaamalla
kehitysehdotus tasaveroisena huolimatta siitä, kuinka monta kertaa sitä oli esitetty tiedonkeruu
vaiheessa. Hypoteesina oli, että samat kehitysehdotukset tulevat esille eniten toivottuina
molemmissa kyselyissä. Kehittämisehdotukset pyydettiin listaamaan tärkeysjärjestykseen sekä
Kouvolan ja Kotkan asemilla että yleisesti seisakkeilla. Lisäksi kysyttiin seisakkeiden
kehittämisen tärkeysjärjestystä.
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Taulukko 19. Kotkan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys (n=801).

Kotkan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys
Sateen- / tuulensuojat

4,53

Aikataulut ja ilmoitus myöhästymisestä

4,44

Kulkuyhteydet / esteettömyys

4,04

Opasteet

4,02

Valaistus

4,01

Jatkoyhteydet

3,96

WC

3,96

Lämpimät odotustilat

3,73

Parkkipaikat (autot / pyörät)

3,68

Viihtyisyys

3,58

Kunnostus

3,33

Lippujen myyntipiste

3,27

Kioski / kahvio

3,07

Palvelut

3,01

Neuvontapiste

3,00

Baari / ravintola / kauppa

2,78
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Tiedonkeruukyselystä löydettiin 16 kappaletta vastaajien ehdottamia kehitysehdotuksia
Kotkan juna-asemalle. Validointikyselyssä nämä ehdotukset olivat listattuna tasavertaisina ja
kyselyn vastaajia pyydettiin antamaan arvosana kehittämisehdotuksen tärkeyden mukaan.
Vastaajat arvioivat kehittämisehdotuksen tärkeyttä oman mielensä mukaan asteikolla 1-5 (1 =
en osaa sanoa, 2 = ei tärkeä, 3 = ei kovin tärkeä, 4 = melko tärkeä, 5 = tärkeä). Taulukossa 19
on listattuna validointikyselyn perusteella Kotkan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys.
Ehdotuksista tärkeimpänä pidettiin suojaa säältä sateen-/tuulensuojana (4,53). Tämän jälkeen
tärkeimmäksi

listattiin

aikataulut

ja

ilmoitukset

myöhästymisistä

(4,44),

kulkuyhteydet/esteettömyys (4,04), opasteet (4,02) sekä valaistus (4,01). Listan häntäpäässä
ovat kaupalliset palvelut baari/ravintola/kauppa (2,78), kioski/kahvio (3,07) ja lippujen
myyntipiste (3,27). Lisäksi vähiten tärkeitä kehittämisen kohteita ovat neuvontapalvelut (3,00)
ja palvelut (3,01). Palvelut vastauksissa tarkoittanevat yleisiä juna-asemien kaupallisia
palveluita kuten esimerkiksi kahvilaa, ravintolaa tai kioskia. Vastausten perusteella voisi
olettaa, että asemalla ei vietetä pitkiä aikoja, sillä kaupallisia palveluita ei pidetä kovin tärkeänä
ja että monet lähdöistä tapahtuvat asemarakennuksen aukioloajan ulkopuolella, siksi suoja
säältä lienee ensimmäisenä. Asemarakennus on auki maanantaista perjantaihin 7.00-16.40.
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Tiedonkeruukyselyyn verrattuna muutosta painotuksissa tuli paljon odotettua enemmän.
Esimerkiksi tiedonkeruukyselyssä viisi toivotuinta eivät olleet enää validointikyselyssä tärkeitä
sateen-/tuulensuojaa lukuun ottamatta. Samoin tiedonkeruukyselyssä vähiten mainintoja
saaneet nousivat tärkeimmiksi pidettyjen joukkoon. Tällaisia nousijoita ovat muun muassa
valaistus,

jatkoyhteydet,

opasteet

ja

kulkuyhteydet/esteettömyys.

Mahdollisesti

tiedonkeruukyselyssä pyydetyt avoimet vastaukset olivat haastavia merkityksellisten
kehitysehdotusten löytämiseksi. Validointikyselyssä kaikkien kehitysehdotusten ollessa
valmiiksi esillä, ja ideoiden keksimisen sijaan, pelkkä ehdotusten vertailun tekeminen
saattoivat muuttaa painotusta.
Taulukko 20. Kouvolan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys (n=801).

Kouvolan aseman kehitysehdotusten tärkeysjärjestys
Talvikunnossapito

4,33

WC:t (ilmaiset / paremmat)

4,32

Selkeät infonäytöt alikulkutunneliin ja raiteelle 10

4,25

Siisteys

4,23

Liityntäyhteydet

4,12

Valaistus

4,03

Esteettömyys

3,90

Riittävät pysäköintitilat

3,84

Viihtyisyys / nykyaikaisuus

3,84

Yleisilmeen kohentaminen ja kunnostaminen

3,69

Infonäytöt aseman eteläpuolelle

3,64

Mukavammat ja enemmän penkkejä

3,59

Lipunmyyntipiste

3,57

Lukollinen pyöriensäilytystila

3,43

Aseman pidempi aukioloaika

3,40

Enemmän lippuautomaatteja

3,18

Enemmän puhelimen latauspisteitä

3,18

Enemmän kahviloita

3,07

Kauppa

3,03

Ravintola
Lisää palveluja
Pikaruokapaikka
Työskentelytiloja
Katettu pysäköinti

3,00
2,91
2,90
2,83
2,70
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Kouvolan juna-aseman kehitysehdotuksia listattiin tiedonkeruukyselystä 24 kappaletta, jotka
kaikki on listattu taulukossa 20. Tärkeimmiksi kohteiksi Kouvolan asemalla listattiin
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talvikunnossapito (4,33), (paremmat tai ilmaiset) WC:t (4,32), selkeät infonäytöt
alikulkutunneliin ja raiteelle 10 (4,25), siisteys (4,23), liityntäyhteydet (4,12) sekä valaistus
(4,03). Listalla viimeisimpiä ovat katettu pysäköinti (2,70), työskentelytilat (2,83),
pikaruokapaikka (2,90), lisää palveluja (2,91), ravintola (3,00) ja kauppa (3,03). Kuten
Kotkassa, myöskään Kouvolan asemalle tärkeimmiksi kehityksen kohteiksi eivät nousseet
kaupalliset palvelut kuten ravintola, kioski, kahvila tai pikaruokapaikka. Kouvolan asemalla
on jo tällä hetkellä kioski, kahvila/ravintola toisin kuin Kotkan asemalla.
Kouvolan aseman kehitysehdotusten listauksessa näyttäisi olevan vähemmän vaihtelua
tiedonkeruukyselyn ja validointikyselyn välillä kuin mitä on Kotkan aseman kohdalla.
Tiedonkeruukyselyn viidestä toivotuimmasta kaksi on myös eniten tärkeimpien joukossa
(siisteys, WC:t (ilmaiset ja paremmat)). Listoissa on myös vaihtelua, kun esimerkiksi
tiedonkeruukyselyn vähiten toivotuin talvikunnossapito koetaan tärkeimmäksi ja valaistus on
noussut toiseksi viimeiseltä sijalta kuudenneksi.
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Taulukko 21. Kotka-Kouvola –välisen junayhteyden seisakkeiden kehitysehdotusten
tärkeysjärjestys (n=652).

Kotka-Kouvola yhteysvälin seisakkeiden kehitysehdotusten
tärkeysjärjestys
Ajantasaiset (sähköiset) aikataulut ja ilmoitukset…
Turvallisuus
Isompi tuulensuoja / enemmän
Isompi katos / enemmän
Kunnolliset tiet / jalankulkutiet
Laiturialueet kuntoon
Opasteet
Ylikulut / turvallisemmat ja helpommat kulkuväylät
Kunnostus / siisteys / viihtyisyys
Parempi valaistus
Enemmän penkkejä
Vaihtoehto portaille / esteettömyys
WC
Lämpimät odotustilat
Lipunmyyntiautomaatti
Kunnolliset ja isommat pyöräparkit
Isompi parkkipaikka
Parempi parkkipaikka
Taksitolppa
Juoma- / Eväsautomaatit
Kahvio

4,39
4,37
4,33
4,26
4,19
4,12
4,06
4,05
3,98
3,89
3,85
3,74
3,62
3,61
3,45
3,29
3,21
3,19
2,97
2,80
2,73

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Seisakkeiden kehittämisestä kysyttiin heiltä, jotka ilmoittivat käyttävänsä jotakin yhteysvälin
seisakkeista. 801 vastaajasta heitä oli 652 kappaletta. Käyttäjien osoittama seisakkeiden
kehittämistoimenpiteiden tärkeysjärjestys on taulukossa 21. Käyttäjien mielestä seisakkeiden
21 kehitysehdotuksen listalta tärkeimmät kehitystoimenpiteet ovat ajantasaiset (sähköiset)
aikataulut

ja

ilmoitukset

myöhästymisistä

(4,39),

turvallisuus

(4,37),

isompi

tuulensuoja/enemmän (4,33), isompi katos/enemmän (4,26), kunnolliset tiet / jalankulkutiet
(4,19), laiturialueet kuntoon (4,12), opasteet (4,06) sekä ylikulut / turvallisemmat ja helpommat
kulkuväylät (4,05) – nämä kaikki ovat saaneet yli neljän keskiarvon. Vähiten tärkeää
seisakkeille on saada kahvio (2,73), juoma-/eväsautomaatti (2,80) ja taksitolppa (2,80).
Paremmat (3,19) tai isommat (3,21) parkkipaikat autoille ja kunnolliset ja isommat
parkkipaikat pyörille (3,29) olivat myös listan loppupäässä.
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Seisakkeiden tärkeimpiä kehityskohteita ovat suojat säältä, turvallisuuden lisääminen sekä
opasteet. Samat teemat olivat kärjessä myös Kotkan aseman ehdotusten tärkeysjärjestyksessä.
Kouvolan asemalla ”suoja säältä” ei kuulunut tärkeimpiin kohteisiin, mutta opasteet kyllä.
Kotkan asema on kehitysehdotusten listausten perusteella luonteeltaan lähempänä seisakkeita
kuin Kouvolan asemaa.
Verrattuna painotusta tiedonkeruukyselystä validointikyselyn ehdotusten tärkeysjärjestykseen
viiden toivotuimman joukosta vain kaksi olivat tärkeimpien joukossa (tuulensuoja ja katos).
Toivotuimpien

joukossa

olleet

parannukset

parkkipaikkoihin

ovat

lopullisessa

tärkeysjärjestyksessä viimeisten joukossa. Tärkeimpien listalla eniten nousivat opasteisiin ja
esteettömämpään ja sujuvampaan liikkumiseen liittyvät kehitysehdotukset.
8.3 Aikataululuonnoksen sopivuus
Tiedonkeruukyselyn perusteella luotiin 10 lähdön aikataululuonnos haastatteluita varten.
Haastatteluiden pohjalta lähdöistä jätetiin yksi lähtö per kaupunki pois, millä päästiin
aikataulumäärätavoitteeseen 7+2 lähtöä per kaupunki. Kyselyssä kysyttiin ” Mikä tai mitkä
seuraavista junan lähtöajoista (Kotkasta/Kouvolasta) sopisivat sinulle parhaiten?” Vastaajien
oli mahdollista valita useampi kuin yksi lähtöaika – junalle toivotaan suurempaa
työmatkustajien määrää ja selvityksen aikana on tullut esille, että kaupunkien välillä
työskentelee paljon vuorotyöläisiä, joille käy useampi kuin yksi aika.
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Taulukko 22. Parhaiten sopivat lähtöajat Kotkasta (n=801).

