PERSOONA

TIINA TUTKIJA
“

Hyvä
kun
koulussa
käydään läpi kuinka paljon
säästetään energiaa, kun
valot eivät ole koko ajan
päällä. Pitäisi enemmän
tiedottaa, miten jokainen
voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa asiaan.

42-vuotias
Perheessä puoliso ja 2 kouluikäistä lasta
Tutkija VTT:llä
Asuu Iissä 7 km keskustasta, lähin bussipysäkki 1,5 km
päässä
Käy päivittäin töissä Oulussa. Kuskaa paljon lapsia ja lasten
kavereita harrastuksiin. Perheessä on kaksi autoa.

Harrastukset ja vapaa-aika

Tiina harrastaa luistelua ja ulkoilua. Luistelu on yhteinen harrastus tyttären kanssa. Mies harrastaa salibandyn pelaamista
pojan kanssa ja on myös pojan joukkueen apuvalmentaja. Tiina haluaisi harrastaa enemmän, mutta tällä hetkellä arki on
sen verran kiireistä, että hän ei ehdi. Ehkä sitten muutaman vuoden päästä, kun lapset ovat isompia ja eivätkä vaadi yhtä
paljon kuskaamista kuin nyt. Tytär jo vähän harjoittelee bussilla kulkemista. Hänet viedään aina kaverin luo, koska siellä
bussipysäkki on lähellä ja onhan se turvallisempaakin, kun kulkevat yhdessä Oulunsaloon asti.

Kokemukset ja ajatukset kulkemisesta
Tiina kulkee päivittäin autolla töissä Oulussa, samoin Tiinan mies. Välillä he pystyvät kulkemaan yhdellä autolla ja välillä
Tiina puolestaan tekee töitä kotona. Kahden auton ylläpitäminen on todella kallista ja he haluaisivat säästää rahaa
käyttämällä muita vaihtoehtoja, mutta he kokevat, ettei se käytännössä ei ole mahdollista. Tiina ei muista edes milloin on
viimeksi kulkenut bussilla. Aikataulutkin ovat ihan täyttä hepreaa hänelle. Aikatauluvihko on mennyt paperin keräykseen
jo ajat sitten, eikä Tiina tiedä miten liput nykyään edes pitäisi ostaa.
Tiinan tytär on aloittanut kilpailemisen luistelussa ja se on lisännyt harjoituskertoja. Nyt tytärtä joutuu käyttämään Oulussa vähintään kolme kertaa viikossa, joskus jopa useammin. Tiinan poika on pelannut salibändyä jo kaksi vuotta
Haukiputaalla. Myös hänellä on harjoituksia vähintään kolme kertaa viikossa. Lasten harrastuksiin kuskaaminen vie näin
ollen paljon vanhempien aikaa. Onneksi välillä kimppakyydit lasten kavereiden kanssa onnistuvat. Kun näihin harrastuksiin lisätään Tiinan omat luisteluharrastus ja miehen harrastukset, perhe istuu autossa todella monia tunteja viikossa ja
kaksi autoa ovat yhtä aikaa eri kohteissa ajossa.
Tiinan mielestä arjen pyörittäminen kaikkinensa sekä sen aikatauluttaminen on todella vaativaa ja välillä täytyy saada
omaa aikaa itselle. Tiinan ja miehensä ovatkin usein suunnitelleet illanviettoa kahden kesken Ouluun, mutta liikenneyhteydet ovat huonot. Varsinkin, jos haluaisi nauttia olut- tai viinilasillisen. Joskus on yövytty Oulussa hotellissa, mutta
koska se on kallista, useimmiten heidän suunnitelmansa jäävät suunnitelmiksi.
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Suunnitteluohjaimet
Joustavuus

“

Meidän perheelle on tärkeää, että me voidaan liikkua just niin kuin me halutaan ja niin kuin meidän harrasaikataulut
menevät. Omilla autoillamme pääsemme joustavasti lähtemään siten kuin haluamme.

Rahan käyttö

“

Olemme laskeneet tarkkaan kulkemiseen liittyviä kuluja. Koska kaksi autoa on välttämättömyys meille, niin vertaan vain
polttoainekustannuksia bussilippuihin. Bussilippujen pitäisi olla selkeästi halvempia, jotta se kannustaisi meitä edes
harkitsemaan bussilipun ostamista yhdelle perheen jäsenistä.

Liikenteen turvallisuus

“

Minua tympii ihmisten piittaamattomuus ja huolimattomuus ajaessa. Vaaratilanteita näkee monta kertaa viikossa. Pitää
olla varuillaan, ei voi keskittyä vain ajamiseen. Välillä bussitkin ohittelee holtittomasti, onkohan niilläkään kulkeminen
turvallista sitten.

Arjen ongelmia ja huolia
lasten kulkemisen turvallisuus
oma kulkemisen turvallisuus
arjessa on aina kiire ja sen aikatauluttaminen on haastavaa
Iissä ei ole tarpeeksi tasokkaita harrastusmahdollisuuksia – Tiinalle tai lapsille
lasten harrastukset vievät aikaa ja rahaa
kulkemiseen menee paljon aikaa
ei ole tietoinen bussien aikatauluista, reiteistä tai lipun hankkimismahdollisuuksista
bussien aikataulut eivät sovi arkeen, eivätkä ne ole luotettavia
rahan käyttö - autoilu on kallista, samoin bussilla kulkeminen
bussireittien kattavuus on huono

Henkilökohtaisia tarpeita
mahdollisimman sujuva arki
oman ajan maksimointi
haluaa kulkea juuri silloin, kun itse haluaa ja tarvitsee
haluaa säästää rahaa
tarvitsee omaa aikaa ja harrastuksia
haluaa, että lapset voivat harrastaa juuri sitä, mitä he itse haluavat
älypuhelin on kätevä tiedon hankkimiseen
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