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ABSTRACT
EVELIINA KORHONEN: Factors affecting the quality of public transport
Tampere University of Technology
Master of Science Thesis, 118 pages, 25 Appendix pages
May 2015
Master’s Degree Programme in Civil Engineering
Major: Transport systems
Examiner: Professor Jorma Mäntynen
Keywords: quality of public transport, quality studies, perceived quality, delivered quality, data analyzing
The aims of this study were to research which factors affect the quality of public
transport and how significant they are compared to each other and to find out how quality of public transport is studied in some cities and areas. Another aim was to analyze the
data gathered by HSL, Helsinki Region Transport to find out how quality factors impact
on customer satisfaction and which factors should be improved. Research methods were
literature study, interviews and analysis of the data gathered by HSL.
Based on the research the most important factors affecting the quality of public
transport are reliability, travel time, service frequency and waiting time. Other important
factors are travel comfort, cleanliness and uncrowdedness in vehicles and friendliness
and competence of the driver.
In all of the cities in question, perceived quality is studied with customer satisfaction
surveys and by analyzing customer feedback. Wishes and habits of potential customers
are studied with postal and telephone surveys. Delivered quality is studied with open
checks in vehicles and with mystery clients. Reliability and punctuality are studied for
example by making statistics of on-time departures.
Based on analysis customers of HSL are already pleased with the route network, the
availability of information and travel security. The biggest factors affecting dissatisfaction are crowdedness in buses, untidiness of windows and seats of the vehicles and lack
of clocks in vehicles. Reliability and good behavior of the driver are other things that
seem important to customers and need improvement.
According to literature, interviews and analysis HSL could improve its customer satisfaction by monitoring punctuality, increasing the number of buses during peak periods,
using mystery clients especially to check on the drivers’ behavior and by checking effectively the cleanliness of seats and windows in the vehicles.
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
Epäparametriset
testit

Tilastollisia testejä, joita käytetään kun parametristen testien edellytykset eivät täyty (Karjaluoto 2007)

HSL

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä

Joukkoliikenteen
palvelutaso

Matkustajan kokema joukkoliikennepalvelujen laatu (Julkisen liiliikenteen sanasto 2013)

Kilpailutaso

Joukkoliikenteen palvelutaso, jolla tavoitellaan joukkoliikenteen
kulkutapaosuuden kasvua (Rosenberg et al. 2007)

Korrelaatiokerroin Testi, jolla voidaan mitata kahden vähintään järjestysasteikollisen
muuttujan lineaarista riippuvuutta (Karjaluoto 2007)
Kruskall-Wallis
-testi

Testi, jolla voidaan tutkia useamman kuin kahden riippumattoman
otoksen keskiarvoja. Varianssianalyysin epäparametrinen vastine.
(Karjaluoto 2007)

Parametriset testit Tilastollisia testejä, joita voidaan käyttää kun aineisto on likimain
normaalijakautunut ja vähintään välimatka-asteikollinen (Karjaluoto 2007)
Ristiintaulukointi

Tilastollinen testi, jolla voidaan selvittää, onko kahden nominaalisen muuttujan välillä yhteys (Karjaluoto 2007)

SL

Vastaa Tukholman läänin joukkoliikenteen tilaamisesta, SLL:n
omistama

SLL

Tukholman läänin maakäräjät (Stocholms läns landsting); vastaa
Tukholman läänin joukkoliikenteen suunnittelusta, kehittämisestä
tilaamisesta ja markkinoinnista

T-testi

Testi, jolla voidaan tutkia kahden riippumattoman otoksen keskiarvoja (Karjaluoto 2007)

Varianssianalyysi

Testi, jolla voidaan tutkia useamman kuin kahden riippumattoman
otoksen keskiarvoja (Karjaluoto 2007)

VOR

Verkehrverbung Ost-Region; vastaa Wienin, läntisen Ala-Itävallan
ja pohjoisen Burgenlandin paikallisen ja seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja suunnittelusta

ZVV

Zürcher Verkehrsverbung, Zürichin kantonin joukkoliikenteen
suunnittelija ja järjestäjä
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1. JOHDANTO

Yksi Euroopan unionin tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja ruuhkien ehkäisemiseksi on lisätä joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä sekä vähentää henkilöautoilua (Valkoinen kirja 2011). Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen autoilun kustannuksella edellyttää sitä, että kansalaiset ovat
tyytyväisiä tarjottuun joukkoliikennepalveluun ja pitävät joukkoliikennettä todellisena
vaihtoehtona henkilöautoilulle. Tätä varten suunnittelijoiden, tilaajien ja liikennöitsijöiden täytyy tietää, mitä asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat haluavat joukkoliikenteeltä
ja millä laatutekijöillä on heille eniten merkitystä.
Pelkästään kansalaisten tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen ei kuitenkaan riitä matkustajien houkuttelussa, vaan tarjonnan pitää myös vastata kansalaisten odotuksia. Asiakaslähtöisen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi on tärkeää tietää, miten tavoitteisiin päästään. Tämän takia joukkoliikenteen laatua tulee jatkuvasti tutkia.
Ongelmana kuitenkin on, että eri tekijöiden merkitystä asiakkaan arvioon joukkoliikenteen laadusta ei tarkasti tiedetä. Eri laatutekijöiden merkitys voi vaihdella eri joukkoliikennejärjestelmien ja eri ihmisryhmien välillä. (Kalenoja et al. 2006, Vanhanen 2007)
Myös matkustajien kokeman laadun ja toimitetun laadun välistä yhteyttä on tutkittu
varsin vähän (Eboli ja Mazzulla 2011). Joukkoliikenteen tilaajaan ja liikennöitsijöiden
on vaikea parantaa toimintaansa, kun ei tiedetä, mihin ominaisuuksiin puuttuminen lisäisi asiakkaiden kokemaa kokonaislaatua tehokkaimmin. Esimerkiksi Helsingin seudun
liikenteessä, HSL:ssä, joukkoliikenteen laatua tutkitaan usealla eri tavalla; kaluston laatua tarkkaillaan, asiakaspalautteita vastaanotetaan, ajamattomien määriä seurataan ja
asiakastyytyväisyyttä tutkitaan. Tietojen yhteyttä toisiinsa ei kuitenkaan juurikaan ole
analysoitu, eikä tiedetä, mitkä asiat asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat, ja kuinka merkittävä mikin laatuun vaikuttava asia on.
Tämän diplomityön tarkoitus on selvittää, millaisia tutkimustuloksia joukkoliikenteen
laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden merkityksistä on olemassa. Työssä tarkastellaan
myös eurooppalaisten kaupunkien joukkoliikenteen laadun tutkimistapoja ja pohditaan,
voiko niitä soveltaa Helsingin seudun liikenteen joukkoliikenteen laaduntutkimisessa.
Sovellusosuudessa tarkastellaan HSL:n bussiliikenteestä keräämiä aineistoja: asiakaspalautteita, ajamattomien määriä, sekä asiakastyytyväisyys- ja kaluston laatututkimusten
tuloksia. Analyysin tavoitteena on saada selville, mitkä asiat vaikuttavat HSL:n joukkoliikenteen laatuun. Tutkimuskysymykset ovat:
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 Mitkä tekijät joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat?
 Mitkä ovat eri laatutekijöiden merkitykset suhteessa toisiinsa ja kokonaislaatuun?
 Miten joukkoliikenteen laatua tutkitaan eurooppalaisissa joukkoliikennekaupungeissa?
 Voiko näitä menetelmiä hyödyntää Helsingin seudun liikenteessä?
 Mitkä asiat Helsingin seudun liikenteessä vaikuttavat asiakkaiden kokemaan
laatuun ja kuinka paljon?
Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuusselvitystä, henkilöhaastatteluja ja Helsingin
seudun liikenteen keräämän aineiston analyysia tilasto-ohjelmalla.
Luvussa kaksi esitetään joukkoliikenteen laatukehä, jonka avulla laatua voidaan tarkastella eri näkökulmista sekä joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät. Luvussa kolme
esitetään laatutekijöiden merkitys suhteessa toisiinsa ja kokonaislaatuun, sekä esitetään,
miten koettu ja toteutettu laatu vastaavat toisiaan. Luvussa neljä esitellään kuuden eurooppalaisen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmät ja niiden joukkoliikenneviranomaisten laaduntutkimusmenetelmät. Viides luku sisältää työn kokeellisen osuuden,
jossa kuvataan, miten Helsingin seudun liikenteen tekemien tutkimusten tuloksia analysoitiin ja esitetään analyysin tulokset. Viimeisessä luvussa tulokset kootaan yhteen,
pohditaan niiden merkitystä ja annetaan kehitysehdotuksia.
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2. JOUKKOLIIKENTEEN LAATUTEKIJÄT