Parhaiten sopiva lähtöaika Kotkasta
22.00

31,96%

17.20

26,84%

16.20

37,83%

15.15

33,71%

12.00

19,98%

9.00

16,98%

7.55

21,72%

7.00

29,34%

6.00
0,00%

15,98%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Validointikyselyyn vastanneille parhaiten sopivat lähtöajat Kotkasta ovat taulukossa 22.
Taulukossa olevat prosentit kertovat, kuinka monelle noin 800 vastaajan joukosta aikataulu
sopii. Parhaiten sopivia junien lähtöaikoja ovat iltapäivän ajat 16.20 (37,83%) ja 15.15
(33,71%). Kolmanneksi paras lähtöaika on kello 22.00 lähtevä juna (31,96%). Kello 22.00
junaa ei ole ollut nykyisin voimassa olevissa aikatauluissa, mikä tekee sen suosittuudesta
yllättävää. Sopivin aamujuna lähtisi kello 7.00, 29,34% kannatuksella. Viidenneksi sopivin
juna on kello 17.20 lähtevä – sen lähtöaika sopi yli neljäosalle (26,84%). Vähiten sopivat
lähtöajat ovat aamulla kello 6.00 (15,98%) sekä kello 9.00 (16,98%). Kello 12.00 (19,98%) ja
7.55 (21,72%) lähtevät junat sopisivat molemmat noin joka viidennelle vastaajalle.
Aikataulujen sopivuus verrattuna tiedonkeruukyselyn lähtöaikatoiveisiin on vastaava. Eniten
toivotut ajat olivat aamulla noin kello 7.00 ja 8.00 sekä iltapäivällä 16-17 sekä illalla noin 21.00
aikoihin. Näihin aikoihin lähtevät junat ovat myös parhaiten sopivien junien lähtöaikoja.
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Taulukko 23. Parhaiten sopivat lähtöajat Kouvolasta (n=801).

Parhaiten sopiva lähtöaika Kouvolasta
22.00

33,83%

20.00

29,96%

17.10
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7.00
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Kouvolasta lähtevien junien parhaiten sopivat lähtöajat validointikyselyn perusteella on
esitetty taulukossa 23. Lähtöaikojen sopivuus on iltapainotteinen. Kello 22.00 (33,83%)
lähtevä juna on vastaajille vain aavistuksen sopivampi kuin kello 16.20 (33,58%) lähtevä juna.
Kolmanneksi ja neljänneksi sopivimmat aikataulut ovat kello 17.10 (30,34%) ja kello 20.00
(29,96%). Aamun sopivin juna ja aikatauluehdotuksen viidenneksi sopivin lähtö on kello 7.00
lähtevä juna (27,09%). Vähiten sopivat lähtöajat ovat kello 6.00 (18,85%) ja 12.00 (19.85%).
Iltapäivän vähiten sopiva lähtö on kello 15.20, sopiessa vajaan neljäsosan (24,72%)
aikatauluihin. 7.55 on sopiva lähtöaika yli viidesosalle vastaajista (22,72%).
Tiedonkeruukyselyssä vastauksissa piikkinä esiin nousseet lähtöaikatoiveet olivat kello 6.00,
7.00, 16.10, 19.30 sekä keskiyö. Validointikyselyn perusteella toiveiden sopivuus on
yhtäläinen. Toiveista vain kello 6.00 lähtevä juna ei saanut huomattavaa kannatusta enää
validoivassa kyselyssä. Muut toiveet sopivat noin +-3 prosenttiyksikön tarkkuudella joka
kolmannelle vastaajalle.
Verrattuna tiedonkeruu- ja validointikyselyn tuloksia, toisin kuin asemien ja seisakkeiden
kehitysehdotuksissa, vastaukset aikataulujen suhteen olivat molemmissa kyselyissä
huomattavan samansuuntaisia. Esitetyistä toiveista muodostettu aikataululuonnos sai
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kannatusta sen sopivuuden suhteen – junien lähtöajat, joita oli tiedonkeruukyselyssä toivottu
ja saatu näkymään piikkeinä, nousivat suosittuudessa esille myös tulosten validointivaiheessa.
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9

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tuloksia on avattu osittain jo edellisissä kappaleissa kuljettamaan aiheesta ja
tutkimuksen

vaiheesta

toiseen.

Tässä

kappaleessa

on

yhteenveto

opinnäytetyön

tutkimuskysymysten tuloksista.
Aikataulujen kehittämiseksi tehtiin laaja tiedonkeruukysely, jossa kysyttiin käyttäjien toiveita
junien lähtöajoiksi. Sekä Kotkasta että Kouvolasta lähtevälle junalla saatiin noin 1500
lähtöaikatoivetta. Näistä aikataulutoiveista luotiin luonnos uudelle aikataululle. Luonnos sisälsi
kymmenen lähtöä molemmista sekä Kotkasta että Kouvolasta. Kymenlaakson suurimpien
työnantajien sekä kulttuurin ja urheilun suurtuottajien haastatteluiden perusteella luonnoksesta
riisuttiin pois yksi lähtöaika molemmista kaupungeista. Jäljelle jäänyt yhdeksän lähdön
aikataulu validoitiin toisessa kyselyssä.
Taulukko 24. Lopullinen ehdotus uudesta junien lähtöaikataulusta Kotka-Kouvola
yhteysvälille sekä sen sopivuus käyttäjille (n=801).
Kouvolasta

Sopivuus
käyttäjille

Kotkasta

Sopivuus
käyttäjille

6.00

19 %

6.00

16 %

7.00

27 %

7.00

29 %

7.55

23 %

7.55

22 %

12.00

20 %

9.00

17 %

15.20

25 %

12.00

20 %

16.20

34 %

15.15

34 %

17.10

30 %

16.20

38 %

20.00

30 %

17.20

27 %

22.00

34 %

22.00

32 %
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Taulukossa 24 on uuden juna-aikataulun ehdotus sekä käyttäjien antamat vastaukset
lähtöaikojen sopivuudesta. Koska ei ole viitekehystä sille, mikä olisi hyvä kysytty aikataulujen
sopivuus käyttäjille, niin tulosta joudutaan arvioimaan muilla keinoin. Tiedämme KaakkoisSuomen ELY:n (2017, s. 1) tekemän arvion pohjalta, että yhteysvälin tämän hetken käyttöaste
on noin 30% eli 1500 joukkoliikennematkaa arkisin täyden potentiaalin ollessa noin 5000
matkaa. Nykyisestä käytöstä noin 1100 matkaa tehdään junalla. Junamatkustamisessa täytyy
huomioida, että junalla yleensä matkustetaan kahteen suuntaan – meno ja paluu. Siksi 1100
matkaa voidaan laskea noin 550 matkustajaksi ja täysi potentiaali 2500 matkustajaksi.
Selkeyden vuoksi ennen matkustajien liikkumisen määrän arviointia käydään läpi junalla
matkustavia kohderyhmiä eri aikoina.
Uuden

aikataulun

sopivuusprosenteista

sopivuutta
ja

arvioidaan

yrittämällä

tällä

tässä

suorasti

tavalla

tekemällä

hahmottaa

yhteenlaskuja

tietyn

aikataulun

junakäyttäjäryhmää. Oletuksena laskuissa on, että matkustajat siirtyvät kaupungista toiseen
junalla ja palaavat takaisin saman päivän aikana käyttäen junaa.
Aikataulusta voidaan helpoiten erottaa selkeästi kaksi toisiinsa sitoutunutta aikataulujen
joukkoa, joilla on pääasiassa samat käyttäjät: aamujunalla töihin matkustavat ja iltapäivän
junalla töistä palaavat. Näiden työmatkalaisten junat lähtevät aamulla kello 6-8 ja palaavat
iltapäivällä 15-18.
Koska selvityksen perusteella tiedetään vain ihmisten motiivit liikkua, mutta ei heidän
päivärytmejään, on hankalaa arvioida heidän matkaketjunsa ajallista kestoa ja siten asettaa sille
lähtö- tai paluuaikaa. Kello 9-12 lähtevien matkustajien sijoittaminen paluujuniin tässä
päättelyssä ei siksi ole helppoa. Tähän ryhmään voidaan sijoittaa Kymenlaakson
keskussairaalassa asiakkaina kävijöitä, päivävierailijoita ja muita matkustajia.
Kello 15-18 lähtevien junien sopivuudessa on eroja Kouvolan (89%) ja Kotkan (99%) välillä.
Poistamalla

näistä

sopivuusprosenteista

aamulla

tulleet

työmatkalaiset,

jää

prosenttisopivuuksiksi: Kouvola (98 – 67) 22%-yksikköä ja Kotka (99 – 69) 30%-yksikköä.
Näistä voidaan edelleen vähentää kello 9-12 saapuneita, jolloin jäljelle jää myöhäisillan juniin
laskettavat matkustajat: Kouvola (22 – 17 – 20 =) -15% ja Kotka (30 – 20 =) 10%. Näistä
luvuista voidaan tulkita, että Kouvolan myöhäisjuniin eli kello 18 jälkeen lähteviin, jää 15%yksikköä enemmän matkustajia kuin sitä aiemmissa junissa on lähtenyt. Kotkassa iltapäivän
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juniin mahtuvat kaikki sinne aamulla tulleet ja vielä 10%-yksikön verran matkustaa näiden
lisäksi illaksi Kouvolaan.
Näiden lukujen perusteella voidaan vetää johtopäätös, että Kotkaan matkustetaan työasioissa
enemmän kuin Kouvolaan. Kotkasta toimistyöajan päättymisen aikaan lähtevien junien
sopivuus on erinomainen kuljettamaan kaikki Kouvolasta saapuneet työntekijät. Niin sanottuun
toimistoaikaan 8-16 työskentelevät pystyivät myös haastatteluiden perusteella käyttämään
junaa töihin kulkemisen matkustusmuotona kaikkein helpoiten – sitä tukivat junien nykyiset
työajat sekä työpaikkojen liukuvat työajat. Samoin voidaan jatkaa, että Kotkasta saavutaan
vapaa-ajan viettoon Kouvolaan enemmän kuin Kouvolasta Kotkaan. Kouvolan iltapäivän
junien sopivuus ei ole samalla tasolla kuin Kotkassa – joko Kouvolaan ei matkusteta töihin
yhtä runsaasti, siellä halutaan viihtyä pidempään, matkat ovat suuntautuneet Kouvolaa
kauemmas ja paluu on siksi myöhäinen tai sitten tälle on joku myy syy. Toisaalta, kun Kotkasta
lähtöaikojen sopivuus on edullinen Kouvolassa käynnille, niin yksi vahva perustelu
matkustamiselle on nimenomaan kulttuurin tai urheilun kulutus – kello 22 Kouvolasta takaisin
Kotkaan lähtevään juniin ehtii esimerkiksi sekä Kouvolan teatterin esityksistä että
Kymenlaakson ainoan SM-liigajoukkueen Kookoon otteluista.
Kouvolasta lähtee uudessa aikataulussa kaksi myöhäisjunaa Kotkaan ja Kotkasta Kouvolaan
vain yksi juna. Aiemmin esiin otetulla oletuksella, että matkustajat aina haluavat palata junalla
lähtöpisteeseen, pitäisi tässä päättelyssä molempien kaupunkien viimeisen junan tyhjentää
kaupunki sinne toisesta kaupungista matkanneista. Kouvolassa myöhäisillan junien
sopivuusaste on 64%-yksikköä ja Kotkassa 32%. Kouvolassa on myös Kotkasta jo aiemmilla
junilla matkustaneita 25%-yksikön verran ja alkuoletuksen mukaan he haluavat poistua
Kouvolasta saman päivän aikana. Siispä, kun laskemme, että Kouvolasta liikkumistarve- ja
sopivuus on 25 – 64 = 39% ja että Kotkasta paluu sopii 32% matkustajista, niin voimme
huomata, että liikkumisen sopivuuden erotus on +7%-yksikköä Kouvolasta Kotkaan. Tämän
verran paremmin uusi junien aikataulu sopii Kouvolalaisille, kuin Kotkalaisille. Erotuksen olisi
voinut laskea myös suoraan taulukosta 24, mutta päättelyn avulla voimme nyt ymmärtää
paremmin, mistä syystä erotus voi johtua.
Edellinen laskupäättely ei ottanut huomioon vuorotyötä, vaan pelkän normaalina pidetyn
toimistyöajan. Seitsemän prosentin sopivuutta Kouvolan eduksi voi selittää se, että Kotkassa
Kymenlaakson keskussairaala on merkittävä työllistäjä, jossa tehdään kolmivuorotyötä.
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Kouvolassa asunee paljon sairaalan työntekijöitä, jotka eivät ole muuttaneet työn perässä
samalla, kun Pohjois-Kymen sairaalan henkilökunta määrättiin töihin Kouvolasta Kotkaan
Kymenlaakson keskussairaalaan vuodenvaihteessa 2017-2018 (Mentula, 2017). Kouvolasta
myöhäisjunilla matkustavat voivat siis olla vapaa-ajan matkustajien lisäksi vuorotyöläisiä
yötöihin. Mikäli vuorotyöläisten osuus osattaisiin ottaa huomioon edelle tehdyssä
laskupäättelyssä muun muassa aamun junien käyttämisessä, ei tehtävä olisi enää yhtä
suoraviivainen.
Koska parempaa tapaa ei ole tiedossa, arvioidaan matkustajien määriä sopivista ajoista
vertaamalla niitä täyteen arvioituun potentiaaliin eli 5000 päivittäiseen matkaan arkena. 5000
matkan potentiaalissa täytyy huomioida, että se on oletettavasti tehty sillä hetkellä olevan
joukkoliikenteen palvelutason mukaisesti. Uudessa aikataulussa, joka on tässä opinnäytetyössä
luotu, on enemmän vuoroja ja niiden jakaantuminen päivälle on laajempi. Toisin kuin nykyisin
käytössä oleva aikataulu, uusi aikataulu yrittää tavoittaa myös yö-/iltavuoron työntekijöitä sekä
kulttuurin ja urheilun kuluttajia sekä muita vapaa-ajan matkustajia ja siksi sen potentiaali voi
olla laajempi.
Aamun junien lähdöt käyvät Kouvolasta yhteensä 69% ja Kotkasta 67%. Kaikki matkustajat
pääsevät

iltapäivällä

takaisin

junalla.

Kouvolasta

havaittiin

näiden

lisäksi

7%

yövuorotyöntekijöiden osuus. Arvioitu työmatkalaisten junamatkustamisen määrä on: (2500 x
0.69 + 2500 x 0.67 + 2500 x 0.035) x 2 = 6975 matkaa.
Kello 9-12 lähtevien junien käyttäjäryhmälle ”muut käyttäjät” – eli Kymenlaakson
keskussairaalan asiakkaat, opiskelijat, ystävien tai perheen luona vierailijat ja ostosmatkailijat
– uudet juna-aikataulut sopivat Kouvolasta 20% ja Kotkasta 37%. Tämän ryhmän kaikki
matkustajat voidaan aikataulujen sopivuuden perusteella jakaa Kotkasta iltapäivällä lähteviin
juniin. Kouvolasta lähtevien junien sopivuus ei ole yhtä hyvä ja vajausta paluusuuntaan on
15%-yksikköä – myöhimmällä lähdöillä palaavat lasketaan kulttuurin ja urheilun kuluttajaksi.
Muu käyttäjät –ryhmän junan käyttöaste on: (2500 x 0.2 + 2500 x 0.22) x 2 = 2100 matkaa.
Arvio kulttuuria ja urheilua kuluttavien junan käytön määrästä on 2500 x 0.32 + 2500 x 0.57 +
2500 x 0.15 + 2500 x 0.1 = 2850 matkaa. Näistä 32% on Kotkan viimeisellä junalla
matkustavia, 64% Kouvolan kahdella viimeisellä junalla matkustavia, josta on vähennetty 7%yksikköä työmatkustajia ja 25% Kotkasta jo aiemmilla junilla saapuneita matkustajia.
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Yhteensä tämän arvion mukaan junamatkustamisen pitäisi kasvaa huomattavan paljon
käytettävissä olevan arvion yli. Eroa on kokonaisuudessaan (11925 – 5000) 6925 matkaa eli
yli tuplasti, mitä lähteissä on esitetty. Sama tulos 11925 oltaisiin saatu laskemalla
kaupunkikohtaset sopivuusprosentit yhteen ja kertomalla ne arvioidulla maksimipotentiaalilla
– nyt kuitenkin osaamme arvioida eri ryhmien liikkumismäärää.
Mikäli on niin, että lähteestä saatu arvio perustuu vain nykyisin voimassa olevan aikataulun
mahdollisuuksiin ja ottaa huomioon vain pääasiassa työmatkaliikenteen, niin arvio ei ole enää
niin huomattavan kokoinen lähteeseen verrattuna. Uuden aikataulun arvio potentiaalisesta
työpohjaisesta liikkumisesta on vajaat kaksi tuhatta matkaa enemmän. Uuden aikataulun
lähtöajat ovat työmatkalaisille kahdella tapaa paremmat – vuoroja lähtee yksi enemmän ja
aikatauluja on järkeistetty käyttäjälähtöisesti lähemmäksi työn päättymisaikaa ottaen
huomioon matkaketjussa siirtymiseen kuluva aika. Arvioiden toteutuminen vaatii kaikki
matkustamisen vaativat edellytykset ja uusien vuorojen tullessa käyttöön, myös aktiivista
markkinointia niiden suosion kasvattamiseksi.
9.1 Juna-asemien ja -seisakkeiden palvelutason kehittäminen
Kehitysehdotukset

yhteysvälin

palvelutasosta

saatiin

tiedonkeruukyselystä.