Joukkoliikenteen kokonaislaatu muodostuu eri osapuolten; matkustajien, muilla kulkumuodoilla matkansa tekevien, liikennöitsijöiden ja palvelun hankkijoiden näkemysten
yhteensovittamisen tuloksena (Pesonen et al. 2006). Palvelutaso on puolestaan matkustajan kokeman laadun numeerinen mittari (Lehto 2012). Joukkoliikenteen kokonaislaatu
muodostuu laatutekijöistä, jotka voidaan jakaa objektiivisesti ja subjektiivisesti arvioitavissa oleviin tekijöihin. Objektiiviset laatutekijät on helpompi mitata, esimerkiksi
matkan todellinen kesto ja hinta. Subjektiivisesti arvioitavia laatutekijöitä on vaikeampi
mitata, mutta ne vaikuttavat suuresti matkustajatyytyväisyyteen ja koettuun joukkoliikenteen laatuun. (Vanhanen 2007) Ne kuvastavat sitä, miten matkustaja kokee joukkoliikenteen tarjonnan ja joukkoliikenteellä matkustamisen (Julkisen liikenteen sanasto
2013). Subjektiivisesti arvioidaan esimerkiksi esteettömyyttä, kuljettajan palvelua ja
matkan sujuvuutta (Vanhanen 2007).
Joukkoliikenteen kokonaislaatu voidaan purkaa osatekijöihin esimerkiksi joukkoliikenteen laatukehän avulla. Siinä laatu on jaettu matkustajien kokemaan ja odottamaan laatuun, sekä palveluntarjoajien tavoittelemaan ja toteutuneeseen laatuun. Matkustajien
kokeman ja odottaman laadun ero mittaa asiakastyytyväisyyttä ja tavoiteltu laatu ja toteutunut laatu mittaavat joukkoliikennepalvelua järjestelmätasolla. (Quattro 1998)
Joukkoliikenteen laatukehä on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Joukkoliikenteen laatukehä (Vanhanen 2007)
Odotetulla laadulla tarkoitetaan laadun tasoa, jota joukkoliikenteen matkustaja odottaa
saavansa maksamansa hinnan vastineeksi (Quattro 1998). Odotetun laadun rajat ovat
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riittävä ja toivottu laatu. Riittävä laatu on se laatu, jota saadessaan asiakas on tyytyväinen, ja se riippuu maksetusta hinnasta. (Zeithaml et al. 1993) Toivottu laatu määritellään puolestaan laaduksi, jota matkustaja haluaa ollakseen täysin tyytyväinen, eli niin
sanottu paras mahdollinen laatu. Toivottu laatu ei välttämättä ole aina realistista – esimerkiksi matka-aika olisi paras ollessaan nolla. (Dell’Olio et al. 2011) Odotettuun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat ihmisten pysyvät ja henkilökohtaiset palvelutarpeet,
mahdolliset hetkelliset akuutit tarpeet, matkustusvaihtoehdot, sekä asiakkaan käsitys
omasta roolistaan ja oikeuksistaan. Mainonnassa ja markkinoinnissa annetut suorat ja
epäsuorat lupaukset, aiemmat ja tuttujen kokemukset kyseisestä ja vastaavista joukkoliikennepalveluista vaikuttavat siihen mitä asiakas odottaa, mutta myös siihen, mitä hän
pitää todennäköisenä saavansa. (Zeithaml et al. 1993) Odotettuun laatuun vaikuttavat
tekijät esitetään kuvassa 2.