Tiedonkeruukysely palvelun kehitysehdotusten keräämisessä onnistui mainiosti suuren
vastaajamäärän takia ja vastaajien runsaan kirjallisen palautteen vuoksi. Toisessa, validoivassa
kyselyssä nämä kehitysehdotukset saatiin listattua käyttäjien mielestä tärkeään järjestykseen.
Kehitysehdotusten lisäksi kyselyistä saatiin selville käyttäjien arvio palvelutason tämän
hetkisestä tilanteesta.
Palvelutasoa pyydettiin kyselyissä arvioimaan sekä Kotkan ja Kouvolan asemien palveluiden
että seisakkeiden kunnon osalta. Palvelukokemus jätettiin kyselyissä vastaajan itse
pääteltäväksi, eikä vastauksissa ohjattu miettimään tiettyä osaa palvelussa erikseen. Kouvolan
asema sai 0-10 asteikolle muutettuna arvosanan 6,86 ja Kotkan asema 3,73. Kukaan ei NPSpisteiden mukaan arvioituna suosittelisi asemia, pisteiden ollessa Kouvolan asemalle -12 ja
Kotkan asemalle -79,7. Seisakkeiden yhteinen kuntotaso arvioitiin 0-10 asteikolla keskimäärin
5,38 ja NPS-pisteinä -42,3 eli kukaan ei suosittelisi seisakkeita.
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Asemien palveluita ei kyselyissä haluttu nimetä erikseen, vaan annettiin käyttäjien itse luoda
oma mielikuvansa tarjolla olevasta ja saamastaan palvelusta. Mitä kukin käyttäjä koki
palveluksi, saatiin selville kirjallisissa vastauksissa. Tiedonkeruukyselyyn tulleet kaikki
nimetyt palvelut ja kehitysehdotukset poimittiin vastauksista ja listattiin toiseen, validoivaan
kyselyyn ilman painoarvoa. Hypoteesina oli, että kehitysehdotusten painoarvo muotoutuisi
molemmissa kyselyissä saman suuntaiseksi, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Oletuksen väärin
menemisellä ei ole vaikutusta tuloksiin – päinvastoin, siitä voidaan nähdä kuinka laajaksi ja eri
tavalla kukin kokee palvelun ja kuinka rajallista voi olla vain yhden henkilön havainnoima
kokemus.
Kehitysehdotukset ovat kaikki listattuina edellisessä kappaleessa. Niitä oli listattuna yhteensä
61 kappaletta, jotka kaikki järjestettiin vastaajien toimesta tärkeysjärjestykseen erikseen
Kotkan ja Kouvolan asemille sekä seisakkeille yleisesti.
Yhteenvetona kehittämisehdotusten tärkeydestä voidaan nostaa 1.) matkustajien suojeleminen
säältä ja luonnon vaikutuksilta, 2.) viestinnän kehittämien ja lisääminen sekä 3.)
kulkuyhteyksien kehittäminen lisäämällä esteettömyyttä, siisteyttä ja turvallisuutta.
Sateen- ja tuulensuoja eli suoja säältä oli Kotkan aseman tärkeimmäksi koettu kehittämiskohde
ja ne ovat listattuna myös seisakkeiden kehittämisen ehdotuksissa sijoilla kolme ja neljä –
tuulensuoja ja katos. Kouvolan asemalla, jossa on laajemmat aukioloajat sekä isot sisätilat
samanlaista toivetta suojasta ei ole listattu. Toisaalta Kouvolan aseman kehittämisehdotusten
sijalla yksi on talvikunnossapito. Vaihtoehto tuskin olisi kärjessä, mikäli kyselyt olisi tehty
kesällä. Sen pitäessä kärkipaikkaa, voimme siis olettaa, että aseman talvikunnossapidossa on
parannettavaa. Talven aiheuttamia ongelmia ovat ainakin kylmyys, liukkaus, esteettömyyden
vähentyminen lumikinoksina ja pimeys. Aimo kasa vuodenajan aiheuttamia ongelmia, joiden
tehokkaalla hoitamisella voidaan kehittää matkustamisen mielekkyyttä ja kohottaa junalla
matkustamisen suosiota ympäri vuoden.
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Kuva 3. Asemien ja seisakkeiden käyttäjät altistuvat sään vaikutuksille.
Kuvassa 3 on havainnollistettu mahdollisia käyttäjien havaitsemia kehittämiskohteita
matkaketjussa liittyen sään suojiin ja talven vaikutuksiin. Kuvan kohdissa 1-3 on kuvattu
seisakkeet Kotkan satama, Kymi ja Tavastila. Jokaisella seisakkeella on pieni katos, josta voi
saada hieman suojaa sateelta, mutta katokset ovat avonaisia ja tuuli voi siksi kylmentää
käyttäjää. Kuvan 3 kohdassa 4 on kuvattuna Kouvolan aseman etelän puoleinen parkkipaikka
autoille. Talven aikana parkkipaikkojen puhtaana pito lumesta on tärkeää, jotta junalle autolla
saapuvat käyttäjät voivat jatkaa matkaansa helposti. Talvikunnossapito on tärkeää myös muille
käyttäjille helpon ja turvallisen matkustamisen vuoksi – kävellen ja pyörällä saapuvat
tarvitsevat lumettomat tiet, joilta on poistettu liukkaus. Pyöräilijät tarvitsevat myös puhtaat ja
turvalliset pyöräparkit.
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Toiseksi tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi asemilla ja seisakkeilla voidaan nähdä olevan
viestinnän kehittäminen. Kotkan aseman kehitystoiveiden sijalla kaksi on ”aikataulut ja
ilmoitukset myöhästymisistä,” Kouvolan asemalla sijalla kaksi ”infonäytöt,” ja seisakkeiden
listauksen sijalla yksi ” ajantasaiset (sähköiset) aikataulut ja ilmoitukset myöhästymisistä.”
Näiden lisäksi Kotkaan on listattu sijalle neljä ”opasteet” ja sama ehdotus löytyy seisakkeiden
kehittämislistalta sijalta seitsemän. Vaikuttaa siis sille, että matkustajat eivät koe saavansa
tarpeeksi tietoa junien aikatauluista ja niiden muutoksista ja sen lisäksi ovat asemilla ja
seisakkeilla eksyksissä puuttuvan tiedon vuoksi.

Kuva 4. Asemien ja seisakkeiden viestintä ja opasteet kaipaavat päivittämistä.
Kuvassa 4 olevat kuvat havainnollistavat käyttäjien mahdollisesti havaitsemia opasteiden ja
viestinnän kehityskohteita. Kuvan kohdassa 1 oleva viesti on Inkeroisen seisakkeelta, jossa
aseman odotussali on ollut suljettuna 1.1.2013 alkaen. Osin viestintä on vanhaa, osin
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puutteellista. Kuvan kohdassa 2 on kuvattuna Kotkan aseman elektroninen aikatauluinfo sekä
paperiset aikataulutiedotteet. Tiedotteet löytyvät aseman radan puoleiselta pihalta, mutta ovat
hankalasti piilossa, kun pihassa oleva koristemänty on kasvanut opasteiden päälle. On
mahdollista, että elektroninen infotaulu jää huomaamatta pimeällä tai jos ei tule tarpeeksi
pitkälle radan läheisyyteen, mikä voi olla tapaus esimerkiksi, jos on vain saapunut noutamaan
junan matkustajaa. Kuvan 4 kohdassa 3 on kuvattuna käyttäjien kulkema polku seisakkeelta
Myllykosken keskustaan. Polku ei ehkä näkyisi, jos ei olisi lunta ja lumeen jääneet jäljet eivät
paljastaisi reittiä. Reitti kulkee ratakiskojen yli ja pienen metsikön läpi. Seisake on keskustasta
nähtynä väärällä puolella raiteita, siten että tietä pitkin keskustaan tulee matkaa yli kilometrin,
kun polkua pitkin matka on alle puolet siitä. Keskustaan ei ole seisakkeelta opasteita.
Kuvakollaasin kohta numero 4 kuvaa ohjeita WC:n oven auki saamiseksi Kouvolan asemalla.
Kirjallisessa palautteessa tutkimuksen tiedonkeruuvaiheessa WC:n korkea pääsymaksu ja
epäsiisteys mainittiin useasti. Kouvolan asemalla on maksullinen julkinen WC, Kotkan aseman
WC on maksuton, mutta auki vain asemahallin ollessa avoinna.
Kolmanneksi tehokkain asemien ja seisakkeiden kehittämistoimenpide on kulkuyhteyksien
kehittäminen. Tähän liittyy esteettömyyden lisääminen, siisteyden kehittäminen ja
turvallisuuden parantaminen. Näitä kaikkia voi kehittää monella eri tavalla ja osin yhtä aikaa.
Esteettömyyden kehittäminen asemilla ja seisakkeilla on erilaista niiden luonteen vuoksi. On
selvää, että mihin tahansa juna pysähtyy, niin matkustajan on päästävä sisään ja ulos käyttäen
mitä tahansa liikkumisen käytettävää apuvälinettä, kuten pyörätuolia tai kävelysauvoja.
Apuvälineiden lisäksi esteettömyyden pitäisi ottaa huomioon matkustajien fyysiset rajoitteet –
huono näkö, kuulo, vaikeutunut liikkuminen ja niin edelleen. Ja ennen kuin matkustaja on
nousemassa junaan, on jo laiturialueelle tulon oltava vaivatonta. On hankala arvioida tässä
opinnäytetyössä,

minkälaisia

esteettömyyden

ongelmat

asemilla

ja

seisakkeilla

moninaisuudessaan todella ovat, tulokset osoittavat vain, että kehittämistyötä esteettömyyden
lisäksi on tehtävä. Kuten Carlsson (2009, s. 7-9) on todennut, ongelmat voivat olla olemassa
olevia esteitä, puutteita ympäristössä, suunnitteluvirheitä tai niiden yhdistelmiä. Kyselyn
perusteella pystymme vain toteamaan, että esteettömyyden, turvallisuuden, siisteyden ja
valaistuksen kehitystoimenpiteillä matkustamisen mielekkyyttä pystytään lisäämään. Ja on
hyvin luultavaa, että kehittämällä yhtä osa-aluetta, myös toinen paranee.
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Kuva 5. Asemien ja seisakkeiden turvallisuuden ja esteettömyyden kehittäminen ovat
käyttäjille tärkeitä.
Kuva 5 havainnollistaa asemien ja seisakkeiden turvallisuuden ja esteettömyyden
kehityskohteita käyttäjien näkökulmasta. Kuvan kohta 1 on Kouvolan aseman portaikosta, joka
vie asemahallista alikulkutunneliin. Portaikko on pimeä ja rullaportaat kulkevat vain ylöspäin.
Portaiden molemmin puolin on kaide, mutta askelmat osittain huonossa kunnossa. Kuvan
kohdat 2 ja 3 ovat Paimenportin seisakkeelta. Kohta 2 on osa reittiä seisakkeelle. Reitti on
mäkinen, puiden katveessa ja valaisematon. Pimeään vuodenaikaan reitti voi ymmärrettävästi
tuntua pelottavalle ja se voi olla hankala kulkea, sillä se on pehmeää hiekkaa, eikä reitillä ole
kaiteita tai portaita. Paimenportin seisake on Kymenlaakson keskussairaalaa lähin junan
pysähdyspaikka. Kuvan kohta 3 on Paimenportin seisake, joka on altistunut ilkivallalle.
Seisake on maalattu graffitein, niin että myös aikataulut ovat peittyneet. Kuvan 5 kohta 4 on
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Kouvolan asemalta ja kuvastaa aseman pimeyttä. Hämärä voi olla turvallisuuden tunnetta
alentava tekijä sekä vähentää esteettömyyttä esimerkiksi huononäköisille.
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10 YHTEENVETO
Tällä

tutkimuksella

oli

kaksi

päätavoitetta:

1)

luoda

Kotka-Kouvola

väliselle

henkilöjunaliikenteelle käyttöastetta lisäävä aikataulu ja 2) selvittää junaliikenteen nykyinen
palvelutaso asiakkaan näkökulmasta ja esittää palvelutasoa nostavia kehittämisehdotuksia.
Tutkimus toteutettiin palvelumuotoilun periaatteita noudattaen iteroivasti, käyttäjälähtöisesti
ja kokonaisvaltaisesti ymmärtäen matkustaminen palveluna. Teoreettinen viitekehys
matkustamisesta keskittyi matkaketjuun sekä MaaS:iin, joka on matkustamisen seuraava
evoluutio. Matkustamista tutkimuksessa lähestyttiin palvelumuotoilun keinoin, joka myös
sisältyy tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimus sisälsi kolme eri vaihetta –
tiedonkeruukyselyn, alueen suurimpien työnantajien sekä kulttuurin ja urheilun suurtuottajien
haastattelut sekä tulosten validointikyselyn. Tutkimusprosessi sisälsi kaikki palvelumuotoilun
vaiheet: tutkimuksen, ideoinnin, ratkaisujen arvioinnin sekä toteutuksen, joka ei kuulunut
tutkimuksen varsinaisiin tavoitteisiin tai tuloksiin, mutta on arvostettu osoitus tutkimuksen
onnistumisesta.
Tutkimuksessa tehtyjen kyselyiden tarkoituksena oli tutkimuksen alussa tuottaa ensin tietoa
matkustamisen tarpeista sekä kehittämisen kohteista. Molemmat kyselyt keräsivät yli 800
vastausta, kun tavoitevastaajamäärä molempiin kyselyihin oli 10% käyttäjäpotentiaalista eli
500 vastaajaa. Vastaaminen tiedonkeruukyselyssä tehtiin pääasiassa kirjallisesti ja valmiita
vastausvaihtoehtoja pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman vähän. Kirjallisten vastausten
analysointi ensimmäistä aikataulun luonnosta varten oli osittain haastavaa vastaajien antamien
aikatauluikkunoiden vuoksi – muuten ongelmia aiheutti vain vastausten runsaus. Toisaalta,
tarjoamalla laaja vastausmahdollisuus esitettyyn kysymykseen, varmistettiin perusteellisten ja
tarkkojen vastausten saamisen tutkimuksen pohjatiedoksi. Tiedonkeruukyselyn analysoinnin
tuloksia käytettiin ensimmäisen aikataululuonnoksen laatimiseksi ja haastattelurungon
rakentamiseksi. Haastatteluiden tarkoitus oli selvittää käyttäjien mahdollisesti piiloon jääneitä
motiiveja matkustaa ja etsiä aikataulujen pohjaksi matkustamisen alueellisesti toistuvia
trendejä. Haastatteluiden perusteella onnistuttiin iteroimaan aikatauluehdotuksesta yhdet
vuorot molemmista kaupungeista pois. Validointikyselyllä haluttiin selvittää aikataulujen
sopivuus käyttäjille sekä asettaa käyttäjien esittämät kehittämisen kohteet tärkeysjärjestykseen.
Asemien ja seisakkeiden kehittämisen kohteet validointikyselyssä olivat käyttäjille aiemmin

81

laaditun tiedonkeruukyselyn tuloksia. Tutkimuksen käyttäjälähtöinen lähestyminen tuotti
huomattavan suuren määrän matkaketjuun liittyviä kehittämisen kohteita.
Tutkimus onnistui saavuttamaan tavoitteensa erinomaisesti ja lopputuloksena on luotu KotkaKouvola -väliselle henkilöjunaliikenteelle uusi juna-aikataulu. Joulukuussa 2018 tehty
tiedonkeruukysely herätti Liikenneviraston sekä Kymenlaakson liiton huomion, sen mediassa
saaman tilan vuoksi ja tuloksia pyydettiin käytettäväksi jo ennen kuin lopulliset tulokset oli
kerätty tai analysoitu. Keväällä 2019 tutkimuksen haastatteluiden ollessa vielä kesken,
tutkimuksen ensimmäistä aikataululuonnosta käytettiin pohjana neuvotteluille Kotka-Kouvola
–välisen

junaliikenteen

sopimukselle.

Ensimmäinen

luonnos

perustui

täysin

tiedonkeruukyselyssä käyttäjiltä saatuihin junien lähtöaikoihin. Junaliikenne kaupunkien
välillä uudistetulla aikataululla alkaa 15.12.2019, Liikenneviraston ja VR:n sovittua osto- ja
velvoiteliikennekokonaisuudesta maaliskuussa 2019 (LVM, 2019b). Uusi aikataulu ei eroa
merkittävästi tässä tutkimuksessa esitetystä versiosta. Liikennevirasto valitsi Kymenlaakson
myös alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun keväällä 2019. Suomesta valittiin
vain kolme maakuntaa. Hakemuksia pilottiin pääsemiseksi saapui 11 kappaletta. ”KotkaKouvola yhteysvälin kehittäminen” –hanke mainittiin päätöksen valintaperusteluissa,
todennäköisesti tiedonkeruukyselyn aiheuttaman mediahuomion vuoksi. Valinnan pilottien
jatkosuunnitteluun voidaan olettaa edesauttaneen merkittävästi uuden juna-aikataulun käyttöön
saamista. (LVM, 2019a.)
Neljä kappaletta uuden aikataulun lähdöistä Kouvolasta Kotkaan ovat täsmälleen kuten
tutkimuksen lopputuloksissa on esitetty. Neljä lähtöä ovat +/-8 minuuttia ehdotetusta.
Myöhäisillan juna Kouvolasta lähtee 37 minuuttia ehdotettua myöhemmin. Kouvolassa
kulttuuria tai urheilua seuraavalla matkustajalla on siis tämän verran enemmän aikaa ehtiä
junaan. Kotkasta lähtevistä uuden aikataulun junista vain yksi lähtee, kuten tässä työssä on
ehdotettu. Loput junat lähtevät +/-2-23 minuuttia ehdotetusta. Lisäksi joulukuussa aloittaa
kaksi uutta junavuoroa. Tässä työssä tavoite oli esittää 7+2 junan aikataulu, koska tällä hetkellä
junia lähtee seitsemän per kaupunki ja oletuksena oli, että lisäbudjettia uusille junille ei ole.
Kahden junavuoron optio haluttiin esittää, mikäli uusille vuoroille olisi budjettia. Aikataulujen
tarkkuus voisi olla parempi, mikäli sopimuksen taustamateriaalina olisi käytetty valmista
aikatauluehdotusta keskeneräisen aikataulun sijaan. Tutkimuksen lopputuloksena syntyneessä
aikataulussa on otettu huomioon käyttäjien matkaketju ja tutkittu liikkumiskysyntä.
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Tutkimustulosten käyttöönotto Kotka-Kouvola yhteysvälin liikenteessä joulukuussa 2019
alkaen ylitti työn tavoitteet. (Valtioneuvosto, 2019, 16.)
Tutkimuksen toinen päätavoite palvelutason kuvaamisesta ja kehittämisehdotuksista onnistui
myös mainiosti. Tutkimus ja tulokset keskittyivät pääasiassa löytämään ja esittämään
kehitysehdotuksia käyttäjien tarpeiden pohjalta. Käänteisesti lukien tuloksista voidaan tehdä
johtopäätöksiä, mitkä asiat matkaketjun palvelutasossa ovat toimivia. Tärkeimmiksi koetut
kehittämisen kohteet ovat listan kärjessä ja vähiten kehittämistä vaativat ovat listan
loppupäässä eli palvelutason nykytilannetta voidaan arvioida kehittämistarpeiden listauksesta.
Kehittämiskohteet ja niiden tärkeysjärjestys pohjautuvat käyttäjien itsensä esiin tuomiin
kohteisiin ja painotukseen. Käyttäjät toivat esiin useita kymmeniä kehittämisen kohteita, joita
toimeenpanemalla matkaketjun mielekkyyttä voidaan parantaa. Kuten matkustamisen
teoriaosuudessa otettiin esille, matkustamiseen liittyvät päätökset tehdään helppouden,
nopeuden ja vasta sitten hinnan perusteella (Kivari & Helaakoski, 2014). Matkaketju ei ole
vain matkustamista, vaan myös koettu tapahtumaketju, jossa jokaisella matkaan liittyvällä
tapahtumalla on merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Lopputuloksena tutkimus on onnistunut tarjoamaan rautatietä kehittäville sidosryhmille
kattavaa ja tuoretta käyttäjälähtöistä tietoa päätöksen teon tueksi. Tietoa on hyödynnetty
päätöksen teon tukena ja siirretty käytäntöön uutena junien aikatauluna Kotka-Kotka välisellä
junayhteydellä. Junan käyttäjille tutkimustulokset näkyvät konkreettisesti sopivampina ja
lisääntyneinä junavuoroina ja mahdollisesti myös asemien ja seisakkeiden kehittyvinä
palveluina.
Uuden aikataulun arvioidaan nostavan matkustajapotentiaalia huomattavasti. Uuden aikataulun
vaikutuksien seuranta matkustajamääriin on tehtävä, jota raiteisiin liittyvien sidosryhmien tulee
seurata. Tilastot käyttäjämääristä on saatavilla vuosittain. Täyden potentiaalin saavuttaminen
vaatii koko matkaketjun kehittämistä sekä markkinointia vuoroista. Ainoastaan sopivat
aikataulut eivät riitä käyttäjien saamiseksi.
Tämä tutkimus tehtiin vastaamaan paikalliseen tarpeeseen ja siksi tässä työssä esitetyt tulokset
ja päätelmät ovat vain osittain päteviä muualla. Luonnollisesti juna-aikataulun lähtöajat eivät
voi sopia sellaisenaan muualle kuin Kotkan ja Kouvolan väliseen junaliikenteeseen. Asemien
kehittämistoimenpiteet eivät suoraan sellaisenaan sovellu muualle kuin kyseiselle ratavälille,
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mutta niitä voidaan käyttää arvioidessa muiden vastaavien matkaketjujen kehittämisen tarpeita.
Tutkimus on tarjonnut arvokasta ja käytettävissä olevaa tietoa Kymenlaakson matkaketjujen
kehittämiseen. Kolmiosainen, palvelumuotoilua hyödyntävä tutkimusmetodi sopi tarpeeseen ja
sitä voidaan käyttää myös muissa alueellisissa matkaketjujen kehittämishankkeissa.
Toisaalta, tutkimus on tilastollisesti merkittävä ja selvitti matkaketjuun liittyviä kysymyksiä
laajasti. Matkaketjut ovat haastava kehittämisen kohde ja niitä tutkittaneen maailmassa eniten
suurissa kaupungeissa, joissa on suurimmat matkustajamäärät ja monimuotoisimmat
käytettävissä olevat matkustamismuodot. Suurissa kaupungeissa on myös suurin MaaSmahdollisuus. Tämä tutkimus tarjosi tietoa keskikokoisten suomalaisten kaupunkien
matkaketjuista sekä asemien ja seisakkeiden kehittämisestä. Vaikka on mahdollista, että tämän
tutkimuksen ja teoriakehyksessä käytettyjen tutkimuslähteiden välillä on merkittäviä eroja
esimerkiksi alueiden populaation määrässä, matkustamismuotojen määrässä tai asemien
laadussa ja koossa, niin tulokset ovat monelta osin teoriaa mukailevia.
Saumattomien ja pitkien matkaketjujen kehittäminen on vaativa ongelma, joka vaatii lisää
tutkimusta.