Kuva 2. Asiakkaan odottamaan laatuun vaikuttavat tekijät (perustuu lähteeseen
Zeithaml et al. 1993)
Tavoitellulla laadulla (myös haluttu laatu, SFS-EN 13816 2003) tarkoitetaan laatua,
johon joukkoliikennepalvelun järjestäjät pyrkivät. Siihen vaikuttavat matkustajien odotukset, järjestäjän ulkoiset, sisäiset ja taloudelliset rajoitteet sekä kilpailijoiden saavuttama suoritustaso. Toteutuneella laadulla (myös toimitettu laatu, SFS-EN 13816 2003)
tarkoitetaan normaalitilassa päivittäin saavutettua palvelutasoa, johon otetaan huomioon
myös häiriöt. Koetulla laadulla tarkoitetaan matkustajan kokemaa laatua. Arvioidessaan
sen tasoa matkustaja vertaa sitä aiempiin kokemuksiinsa kyseisessä tai vastaavassa matkustustilanteessa, kokemuksiinsa muiden vastaavien yritysten palveluista ja muilta kuulemiinsa kokemuksiin kyseisestä palvelusta. (Quattro 1998)
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Ideaalitilanteessa laatukehän osatekijät vastaisivat toisiaan, mutta useimmiten tämä ei
ole mahdollista. Osatekijöiden erojen tunnistaminen kuitenkin auttaa toiminnan parantamisessa. (Quattro 1998) Odotetun laadun ja tavoitellun laadun välinen ero ilmaisee,
miten hyvin palveluntarjoaja pystyy kohdistamaan toimintaansa asiakkaille tärkeisiin
osa-alueisiin. Halutun laadun ja toteutuneen laadun välinen ero mittaa palvelun tarjoajien tehokkuutta tavoitteidensa saavuttamiseen. Koettu laatu vastaa harvoin toimitettua
laatua, sillä asiakkaan aiemmat kokemukset, tausta ja ympäristö vaikuttavat hänen kokemaansa laatuun. Odotetun ja koetun laadun ero voidaan käsittää asiakastyytyväisyyden asteeksi. (SFS-EN 13816 2003)
Odotettua laatua voidaan tutkia esimerkiksi RP- (Revealed Preference) tai SPtutkimuksilla (Stated Preference). RP-tutkimuksissa aineistona ovat mitatut tai havaitut
ilmiöt, kun taas SP-tutkimuksessa aineistona ovat vastaajan ilmoittamat valinnat kuvitteellisessa tilanteessa. SP-tutkimuksen avulla voidaan tutkia asioita, joista on vaikeaa
saada todellisiin tapahtumiin perustuvaa aineistoa. (Kalenoja et al. 2006) Toteutunutta
laatua voidaan mitata lähinnä objektiivisten laatutekijöiden osalta esimerkiksi kaluston
kunnon pistokokeilla ja ajamattomien tai myöhässä ajettujen seurannalla sekä itsearvioinnilla (Quattro 1998). Subjektiivista laatua voidaan mitata esimerkiksi mysteeriasiakkailla. Koettua laatua mittaavat asiakastyytyväisyystutkimukset sekä asiakaspalautteet
(Quattro 1998).
Joukkoliikenteen laatutekijöitä on koottu yhteen ainakin yleiseurooppalaisen joukkoliikenteen laadunarviointia ohjaavassa standardissa, Quattro-projektissa, yhdysvaltalaisessa joukkoliikenteen laadun ja asiakastyytyväisyyden mittaamista ohjaavassa käsikirjassa
sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutasoa käsittelevässä julkaisussa. (SFS-EN 13816 2003, Quattro 1998, TCRP 1999,
Rosenberg et al. 2007). Yleiseurooppalaisen joukkoliikenteen laadunarviointia ohjaavan
standardin laatukriteerit esitetään liitteessä 1. Näistä ensimmäisen ja toisen tason laatukriteerit esitetään taulukossa 1. Ensimmäinen taso kertoo laatutekijät, ja toinen taso tarkentaa, mistä osista ensimmäisen tason laatutekijä muodostuu.
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Taulukko 1. Yleiseurooppalaisen joukkoliikenteen laadunarviointia ohjaavan standardin laatukriteerit (perustuu lähteeseen SFS-EN 13816 2003)
Saatavuus

Kulkumuodot
Joukkoliikenneverkko
Liikennöinti
Sopivuus
Luotettavuus

Saavutettavuus

Ulkoinen liityntä
Sisäinen liityntä
Lippujen saatavuus

Tiedotus

Yleinen tiedotus
Matkatieto normaaliolosuhteissa
Matkatieto epänormaaleissa olosuhteissa

Aika

Matkan kesto
Pysyminen aikataulussa

Asiakaspalvelu

Sitoutuminen
Asiakkaan kuuleminen
Henkilöstö
Avun tarjoaminen
Lippuvaihtoehdot

Mukavuus

Matkustajatilojen varustelu ja käytettävyys
Istuimet ja henkilökohtainen tila
Matkustusmukavuus
Ympäröivät olosuhteet
Lisämukavuustekijät
Ergonomia

Turvallisuus

Ei rikoksia
Ei onnettomuuksia
Turvavälineet ja suunnitelmat

Vaikutus ympäristölle

Saastuttaminen
Luonnon resurssit
Infrastruktuuri

Standardin mukaiset laatukriteerit ja Quattro-projektissa luokitellut laatukriteerit vastaavat toisiaan, sillä standardia ja Quattro-projektia tehtiin yhteistyössä (Vanhanen
2007). Tämän vuoksi Quattro-projektin luokittelutaulukkoa ei esitetä työssä. Eroja on
lähinnä kakkostason laatutekijöiden kattavuudessa, sillä standardissa niitä on listattu
enemmän. Ainoastaan turvallisuudentunne puuttuu standardista verrattuna Quattroprojektiin. (Quattro 1998, SFS-EN 13816 2003) Quattro esitti kuitenkin joukkoliikenneverkkoon liittyvät laatutekijät myös matkustajanäkökulmasta. Ne esitetään taulukossa
2.
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Taulukko 2. Matkustajille tärkeät laatutekijät (perustuu lähteeseen Quattro 1998)
Järjestelmän käytettävyys

Liikuntarajoitteisten ja erityistarpeisten huomioonottaminen
Liikennöintikaluston ominaisuudet
Asemien ja vaihtopaikkojen suunnittelu ja toimivuus
Matkoja tuottavien alueiden kytkeminen järjestelmään
Haja-asutusalueiden yhteydet

Edullisuus

Matkalippujen hinnat
Alennusryhmät

Turvallisuus

Turvallisuusstandardit
Valaistuksen laatu
Henkilökunnan ammattitaito
Henkilökunnan määrä / valvontatekniikka

Matkustusmukavuus

Matka-ajat
Luotettavuus
Vuorovälit
Siisteys
Mukavuus
Tiedotus
Integroidut lippujärjestelmät
Joustavuus

Ympäristövaikutukset

Päästöt
Melu
Infrastruktuurihaitat

Liikenne- ja viestintäministeriön suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen palvelutasoa koskevassa julkaisussa listatut tärkeimmät palvelutasotekijät matkustajan kannalta
ovat:






palvelujen saavutettavuus
o linjaston yhdistävyys
o vuoroväli
o liikennöintiaika
o kävelyetäisyys
matkaketjujen toimivuus
o matkaketjujen onnistuminen
o matkan mukavuus
o matkan turvallisuus
palveluiden luotettavuus
o täsmällisyys
o häiriöttömyys
o helppokäyttöisen reaaliaikaisen informaation saatavuus
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muut laatutekijät
o henkilökunnan palvelualttius
o kalusto
o turvallisuudentunne
maksujärjestelmän helppokäyttöisyys (Rosenberg et al. 2007)

Yhdysvalloissa tehdyssä joukkoliikenteen laadun ja matkustajatyytyväisyyden mittaamista ohjaavassa käsikirjassa joukkoliikennepalvelun laatu on puolestaan jaettu kymmeneen ylätasoon seuraavasti:











Käyttövarmuus - palvelun yhtenäisyys ja luotettavuus
Palveluvalmius - henkilökunnan palvelualttius ja aika, jolloin palvelua tarjotaan
Pätevyys - henkilökunnan ammattitaito
Esteettömyys - palvelun helppo saavutettavuus ja käyttö
Huomaavaisuus - henkilökunnan kohteliaisuus, ystävällisyys ja asiakkaiden
huomioonottaminen
Tiedonvälitys - matkustajien tiedotus kielellä, jota he ymmärtävät
Uskottavuus - asiakkaiden ottaminen aidosti huomioon ja heitä parhaiten palvelevien ratkaisujen löytäminen
Turvallisuus - vaarojen ja riskien poissaolo ja turvallisuudentunne
Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ennakolta
Konkreettiset kovat laatutekijät - fyysinen matkustusympäristö ja palvelun kattavuus (TCRP 1999)

Laatutaulukoita ja -listoja vertailtaessa tulee huomata, että standardi ja yhdysvaltalainen
käsikirja koskevat joukkoliikenteen laatutekijöitä, Liikenne- ja viestintäministeriön lista
palvelutasotekijöitä ja Quattron taulukko matkustajalle tärkeitä laatutekijöitä. Kaksi
viimeistä siis keskittyvät matkustajien kokemaan ja odottamaan laatuun.
Laatutaulukoita ja -listoja vertailtaessa huomataan, että yleiseurooppalainen standardi
on yhdysvaltalaista käsikirjaa kattavampi, yksityiskohtaisempi sekä näkökulmaltaan
neutraalimpi. Standardissa kaikki laatutekijät on käsitelty yhtä kattavasti, kun yhdysvaltalaisessa käsikirjassa taas korostetaan subjektiivisesti mitattavia laatutekijöihin ja kovat
laatutekijät on niputettu yhteen yläotsikkoon. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun
palvelutekijälista on myös melko kattava, joskin ympäristövaikutukset sivuutetaan kokonaan, johtuen todennäköisesti siitä, että kyseessä ovat palvelutasotekijät eivätkä laatutekijät. Quattron laatua asiakasnäkökulmasta tarkasteleva taulukko on ainoa, jossa hinta
mainitaan laatuun vaikuttavana tekijänä. Hintaa ei ehkä ole pidetty oleellisena laatutekijänä muissa julkaisuissa, sillä matkan hinta ei vaikuta toteutettuun eikä tavoiteltuun laatuun, vaikka asiakkaan kokemaan ja odottamaan laatuun sillä onkin yhteys.
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Turvallisuus, tiedotus, luotettavuus ja kovat laatutekijät ovat laatutekijöitä, jotka mainitaan jokaisessa neljässä lähteessä. Muiden asiakkaiden vaikutusta kokonaislaatuun ei
mainita missään listassa, mutta se voitaneen sisällyttää standardin ”ympäröivien olosuhteiden” sisälle.

2.1

Joukkoliikennetarjonta

Joukkoliikennetarjonnan muodostavat linjat reitteineen, niiden alueellinen ja ajallinen
kattavuus sekä niistä riippuvat kävelymatkat. Siis linjat, reitit, vuorovälit, liikennöintiajat ja kävelymatkat pysäkeille muodostavat joukkoliikenteen tarjonnan. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että joukkoliikennetarjonta on hyvää, jos matkustaja pääsee haluamastaan paikasta haluamaansa paikkaan helposti, nopeasti ja haluamanaan aikana.
Suomen suurilla kaupunkiseuduilla tavoitteena on, että pysäkille on matkaa maksimissaan 300 metriä linnuntietä. Pidemmät kävelymatkat kuitenkin tarkoittavat, että linjat
voivat kulkea suorempaan, mikä lyhentää ajoaikaa ja siten todennäköisesti matka-aikaa.
(Rosenberg et al. 2007) Kävelymatkan miellyttävyyttä voidaan lisätä suunnittelulla, sillä
kävely- ja pyöräilyreittien ollessa kauniita ja miellyttäviä ihmiset ovat valmiita kävelemään tai pyöräilemään pidemmänkin matkan. Pyöräilyolosuhteisiin panostamalla pidemmätkin siirtymiset esimerkiksi kotoa tai työpaikalta pysäkille tai asemalle sujuvat
nopeasti. (HiTrans Best practice quide 2 2005)
Liikennöintiaika tarkoittaa päivittäistä aikaväliä, jolla linja liikennöi (Julkisen liikenteen
sanasto 2013) Kilpailutasoinen liikennöintiaika Suomen suurilla kaupunkiseuduilla on
aamusta myöhäisyöhön joka päivä, sekä viikonloppuisin myös aamuöisin. (Rosenberg
et al. 2007) Lyhyt liikennöintiaika vaikuttaa erityisesti niiden ihmisten kokemuksiin
joukkoliikenteen laadusta, joiden työt alkavat aikaisin aamulla tai loppuvat myöhään
illalla (HiTrans Best practice quide 5 2005).
Vuorovälillä tarkoitetaan tietyn linjan peräkkäisten saman ajosuunnan lähtöjen välistä
aikaeroa (Julkisen liikenteen sanasto 2013). Vuoroväli vaikuttaa odotus- ja odotteluaikoihin ja siten matkan kestoon (Pesonen et al. 2006). Vuorovälien ja linjojen määrän
välillä on yhteys, sillä jos reittitarjonta on tiheää ja kävelymatkat tällöin lyhyempiä, linjojen vuoroväli on pidempi. Toisaalta jos halutaan lyhyempi vuoroväli, on reittitarjontaa
vähennettävä ja kävelymatkat pysäkille kasvavat. Lyhyen vuorovälin ja pidempien kävelymatkojen on havaittu miellyttävän useampia matkustajia kuin lyhyiden kävelymatkojen ja pidempien vuorovälien. (HiTrans Best practice quide 5 2005) Vuorovälitavoite
Suomen suurten kaupunkiseutujen kilpailutasolla on ruuhka-aikoina 5–10 minuuttia,
päivisin ja iltaisin 10–20 minuuttia ja lauantaisin sekä sunnuntaisin 15–30 minuuttia.
(Rosenberg et al. 2007)
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2.2

Saavutettavuus

Pysäkkien ja asemien saavutettavuudella tarkoitetaan infran esteettömyyttä pyöräilijöille
ja jalankulkijoille sekä autolla osan matkaa tekeville sekä valaistusta ja sääsuojaa matkalla. Myös liikuntarajoitteisten on päästävä asemille ja pysäkeille, jotta tasa-arvoinen
saavutettavuus voidaan saavuttaa. (HiTrans Best practice quide 5 2005)

2.3

Matka-aika

Joukkoliikenteen matka-aika koostuu odotteluajasta kotona tai esimerkiksi työpaikalla,
pysäkille kävelystä, odotusajasta pysäkillä, ajoajasta, vaihtoajasta sekä pysäkiltä määränpäähän kävelyyn kuluvasta ajasta (Kalenoja et al. 2006). Odotteluaika johtuu siitä,
ettei aikataulu ole kytköksissä matkustajan muihin tekemisiin. Ajoaikaan kuuluu kulkuneuvoon nouseminen, siellä oleminen sen liikkuessa ja pysähdellessä ja kulkuneuvosta
poistuminen. Vaihtoaika tarkoittaa kävelyyn ja odotteluun kuluvaa aikaa matkustajan
vaihtaessa kulkuvälineestä toiseen. (Pesonen et al. 2006) Matka-ajan osavaiheet esitetään kuvassa 3.