Matkaketjujen

saumattomuutta

matkustamisen

siirtymävaiheissa,

joissa

esimerkiksi matkustaja saapuu asemalle tai jatkaa junasta toiseen kulkuneuvoon pitäisi tutkia
lisää. Kuinka first- ja last-mile voisivat olla käyttäjälle helpompia ja nopeampia?
Matkaketjujen tutkimus luo edellytyksiä myös edistyneemmille MaaS-palveluille, mikä taas
voi lisätä julkisen liikenteen käyttöä ja vähentää yksityisautoilua. Lisäksi tutkimuksen
teoreettista viitekehystä valmistellessa tuli esille epäilys, että käyttäjälähtöinen lähestyminen
eli palvelumuotoilu ei ole logistiikka-alalla vielä suuresti hyödynnetty kehittämisen tapa.
Käyttäjälähtöisten kehitys- ja tutkimusmenetelmien tuominen logistiikka-alalle – ei pelkästään
matkustamiseen liittyen, missä se on luonnollisempaa kuin rahti- ja varastologistiikassa – voi
tuoda yrityksille merkittävää lisäarvoa.
Keskustelu matkaketjuista, MaaS:ista, matkamuotoilusta ja matkustamisesta palveluna jatkuu.
Tässä diplomityössä tehdyn tutkimuksen tuloksia esitellään RATA2020 konferenssissa
21.1.2020 otsikolla ”Asemien ja seisakkeiden kehittämistoimenpiteet matkaketju- ja
asiakasnäkökulmasta” sekä TRA2020 konferenssissa 27-30.4.2020 otsikolla ” Customeroriented timetable planning – the case of passenger rail connection in South-Eastern Finland.”
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LIITE 1 - Tiedonkeruukysely

Kotka - Kouvola yhteysvälin kehittäminen -hanke

LIITE 1 - Tiedonkeruukysely

Tässä kyselyssä selvitetään Kotka-Kouvola yhteysvälin käytettävyyttä ja palvelutasoa. Kysely sisältää
kysymyksiä sekä junan käytöstä että matkasta ennen ja jälkeen junan eli niin sanotusta matkaketjusta.
Tavoite on selvittää henkilöjunaliikenteelle aikataulu, jota käyttäen mahdollisimman moni voisi käyttää junaa
asiointiinsa Kotkan ja Kouvolan kaupunkien välillä. Lisäksi etsitään muita ajatuksia yhteysvälin
kehittämiseksi.
Tämä kysely on ensimmäinen osa selvitystä, jossa selvitetään Kotka-Kouvola yhteysvälin käytettävyyttä
sekä palvelutasoa. Selvityksen toinen osa on haastattelut, joiden valmisteluun käytetään tämän kyselyn
analysoituja tuloksia. Kolmas osa selvitystä on kysely, jolla testataan saatuja tuloksia ensimmäisen kyselyn
ja haastattelujen jälkeen. Selvitys on kokonaisuudessaan valmis huhtikuussa 2019.

LIITE 1 - Tiedonkeruukysely
Voit osallistua selvityksen tekemiseen myös jälkimmäisessä kyselyssä jättämällä yhteystietosi
tämän kyselyn lopussa. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl
50€ taksikortteja. Ilman suostumusta henkilökohtaisten tietojen käyttöön, tämä kysely on täysin
anonyymi.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 4-12 minuuttia. Kysymyksen perässä oleva merkki * ilmoittaa että
vastaaminen on erittäin tärkeää.
Kyselyn tuloksia käytetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) koordinoimaan "KotkaKouvola yhteysvälin kehittäminen" -hankkeeseen sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon
tehtävään DI-opinnäytetyöhön Kotka-Kouvola henkilöjunaliikenteen kehittämiseksi. Selvitys on osa
"Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen" -hanketta, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto. Hanke
toteutetaan
1.9.2018-30.4.2019. Lisätietoja projektipäällikkö Petri Kähärä, petri.kahara@xamk.fi / 044 702 8963.

1. Sukupuoli

Nainen
Mies
Muu
En halua vastata

2. Ikä

16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71->
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3. Paikkakunta

Kotka
Muu,

Kouvola
mikä?
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4. Koulutustausta

Peruskoulu
Toinen aste
Korkeakoulu
Ylempi korkeakoulu

Muu, mikä?

5. Käytätkö Kotka-Kouvola välillä liikennöivää junaa?

5-7 kertaa viikossa
3-4 kertaa viikossa
1-2 kertaa viikossa
3 kertaa kuukaudessa
harvemmin

en ollenkaan

1 kerran kuukaudessa
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Matka-aika Kouvolasta Kotkaan on 44 minuuttia ja Kotkasta Kouvolaan 45 minuuttia.
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8. Käytän Kotka-Kouvola-Kotka välistä junaa, koska

helppous
nopeus
hinta
sopii aikatauluihin
voi tehdä töitä
tai muuta matkan
aikana

mukava

tapa matkustaa
turvallinen
ekologinen
muu syy, mikä?

9. Mikä on pääsääntöisin syy junan käyttöön?

Työssäkäynti
Opiskelu
Vapaa-ajan käyttö
Muu, mikä?
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10. Kuinka sopivaksi koet nykyisen aikataulun?
1
Ei lainkaan sopiva

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Aikataulu sopii hyvin
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12. Kuinka pitkä matka on kotoasi lähtöasemalle / -seisakkeelle?

0 - 500 m
0,5 - 1 km
1 - 1,5 km
1,5 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km
4 - 5 km
5 -10 km
10 - 25 km
25 - 50 km

yli 50 km

13. Kauanko matka kotoasi junan lähtöasemalle / -seisakkeelle kestää?

alle 5 min
5 - 10 min
10 - 15 min
15 - 20 min
20 - 30 min

yli 30 min
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14. Millä yleensä kuljet junan lähtöasemalle / -seisakkeelle?

Kävellen
Pyörällä
Linja-autolla
Yhteiskyydillä
Omalla autolla

Muulla, millä?

16. Kuinka pitkä matka on määräasemalta / -seisakkeelta kohteeseesi?

0 - 500 m
0,5 - 1 km
1 - 1,5 km
1,5 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km
4 - 5 km
5 - 10 km
10 - 20 km
20 - 30 km

yli 30 km
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17. Kauanko matka määräasemalta / -seisakkeelta kohteeseesi kestää?

alle 5 min
5 - 10 min
10 -15 min
15 - 20 min
20 - 30 min

yli 30 min

18. Millä yleensä kuljet määräasemalta / -seisakkeelta kohteeseesi?

Kävellen
Pyörällä
Linja-autolla / muu julkinen kulkuneuvo
Yhteiskyydillä
Autolla
Taksilla
Muu,

mikä?

19. Monelta sinun junasi pitäisi pääsääntöisesti lähteä Kotkasta? Voit ehdottaa sinulle
parhaiten sopivia juna-aikatauluja. Matka-aika Kotka - Kouvola
välillä on 45 min.
Kerro paras lähtöaika ja toissijainen vaihtoehto numeroina esim.
05.15. Kiitos!

Paras lähtöaika Kotkasta
Toissijainen vaihtoehto
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20. Monelta sinun junasi pitäisi pääsääntöisesti lähteä Kouvolasta? Voit ehdottaa sinulle
parhaiten sopivia juna-aikatauluja. Matka-aika Kouvola Kotka välillä on 44 min. Kerro
paras lähtöaika ja toissijainen vaihtoehto esim. 05.15.
Kiitos!

Paras lähtöaika Kouvolasta
Toissijainen vaihtoento
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29. Miten kehittäisit Kouvolan juna-asemaa tai sen palveluita?