Matka-aika

Odotteluaika

Kävelyaika

Odotusaika

Ajoaika

Vaihtoaika

Kävelyaika

Odotteluaika

Kuva 3. Matka-ajan osavaiheet (perustuu lähteeseen Pesonen et al. 2006)
Koska matka-aikaa pidetään yhtenä tärkeimmistä laatuun vaikuttavista asioista, on sen
osavaiheille määritetty painoarvoja eri tutkimuksissa, jotka kertovat, miten kuormittava
osavaihe matkustajalle on suhteessa muihin osavaiheisiin. Yleensä ajoajalle annetaan
painoarvo yksi ja muut osavaiheet suhteutetaan siihen. Painoarvolla mitataan rasittavuutta, esimerkiksi kävelyn painoarvo 1,5 tarkoittaisi, että ajoajan lisääntyminen minuutilla vastaisi rasittavuudeltaan kävelyajan lisääntymistä 1,5 minuutilla. Painoarvot riippuvat sekä ihmisten yksilöllisistä arvostustekijöistä, että tutkittavan alueen olosuhteista,
matkan pituudesta ja joukkoliikennetarjonnan laajuudesta. (Kalenoja et al. 2006) Pääkaupunkiseudulla vuonna 1992 tehdyssä tutkimuksessa ajoajan painoarvon ollessa 1,0,
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kävelyn painoarvo oli 1,5, odotusajan 2,3 ja vaihdon 5,3. (Karhunen 1993 lähteessä Kalenoja et al. 2006) Muissa pääkaupunkiseuduilla tehdyissä tutkimuksissa selvitettiin
myös vaihtoon liittyvän kävelyajan painoarvoa, joka oli noin kaksinkertainen verrattuna
pysäkille ja pysäkiltä kävelyyn (Kurri ja Pursula 1994 lähteessä Kalenoja et al. 2006).
Varsinkin vaihdon kuormittavuus kuitenkin riippuu vahvasti joukkoliikennejärjestelmästä. Tampereella ja Porissa tehdyssä tutkimuksessa vaihto koettiin ylivoimaisesti
rasittavimmaksi osavaiheeksi painoarvolla 12–14. Muiden osavaiheiden painoarvot olivat lähellä pääkaupunkiseudun tutkimusten arvoja. Tutkimuksessa selvisi myös, että
odotusaika on odotteluaikaa huomattavasti kuormittavampaa. (Kalenoja et al. 2006)
Ruotsissa suositeltava kävelyajan painoarvo on 2,0 ja odotusajan painoarvo on 0,5-2,0
riippuen odotusajan pituudesta (Kollektivtrafikkommitté 2003). Iso-Britanniassa käytetty kävelyajan painoarvo on puolestaan 2,0 ja odotusajan 3,0 (Wardman 2004). Yhdysvalloissa kävelyn ja odotuksen painoarvo on autollisissa talouksissa määritetty jopa
kuusinkertaiseksi ajoaikaan verrattuna (Ben-Akiva ja Morikawa 2002).
Yleisesti kävelyyn ja odotukseen käytetyt ajat koetaan joukkoliikennevälineessä matkustamiseen kuluvaa aikaa ikävämmiksi. Toisaalta asia ei ole yksiselitteinen, ja ihmisten ja ryhmien välillä on eroja. Hollannissa alle 50-vuotiaat matkustajat pitivät kävelyyn
käytettyä aikaa miellyttävämpänä kuin joukkoliikennevälineessä käytettyä aikaa, mutta
vanhemmille matkustajille kävelyyn käytetty aika arvotettiin puolitoistakertaiseksi
muuhun matka-aikaan verrattuna. (Quattro 1998) Porissa tehdyssä tutkimuksessa puolestaan odotus- ja odotteluaikaa pidettiin miellyttävämpänä kuin ajoaikaa (Kalenoja et
al. 2006).
Matkustajan kokema matka-aika ei välttämättä vastaa todellista matka-aikaa. Li tutki
matkaan käytetyn absoluuttisen ajan ja matkustajan kokeman matka-ajan välistä yhteyttä saatuun matkakokemukseen ja siten matkan laatuun. Matkan koettuun kestoon vaikutti tutkimuksen mukaan useita tekijöitä. Lyhyt matka koettiin pidemmäksi ja pitkä
matka lyhyemmäksi kuin absoluuttinen aika oli. Useampia osavaiheita sisältävä matka
koettiin pidemmäksi kuin yhtenäinen matka. Liikkeessä ollessa matkustaja koki kuluneen ajan lyhyemmäksi, kun taas odottamiseen kulunut aika koettiin pisimpänä. Ajoneuvoon siirtymiseen kulunut aika koettiin pituudeltaan näiden kahden välille. Mukavassa ja virikkeellisessä ympäristössä matka-aika koettiin lyhyemmäksi. Jos matkalla ei
ollut häiriöitä, esimerkiksi pysähdyksiä, aika koettiin lyhyemmäksi kuin jos häiriöitä oli,
ja mitä enemmän katkoksia oli, sitä pidemmäksi matka-aika koettiin. Myös häiriöiden
toistumisvälit vaikuttivat matka-aikakokemukseen. Mikäli matkalla oli häiriöitä tasaisin
väliajoin, koettiin se ajallisesti pidemmäksi kuin jos katkokset olivat epätasaisin väliajoin, vaikka todellinen matka-aika oli sama. (Li 2003)
Myös matkustajan odotukset vaikuttivat tutkimuksen mukaan koettuun matka-aikaan.
Jos matka kesti pidempään kuin matkustaja oli olettanut, tuntui se vieläkin pidemmältä.
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Toisaalta jos matka oli odotettua nopeampi, oli koettu matka-aika todellista lyhyempi.
Jos joukkoliikennepalvelu koettiin epäluotettavaksi, kasvatti se matkustajan kokemaa
matka-aikaa. (Li 2003)

2.4

Vaihdot

Vaihdolla tarkoitetaan joukkoliikennevälineestä toiseen siirtymistä (Pesonen et al.
2006). Joukkoliikenteen käyttäjän kannalta paras tarjonta saadaan vaihdottomilla yhteyksillä, tai tiheästi liikennöivien linjojen solmukohtiin suunnitelluilla sujuvilla vaihdoilla. Vaihtopaikan on syytä olla viihtyisä kaikissa olosuhteissa ja vaihtoajan mahdollisimman lyhyt. (Rosenberg et al. 2007) Aikataulutettu tai järjestetty vaihto parantaa matkan hallittavuutta, ja siten joukkoliikenteen kokonaislaatua (Julkisen liikenteen sanasto
2013).