30. Mitkä näistä juna-asemista / -seisakkeista ovat sinulle tuttuja?

Kouvola
Myllykoski
Inkeroinen
Tavastila
Kymi
Kyminlinna
Paimenportti / Kotkan Sairaala
Kotka
Kotkan satama

31. Nousetko junaan tai junasta pois jollakin seisakkeella?

Kyllä. Millä?
En
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35. Teemme keväällä uuden kyselyn Kotka-Kouvola yhteysvälin käytettävyydestä ja palvelutasosta.
Haluaisitko auttaa ja osallistua myös kevään
kyselyyn? Osallistut samalla kolmen (3) 50
€ arvoisen taksikortin arvontaan.

Kyllä, haluan auttaa ja osallistun samalla arvontaan
Ei kiitos, en halua auttaa. Osallistun vain arvontaan.
Ei kiitos, en osallistu arvontaan enkä kevään uuteen kyselyyn.

LIITE 2 - Haastattelurunko

Haastattelukysymyksiä
KYMENLAAKSON SUURET TYÖNANTAJAT JA KULTTUURIN SEKÄ URHEILUN TUOTTAJAT
(Alustus:) Haastattelun tuloksia käytetään Kotka-Kouvola yhteysvälin selvittäminen- hankkeessa ja
alueellisen kestävän kehityksen liikkumisen puolesta ja siihen liittyvässä DI –työssä. Tulokset ovat
julkisia. Haastattelut ovat osa Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen –hankkeessa tehtävää selvitystä.
Haastattelun tarkoitus on selvittää alueellisia yhtäläisyyksiä esim. työaikatauluissa Kotka-Kouvola
yhteisvälin joukkoliikenteen aikataulujen parantamiseksi. Lisäksi selvitetään yleistä ilmapiiriä alueellisen
kestävän liikkumisen kehittämiseksi.
Vastaukset ovat anonyymeja, yrityksen tai haastateltavan nimi ei tule esiin. Selvityksessä ja DI-työssä
haastattelut listataan esim. luettelossa yritys A, paikkakunta, toimiala.
Vastaukset eivät sido mihinkään eli voi puhua huoletta sen puolesta. Etsitään mahdollisia yhtäläisyyksiä,
jotka voivat edistää junan käyttöä sekä selvitetään yleisesti asennetta joukkoliikenteen kehittämiseen.

Haluaisimme tietää muutamia asioita työmatkaliikenteestä:

1. Onko teillä ymmärrys työntekijöiden/asiakkaiden matkustamisesta edes takaisin:
1.1. Tiedätkö moniko työntekijöistä /asiakkaista matkustaa Kotka –Kouvola välillä säännöllisesti /
päivittäin? Prosentteina?
1.2. Millä välineellä kuljetaan?
1.3. Paljonko keskimäärin kuluu aikaa liikkumiseen?
1.4. Paljonko se maksaa?
1.5. Onko tämä paikka helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä?
1.6. Tiedätkö kauanko siirtymiset junalle/bussipysäkille kestää?

2. Onko yrityksellä…
2.1. yleisiä työn tai tapahtumien alkamis- ja lopettamisaikatauluja?
2.2. Vuorotöitä? Millaiset?
2.3. Joustava aikataulu, kello?
2.4. Arvioi mikä merkitys teillä / yrityksellä voisi olla junien aikatauluun?
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3. Oletko kuullut tai tiedätkö syitä, jotka hankaloittavat esim. junan käyttöä (työ)matkaliikenteessä?
(Kerrotaan tulleista vastauksista tarvittaessa:) Vastauksista on lähtöpaikalla tullut ilmi mm. julkisen
liikenteen heikot yhteydet tai kokonaan puuttuminen (17%), Aseman / seisakkeen huono kunto (15%),
heikko opastus (14%) ja tieto miltä raiteelta juna lähtee (10%), Parkkinen heikko kunto (9%),
esteettömyys (8%), liikennejärjestelyt (5%), auto / pyöräparkkien vähäisyys, turvattomuus, huono
valaistus, kunnossapidon puutteet, katosten ja tuulensuojien puutteet ja nopeampi tavoittaa kohde autolla
kuin julkisilla. N 130.
Määräasemalta tai –seisakkeelta jatkamista kyselyyn vastanneiden mukaan hankaloittaa Julkisen
liikenteen puutteet (25 %), liikennejärjestelyt kaupungin (10%) ja LV:n (5%) puolesta, jatkoyhteys (9%),
opastus (8%), jatkoyhteyden opastus (2%) ja opastus junassa (1%), valaistus (6%), esteettömyys (5%),
turvattomuus (4%). N 210.

4. Mitä luulet, miten sopivat junien aikataulut voisivat muuttaa työntekijöiden / asiakkaisen
(työ)matkaa?
5. Pystyisikö työntekijä tekemään töitä junamatkan aikana?

Mahdollistaminen nyt ja tulevaisuudessa:

6. Kannustaako työnantaja tällä hetkellä käyttämään julkisia liikennevälineitä? Jos, niin miten? Jos ei,
niin miksi ei kannusta? Markkinoitteko tapahtumaan pääsyä joukkoliikennevälineillä, jos kyllä niin
miten ja jos ei, niin miksi?
6.1. Kannustaako yritys julkisen liikenteen käyttöön?
6.2. Onko sitä ajateltu?
6.3. Kuinka konkreettisesti kannustaa?
6.4. Mitkä ovat syitä kannustamiseen?
6.5. Koetteko, että kannustuksella olisi ollut vaikutusta? Ja millaista?
6.6. Voisiko yritys kannustaa työntekijöitä jollain rahallisella summalla / vuosi, ja mikä se voisi olla?
6.7. Entä sopisiko joku seuraavista keinoista kestävän liikkumisen / matkustamisen tukemiseen
suoran rahallisen tuen sijaan:
6.7.1. Waltti-kortti
6.7.2. junan kuukausilippu
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6.7.3. kaupunkipyörän kausikortti
6.7.4. taksikortti
6.7.5. palkitsemalla kävelystä
6.7.6. avustaa pyörän hankinnassa
6.7.7. tukemalla yhteisauton käyttäjiä
6.7.8. muuten, miten?
6.8. Jos äsken ajattelit, että joku edellä mainituista keinoista sopisi henkilökohtaiseksi tueksi, niin
luuletko, että joku näistä keinoista voisi sopia myös yrityksen yhteiskäyttöön?

7. Millä tavoin yritys voisi kannustaa julkisen liikenteen käyttöön? Ensin vapaa sana
7.1. (Ja sitten vinkeiksi esim.) Voisiko joku seuraavista toimia yrityksessänne kannustavuuden
muotona? Perustele
7.1.1. työn joustavuuden lisääminen
7.1.2. etätyön lisääminen
7.1.3. matkustusajan laskeminen työaikaan (töitä tehden)

8. Kokisitko, että näistä kestävän liikkumisen tukemisen tavoista voisi olla hyötyä liiketoiminnalle?
Entä vastuullisuudelle? Jos ei, niin miksi?

9. Onko mahdollista, että työaikoja voisi synkronoida muiden Kymenlaakson suurten työnantajien tai
urheilun ja kulttuurin suurtuottajien kanssa, siten että joukkoliikenteelle, kuten junalle olisi selkeitä,
isoja tarveaikoja ja julkisten liikennevälineiden käyttö voisi näin ollen lisääntyä?
9.1. Miten nykyiset (työ)ajat on laadittu?
9.2. Miksi ne ovat sellaiset kuin ovat?
9.3. Olisiko (työ)aikojen muutos helppoa?
9.4. Mitä se vaatisi?
9.5. Miksi se ei onnistuisi?

10. Voisiko yritys osallistua lähimpien julkisen liikenteen pysäkkien (bussi/juna) kehittämiseen?
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11. Voisiko yritys osallistua esimerkiksi joillakin näistä keinoista
11.1.

tukemalla parantamista rahallisesti?

11.2.

osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun? esim. kirjoitukset lehtiin

11.3.

yhdessä muiden toimijoiden kanssa?

11.4.

yksin?

11.5.

osallistumalla pysäkkien kehittämiseen antamalla palautetta? esim. kulkusuunnitelmasta,

ulkonäöstä, opasteista, viihtyvyydestä, jos joku muu tekee suunnittelua
11.6.

viestimällä omille työntekijöille / asiakkaille parantuneista joukkoliikenneyhteyksistä

12. Mieti, mikä tai mitkä toimenpiteet juuri nyt lisäisivät kestävän liikkumisen käyttöä?
13. Mikä hankaloittaa kestävän liikkumisen lisäämistä?

14. Keksitkö keinoja yleisesti, miten pystyisi alueellisen työmatkailua / vapaa-ajan liikkumista tehdä
14.1.

Helpommaksi?

14.2.

Nopeammaksi?

14.3.

Edullisemmaksi?
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15. Mitkä seuraavista junavuoroista sopisivat työrytmiinne parhaiten? Matka-aika junalla on 45 min. 57
% vastaajista ehtii kohteeseen junalta 15 minuutissa. (74% -20 min). N 719. Kävellen junalta
kohteeseen kulkee 76 % (N 726). Miten aikataulua pitäisi muuttaa sopimaan teille paremmin?
(Suluissa (K) jos sopii KOKSin aikatauluihin (lisäksi aikoihin sopimattomia vuoroja olisivat Kouvolasta
klo 13.00 sekä Kotkasta klo 18.20).)
Kouvolasta

Kotkasta

6.00 (K)

6.00

7.00

7.00

8.00 (K)

7.55 (K)

9.00

9.00

12.00 (K)

12.00

15.20

15.15 (K)

16.20

16.20

17.10

17.20 (K)

20.00 (K)

21.00

22.00 (ke-la?)