2.5

Pysäkkien ja asemien varustelu

Pysäkkien ja asemien varustelu vaikuttaa matkustusmukavuuteen (Pesonen et al. 2006).
Isekin tutkimuksen perusteella tärkein pysäkeiden ja asemien fyysisistä ympäristötekijöistä oli sateen- ja auringonsuojan olemassaolo, sillä sitä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä noin 69 % vastaajista. Aseman tai bussipysäkin puhtaus, istumapaikat ja WC:n
olemassaolo oli tärkeää tai erittäin tärkeää hieman yli puolille vastaajista. (Iseki 2010)
Myös norjalaisen tutkimuksen mukaan matkustajat arvostavat fyysisistä tekijöistä eniten
pysäkkikatoksia, sillä ne vähentävät odotusajan rasittavuutta. (Kjoerstad ja Renolen
1996)

2.6

Esteettömyys

Esteettömyys pysäkeillä ja asemilla on tärkeää, jotta erilaiset käyttäjäryhmät voivat
käyttää joukkoliikennettä. Esteettömyyteen kuuluvat esimerkiksi korotetut pysäkit ja
laiturit, joista matalalattiakalustoon nouseminen on mahdollisimman vaivatonta myös
pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa. Myös hyvä valaistus pysäkeillä sekä kunnossapidon hyvä laatu parantavat joukkoliikenteen koettua laatua. (Rosenberg et al. 2007)

2.7

Luotettavuus ja täsmällisyys

Luotettavuudella tarkoitetaan, että palvelu on kaikissa olosuhteissa tarjolla, ja että matkustaja voi olla varma pääsystään luvatussa ajassa haluamaansa paikkaan. Täsmällisyydellä tarkoitetaan, että liikennöinti hoidetaan aikataulun mukaisesti ja joukkoliikenneväline saapuu pysäkille annettujen aikataulujen mukaisesti. (Rosenberg et al. 2007)
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Epätäsmällisyys on laatua huonontava tekijä varsinkin matkoilla, joissa on vaihtoja.
Edellisen kulkuneuvon viiden minuutin myöhässä kulkeminen voi johtaa seuraavasta
myöhästymiseen, ja johtaa paljon suurempaan matka-ajan lisäykseen, mikäli vuorovälit
ovat pitkiä. Pelkästään yksittäisten ajoneuvojen täsmällisyys tai epätäsmällisyys ei siis
kerro matkustajan kokemasta kokonaisviivästyksestä. (Rietveld et al. 2001)
Hollannissa on tutkittu joukkoliikenteen matkaketjujen luotettavuuden ja täsmällisyyden
merkitystä matkustajan näkökulmasta. Tutkimuksen yhtenä tuloksena oli, että matkustajat pitivät epävarmuutta joukkoliikenteen laatua hyvin paljon huonontavana asiana. Erityisen epämiellyttävänä pidettiin epäluotettavuutta, jota ei voi ennustaa. Päivittäisissä
aamu- ja iltaruuhkissa matkustaja tietää etukäteen matkan kestävän kauemmin, mutta
jos myöhästyminen johtuu jostain, mitä matkustaja ei osaa ottaa huomioon matkaa
suunnitellessaan, vaikutus koettuun joukkoliikenteen laatuun on suurempi. (Rietveld et
al. 2001) Myös norjalaisessa tutkimuksessa epätäsmällisyys ja viiveet olivat matkustajille epämiellyttäviä palvelutasoa huonontavia tekijöitä, jotka koettiin hyvin rasittavina.
Tutkimuksen mukaan korkeatuloiset arvostivat alempituloisia enemmän täsmällisyyttä
ja säännöllisyyttä. (Kjoerstad ja Renolen 1996)

2.8

Hallittavuus

Hallittavuudella tarkoitetaan joukkoliikennejärjestelmän selvyyttä ja ymmärrettävyyttä
linjaston muodon ja maksujärjestelmän suhteen. Kun järjestelmä on hallittava, matkustajan ei tarvitse olla epätietoinen matkan oikeasta suorittamistavasta. (Mäntynen et al.
2012) Hallittavuuteen vaikuttaa muun muassa järjestelmän selkeys, reittien sijainti ja
muuttumattomuus, vaihtojen sujuvuus ja maksujärjestelmä (Pesonen et al. 2006).
Aikataulujen säännöllisyys ja tasainen vuoroväli ovat keinoja, joilla järjestelmän hallittavuutta voidaan parantaa. Silloin oman pysäkin aikataulut on helppo muistaa ulkoa,
eikä joka kerta tarvitse tarkastaa aikataulua. Tämä parantaa ainakin peruslinjaston palvelutasoa. Lisäksi yhdellä linjalla ei kannata olla useita eri reittivariantteja, sillä ne huonontavat hallittavuutta. (Rosenberg et al. 2007)

2.9

Linjaston tasapuolisuus

Linjaston sosiaalinen ja alueellinen tasapuolisuus sekä linjaston kattavuus ja yhdistävyys ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat joukkoliikenteen laatuun, vaikka eivät yksittäisen
matkustajan kannalta ole välttämättä prioriteettina. Alueellisella tasapuolisuudella tarkoitetaan sitä, että joukkoliikenneyhteydet ovat samanveroiset alueen sisällä ja alueiden
välillä. Sosiaalisella tasapuolisuudella tarkoitetaan, että joukkoliikenne on kaikkien
ryhmien käytettävissä varallisuudesta, kunnosta tai iästä riippumatta. Linjaston yhdistä-

14

vyys tarkoittaa sitä, kuinka joukkoliikenteen reitit yhdistävät eri alueita ja eri liikennemuotoja keskenään. Linjaston kattavuus kuvaa sitä, miten hyvin eri alueet ovat joukkoliikennepalvelujen piirissä eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. (Pesonen et al.
2006)

2.10 Informaatio
Informaatioon kuuluu matkaa ennen ja matkan aikana tarjolla oleva staattinen ja dynaaminen informaatio. Staattista informaatiota ovat painetut aikataulut sekä sähköiset
aikataulut internetissä. Dynaamista informaatiota on reaaliaikainen informaatio, esimerkiksi pysäkeillä olevat aikataulunäytöt, jotka kertovat seuraavan bussin saapumisajan,
joukkoliikennevälineessä olevat seuraavasta pysäkistä kertovat taulut sekä poikkeustiedotus. (Pesonen et al. 2006)
Helposti saatavilla oleva informaatio lisää joukkoliikenteen hallittavuutta. Matkustajan
on saatava helposti yhdestä paikasta tietoa tarjolla olevista palveluista ja lippujärjestelmistä, sekä yksiselitteistä tietoa reiteistä, aikatauluista ja lippujen hinnoista tunteakseen
olonsa varmaksi. (Rosenberg et al. 2007) On tärkeää, että matkustaja saa informaation
koko matkasta ovelta ovelle. Ennen matkaa matkustaja tarvitsee tietoa reittivaihtoehdoista, aikatauluista ja lipuista. Matkan aikana matkustaja tarvitsee informaatiota esimerkiksi vaihtopaikoilla toimimisesta, kuten ohjeet kävelystä seuraavalle pysäkille.
Kulkuneuvossa tarvitaan informaatiota muun muassa seuraavasta pysäkistä. (Grotenhuis
et al. 2007)
Informaatio auttaa ajansäästössä ja säästää vaivalta. Ajansäästöä syntyy, kun matkustaja
osaa valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. Vaivaa säästyy, kun matkustaja pystyy
suunnittelemaan esimerkiksi vähiten kävelyä sisältävän matkan, ja kun paikasta toiseen
liikkumista ei tarvitse erityisesti miettiä tai ajatella, vaan se sujuu annetun informaation
ansioista kuin itsestään. Informaatio myös vähentää epävarmuutta, huolestumista ja
stressiä, joita matkustamisesta voi tulla. Grotenhuisin et al. tutkimuksen mukaan tärkeimmät syyt, joiden takia matkustajat hyödyntävät informaatiota, ovat matka-ajan
mahdollisimman lyhyeksi saaminen sekä stressin ja epävarmuuden poisto. (Grotenhuis
et al. 2007)
Informaation tarve vaihtelee eri matkustajilla. Säännöllisesti matkustava ei välttämättä
tarvitse lainkaan informaatiota ennen matkaa, kun taas ensi kertaa matkustava tarvitsee
paljon tietoa sekä ennen matkaa että matkan aikana. (Grotenhuis et al. 2007)

2.11 Lippu- ja maksujärjestelmä
Lippu- ja maksujärjestelmän laatu muodostuu sen helppokäyttöisyydestä ja soveltuvuudesta koko matkaketjulla. Myös hinta on osa lippu- ja maksujärjestelmän laatua. (Peso-
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nen et al. 2006) Lippu- ja maksujärjestelmän laatuun vaikuttaa muun muassa lippuvalikoiman laajuus ja eri tilanteisiin sopivat lippuvaihtoehdot, lipunvaihtomahdollisuus ja
joustavuus. Sopiva lippu- ja maksujärjestelmä takaa nopean joukkovälineeseen nousun,
ja nopeuttaa siten ajoaikaa.

2.12 Matkustusmukavuus
Mukava ja siisti matkustusympäristö vähentää matkustusstressiä (Li 2003). Istuinten
välinen etäisyys ja jalkatila ovat hyvin tärkeitä mukavuustekijöitä, ja esimerkiksi valaistus, materiaalivalinnat ja lämpötila vaikuttavat matkustajan kokemaan mukavuuteen ja
siten koettuun palvelun laatuun. Matkustusmukavuuteen vaikuttaa myös ikkunoiden
oikea sijoitus, koko ja puhtaus siten, että myös istuvat lapset ja seisovat aikuiset näkevät
ulos. Myös ulkoa sisälle on hyvä nähdä. (Proceed 2009)
Seuraavan pysäkin kertova näyttö, matkustamon kello ja pysähtymismerkki ovat tärkeitä matkan mukavuuden tekijöitä varsinkin tuntemattomalla linjalla matkustaville ja ympäristöä tuntemattomille. Ne on sijoitettava oikein ja näkyvästi ja niissä on oltava oikea
informaatio, sillä väärä heikentää joukkoliikenteen luotettavuutta ja siten laatua. (Proceed 2009)
Viihteellisyys ja virikkeellisyys tuovat matkalle sisältöä ja lyhentävät koettua matkaaikaa. Toisaalta viihteellisten lisäpalveluiden, kuten musiikin ja mainosnäyttöjen tarjoaminen voi aiheuttaa joillekin matkustajille myös tyytymättömyyttä, jos matka on
haluttu varata esimerkiksi rauhoittumiselle tai musiikki ei vastaa matkustajan mieltymyksiä. (Li 2003)

2.13 Kaluston esteettömyys
Kaluston esteettömyys on hyvin tärkeää pienelle osalle matkustajista (HiTrans Best
practice quide 5 2005). Kaluston esteettömyys pitää sisällään esteettömän pääsyn kulkuvälineeseen ja esteettömän sisällä liikkumisen. Matalalattia-ajoneuvot ovat tärkeitä
erityisesti pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa kulkeville sekä liikuntarajoitteisille.
Heidän nousemistaan linja-autoon voidaan helpottaa myös niiaustoiminnolla, jolla voidaan laskea linja-auton lattian korkeutta suhteessa maatasoon. Nämä ovat kuitenkin
tärkeitä myös muun laadun kannalta, sillä matalalattiaiseen kalustoon nousu ja sieltä
poistuminen on nopeampaa, ja siten lyhentää matka-aikaa. Pysäkeiden ja asemien infrastruktuurin on hyvä olla sellainen, että yhdessä matalalattiaisuuden kanssa ajoneuvon
kyytiin nouseminen ja kyydistä poistuminen on mahdollisimman helppoa. (Proceed
2009)
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Lastenvaunupaikkojen määrä vaikuttaa lastenvaunujen kanssa liikkuvien tyytyväisyyteen, sillä jos lastenvaunupaikat ovat täynnä, matka-aika lisääntyy, kun joudutaan odottamaan seuraavaa vuoroa (Proceed 2009).