22.00 (K)

Kiitos vastauksista! Uskon, että näistä on apua tutkimuksessa!
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Tämä kysely on kolmas ja viimeinen osa selvitystä, jota tehdään Xamkin ”Kotka-Kouvola yhteysvälin
kehittäminen” –hankkeessa. Ensimmäinen osa oli joulukuussa 2018 tehty julkinen kysely, jossa kerättiin
ehdotuksia uudeksi junan aikatauluksi sekä ajatuksia yhteysvälin kehittämiseksi. Kyselyn jälkeen
haastateltiin Kymenlaakson suurimpia työnantajia sekä kulttuurin ja urheilun tuottajia tavoitteena selvittää
kyselyn pohjalta luodun junien aikataululuonnoksen sopivuutta mm. työaikoihin ja yleistä ilmapiiriä kestävää
liikkumista kohtaan.
Tässä kyselyssä validoidaan Kotka-Kouvola yhteysvälin käytettävyydeksi ja palvelutason kehittämiseksi
saatuja tuloksia. Kysely sisältää kysymyksiä muun muassa junan käyttämisestä, asemien ja seisakkeiden
palvelutasosta ja matkaketjusta. Kyselyllä on tarkoitus selvittää, onko henkilöjunaliikenteelle luotu uusi
aikatauluehdotus sellainen, jota käyttäen yhä useampi pystyisi matkustamaan junalla Kotkan ja Kouvolan
kaupunkien välillä. Lisäksi halutaan selvittää tärkeimmiksi koetut asemien ja seisakkeiden
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Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Kysymyksen perässä oleva merkki * ilmoittaa että
vastaaminen on erittäin tärkeää. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3
kpl 50€ taksikortteja. Ilman erillistä suostumusta henkilötietojen käyttöön, tämä kysely on täysin
anonyymi.
Kysely on avoinna 4-17.3.2019.
Tämä selvitys ei liity samaan aikaan meneillään olevaan LVM:n alueelliseen junapilottiin, jonka
jatkoneuvotteluissa Kymenlaakson Liitto on mukana yhdessä Kouvolan ja Kotkan kaupunkien kanssa.
Mahdollinen uusi virallinen junaliikenteen aikataulurakenne tulee muodostumaan pilotissa käytävien
neuvotteluiden kautta. Kyselyn tietoja voidaan kuitenkin hyödyntää osana pilottia.
Selvitys valmistuttuaan ei ole virallinen ehdotus uudeksi juna-aikatauluksi eikä mitään kyselyssä
selvitettäviä kehitysehdotuksia välttämättä toteuteta sellaisenaan. Selvitys on Xamkin normaalia
tutkimusja kehitystoimintaa, joka tuottaa uutta tietoa alueen kehittämiseksi. Hankkeessa tehty selvitys on julkista
tietoa, ja lopputulosten hyödyntäminen tai hyödyntämättä jättäminen on sidosryhmien omassa
harkinnassa.
Selvitys valmistuu huhtikuussa 2019.
Kyselyn tuloksia käytetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) "Kotka-Kouvola yhteysvälin
kehittäminen" –hankkeessa, muussa soveltuvassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä
Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tehtävään DI-opinnäytetyöhön Kotka-Kouvola
henkilöjunaliikenteen kehittämiseksi. Selvitys on osa "Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen" hanketta, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto. Hanke toteutetaan 1.9.2018-30.4.2019. Lisätietoja
projektipäällikkö Petri Kähärä, petri.kahara@xamk.fi / 044 702 8963.

Toivoisimme, että vastaat kyselyn kohtiin niin, että jokainen kysely on oma kohtansa. Edellisen
vastauksen tiedot eivät välity anonyymissä järjestelmässä eli emme pysty näkemään mitä olet
vastannut edelliseen kohtaan. Monien kysymysten vaihtoehdot ovat aikaisempaan kyselyyn
vastanneiden esille tuomia ja nyt haluamme tarkentaa niitä. Kiitos!

1. Sukupuoli

Nainen

Mies

Muu
En halua vastata
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2. Ikä

16-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71->

3. Paikkakunta

Kotka
Kouvola (Suur-Kouvola)
Hamina
Pyhtää
Muu

4. Koulutustausta

Peruskoulu / kansakoulu
Toinen aste (ammattikoulu, lukio, opistoaste)
Korkeakoulu (alempi tutkinto yliopisto /ammattikorkeakoulu)
Ylempi korkeakoulu (ylempi tutkinto yliopisto / ammattikorkeakoulu)
Muu, mikä?
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5. Käytätkö Kotka-Kouvola välillä liikennöivää junaa?

5-7 kertaa viikossa
3-4 kertaa viikossa
1-2 kertaa viikossa
3 kertaa kuukaudessa
harvemmin

1 kerran kuukaudessa

en ollenkaan

6. Mikä on tai olisi pääsääntöisin syy junan käyttöön?

Työssäkäynti
Opiskelu
Vapaa-ajan käyttö
Käynti Keskussairaalalla Kotkassa asiakkaana
Muu, mikä?
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Alla on luonnos uudesta aikataulusta. Tutustu kellonaikoihin, mieti pääsisitkö jollain niistä kohtuullisessa
ajassa, ja vastaa sen jälkeen kysymyksiin. Tällä hetkellä välillä kulkee 7 vuoroa suuntaansa, ehdotuksessa
on 9 vuoroa suuntaansa.
Alla olevat ajat ovat yhteysvälin matka-aikoja.
Kouvola -Myllykoski väli kestää 11 minuuttia.
Kouvola -Inkeroinen väli kestää 19 minuuttia.
Kouvola -Tavastila väli kestää 29 minuuttia.
Kouvola - Kymi väli kestää 32 minuuttia.
Kouvola - Kyminlinna väli kestää 36 minuuttia.
Kouvola -Paimenportti (Kotkan Sairaala) väli kestää 40 minuuttia.
Kouvola -Kotkan asema kestää 44 minuuttia.
Kouvola- Kotkan satama väli kestää 47 minuuttia.
Kotkan satama - Kotka väli kestää 3 minuuttia.
Kotka - Paimenportti väli kestää 2 minuuttia.
Kotka - Kyminlinna väli kestää 6 minuuttia.
Kotka - Kymi väli kestää 10 minuuttia.
Kotka - Tavastila väli kestää 13 minuuttia.
Kotka - Inkeroinen väli kestää 25 minuuttia.
Kotka - Myllykoski väli kestää 32 minuuttia.
Kotka - Kouvola väli kestää 45 minuuttia.
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7.
Mikä tai mitkä seuraavista junan lähtöajoista Kotkasta sopisivat sinulle parhaiten?
Junan matka aika KOTKASTA
Kouvolaan on 45 min. Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon esim. jos teet
vuorotyötä.

6.00
7.00
7.55
9.00
12.00
15.15
16.20
17.20
22.00

8.
Mikä tai mitkä seuraavista junan lähtöajoista Kouvolasta sopisivat sinulle
parhaiten? Junan matka aika
KOUVOLASTA Kotkaan on 44 min. Voit valita useamman
kuin yhden vaihtoehdon esim.
jos teet vuorotyötä.

6.00
7.00
7.55
12.00
15.20
16.20
17.10
20.00
22.00
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11. Mitkä seuraavista syistä saa tai saisi sinut käyttämään junaa?

Sopivat aikataulut
Helpompi yhteys junalle
Nopea yhteys kohteeseen
Edullisempi hinta
Matkan aikana mahdollisuus työskennellä
Tarve liikkua Kotka-Kouvola väliä
Saisi pyörän ilmaiseksi junan kyytiin
Ilmaiset parkkipaikat aseman lähellä
Työpaikan siirtyminen toiseen kaupunkiin
Koko alueen matkustuslippu sisältäen junat ja bussit
Kotkan aseman parempi sijainti ydinkeskustassa
Muutto aseman lähelle
Ekologisuus
Ei ole autoa tai ajokorttia
Yksityisautoiluun liittyvät negatiiviset asenteet
Jos olisi aikaa matkustaa, kiireettömyys
Muu, mikä?
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17.
Mikä
vaikeaksi?

tai

mitkä

tekee
Merkkaa

saapumisen
lähtöasemalle
maksimissaan 5 vaihtoehtoa.

Saapuminen on helppoa (ohita kysymys)
Julkisen liikenteen tavoittamattomuus
Asema / seisake on huonossa kunnossa
Opasteet ovat huonot
Matkalla on portaita /esteitä
Parkkipaikka on huonossa kunnossa
Parkkitilaa autolle ei ole riittävästi
Parkkeeraamiseen kuluu liikaa aikaa
Parkkitilaa pyörille ei ole riittävästi
Tietoa miltä raiteelta juna lähtee ei löydy helposti
Liikennejärjestelyt
Pitkä matka asemalle
Odotustilojen kunto
Turvattomuus
Pitkä matka-aika
Palveluiden puuttuminen
Muuta, mitä?

/

-seisakkeelle

LIITE 3 - Validointikysely
18. Mikä tai
maksimissaan 5

mitkä tekee määräasemalta jatkamisen vaikeaksi? Merkkaa
vaihtoehtoa.

Jatkaminen on helppoa (ohita kysymys)
Julkisen liikenteen puutteet
Kaupungin liikennejärjestelyt
Pitkä matka
Jatkoyhteydet
Opasteet ovat huonot
Valaistus heikko
Matkalla on portaita / esteitä
Asema / seisake on huonossa kunnossa
Turvattomuus
Liikennejärjestelyt rata-alueella
Siisteys / hoitamattomuus / talvikunnossapito
Palvelujen / odotustilojen puutos
Jatkoyhteyden opastus heikko
Hinta (bussit)
Parkkitilat autoille / pyörille riittämättömät
Etäisyys kohteeseen
Opastus junassa
Muuta, mitä?

Junien myöhästyminen
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22. Tiesitkö että Kouvolassa ja Kotkassa on käytössä kaupunkipyöriä?

Kyllä
En

23. Jos voisit pyöräillä asemalta haluamaasi suuntaan,
mahdollisuuden? Pyörän käytön hinta noin 1,00 -1,50 €

käyttäisitkö tämän
(noin puoli tuntia).

Kyllä
Ehkä
Ei

24. Jos
mukaan

pyörän kuljettaminen junassa olisi maksutonta, niin ottaisitko oman pyörän
junaan?

Kyllä
Ehkä

En

25. Haluaisitko saada matkustamiseen liittyviä etuisuuksia ja
arvontaan? Arvonnassa arvotaan kolme (3) 50 € arvoista

osallistua samalla
taksikorttia.

Kiitos, osallistun arvontaan ja haluan myös matkustamiseen liittyviä etuisuuksia (yksi uutiskirje).
Kiitos, osallistun vain arvontaan.
Ei kiitos, en osallistu arvontaan. Kysely päättyy.