2.14 Istumapaikkojen saanti
Norjalaisessa tutkimuksessa huomattiin istumapaikan saannin vaikuttavan matkan koettuun rasittavuuteen. Oslossa ilman istumapaikkaa matkustaminen kaksinkertaisti koetun
ajoajan istumapaikalliseen matkaan verrattua ja pienissä kaupungeissa ilman istumapaikkaa koettu ajoaika oli jopa nelinkertainen. (Kjoerstad ja Renolen 1996)

2.15 Kaluston ikä ja tekninen kunto
Liikennöintiin vaikuttaa myös kaluston ikä. Yleensä uudempi kalusto on luotettavampaa, polttoainetehokkaampaa ja vähemmän päästöjä tuottavaa kuin vanhempi. Vanhemmassa kalustossa voi olla enemmän toimintavikoja, mikä vaikuttaa täsmällisyyteen
ja siten asiakkaiden kokemaan laatuun. Ovien ja jarrujen toiminta vaikuttaa myös turvallisuuteen. (Proceed 2009)

2.16 Asiakaspalvelu
Asiakkaat muodostavat mielipiteensä yrityksestä niiden ihmisten perusteella, joiden
kanssa he ovat tekemisissä. Joukkoliikenteessä tämä ihminen on useimmiten kuljettaja
tai lipuntarkastaja. Asiakaspalvelijan saatavuus, asenne, taidot ja ulkonäkö vaikuttavat
koettuun laatuun. Asiakaspalvelijan, busseissa kuljettajan, tulisi osata paikallista kieltä
riittävän hyvin pystyäkseen kommunikoimaan matkustajien kanssa. Hänellä pitää lisäksi
olla riittävästi tietoa joukkoliikennejärjestelmästä, sen kattavuudesta ja liikennöintiajoista, maksutavoista, hinnoista sekä alueen merkittävimmistä palveluista ja nähtävyyksistä.
Tällöin hänellä on riittävästi tietoa vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin. Lisäksi kuljettajan tulisi pystyä toimimaan myös konfliktitilanteissa rauhallisesti ja provosoitumatta.
(Proceed 2009) Myös kuljettajan ajotapa vaikuttaa koettuun laatuun. Tasainen ajotapa,
jossa jarrutukset ja kiihdytykset ovat maltillisia, vaikuttaa asiakkaan matkakokemukseen positiivisesti. (Vanhanen et al. 2007)
Myös esimerkiksi lipunmyyjien käytös sekä organisaation vastaaminen kyselyihin, hyvityspyyntöihin, valituksiin ja ehdotuksiin vaikuttaa asiakkaiden kokemaan joukkoliikenteen laatuun.

17

2.17 Turvallisuus
Turvallisuus koostuu turvallisuudesta matkan eri osissa: valaistuksesta ja avoimuudesta
kävelymatkalla pysäkille ja pysäkillä, turvallisuudesta kulkuvälineessä ja vaihdon turvallisuudesta (Pesonen et al. 2006). Turvallisuuteen kuuluu sekä sosiaalinen turvallisuus
että liikenneturvallisuus. Turvallisuutta voidaan mitata esimerkiksi liikenneonnettomuustiheydellä tai ilmoitettujen rikosten määrällä, mutta ihmisen turvallisuudentunteen
muodostumiseen vaikuttaa moni muukin asia. Turvattomuuden tunnetta on paitsi pelko
joutua rikoksen uhriksi myös epämukavuus ja levottomuus epämääräisen käyttäytymisen ja vahingontekojen näkemisestä. Yleensä turvattomuudentunnetta koetaan enemmän
pysäkillä tai asemalla odottaessa, ja joukkoliikennevälineessä oleminen koetaan matkan
turvallisimmaksi osaksi. (Forsblom ja Happonen 2006)
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen turvallisuutta tutkittiin vuonna 2005. Tutkimustulosten perusteella turvattomuus pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä oli ongelma,
sillä edellisen vuoden aikana 3 % matkustajista oli joutunut väkivallan kohteeksi ja lähes puolet oli kokenut häiriköintiä joukkoliikennevälineessä, pysäkillä tai asemalla.
Suurimmat ongelmat olivat iltaisin ja viikonloppuisin, kun taas päivisin turvallisuus oli
kiitettävällä tasolla. Kyselytutkimuksessa havaittiin, että joukkoliikenteen matkustajat
pitivät turvattomuutta harvemmin ongelmana kuin kuntien asukkaat keskimäärin. Tämä
näkyi esimerkiksi turvattomuuden aiheuttamana joukkoliikenteen käytön vähentämisenä: asukkaista yli neljännes ilmoitti vähentäneensä joukkoliikenteen käyttöä turvattomuuden takia, kun taas silloisista matkustajista näin ilmoitti vain 14 %. (Forsblom ja
Happonen 2005)

2.18 Muut matkustajat
Sosiaalinen kanssakäyminen muiden matkustajien kanssa voi vaikuttaa matkustajien
tyytyväisyyteen. Mikäli vuorovaikutus toimii, laatu koetaan paremmaksi kuin jos vuorovaikutus ei toimi. (Vanhanen 2007). Esimerkiksi meluisuus tai muu häiriökäyttäytyminen, voimakkaasti haiseva tai tuttavuutta tekevä kanssamatkustaja voivat huonontaa
asiakkaan kokemaa laatua.

2.19 Ympäristövaikutukset
Joukkoliikenne on ympäristön kannalta henkilöautoliikennettä parempi vaihtoehto, sillä
riittävän täysi linja-auto tai muu joukkoliikenneväline tuottaa henkilöautoon verrattuna
henkilöä kohden vähemmän saasteita ja kuluttaa vähemmän energiaa. Myös joukkoliikenne kuitenkin aiheuttaa päästöjä. Päästöjen määrä riippuu muun muassa ajotavasta ja
ajoneuvon päästöluokasta. Uusi kalusto tuottaa vähemmän päästöjä kuin vanhempi.
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Päästöjen globaalit ja seudulliset vaikutukset eivät todennäköisesti vaikuta ihmisten
kokemaan joukkoliikenteen laatuun, mutta alueellisten ja pistemäisten päästöjen lähde
on melko helposti erotettavissa. (Kalenoja ja Kallberg 2005) Esimerkiksi taukopaikoilla
viipyvät ajoneuvot voivat tuottaa pakokaasuja, jotka vaikuttavat lähiseudun ihmisten
kokemukseen joukkoliikenteen laadusta.
Joukkoliikenne aiheuttaa myös melua ja tärinää. Kiihdytys nostaa ajoneuvon melutasoa
noin 8 desibeliä. Tärinä syntyy etupäässä tien epätasaisuuden ja ajoneuvon liikkeen yhteisvaikutuksessa. Melusta ja tärinästä voivat kärsiä erityisesti teiden ja ratojen varsilla
asuvat, ja melu voi vaikuttaa varsinkin heidän käsitykseensä joukkoliikenteen laadusta.
Merkittävin melun ja tärinän aiheuttama haitta ovat unihäiriöt. (Kalenoja ja Kallberg
2005)

2.20 Ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet
Asenteet ja arvot, kodin ja matkustuspaikkojen maantieteelliset sijainnit, koulutus- ja
tulotaso sekä ikä, sukupuoli, siviilisääty ja lasten lukumäärä voivat vaikuttaa paitsi kulkutavan valintaan, myös siihen, miten ihminen arvottaa joukkoliikenteen eri laatutekijät
(Pastinen 2007). Myös ihmisten sietoalueet ovat erilaisia. Ne, joiden sietoalue on laaja,
kestävät epätyydyttäväksi kokemaansa palvelua enemmän kuin ne, joilla sietoalue on
pieni. Tämä voi näkyä käytännössä esimerkiksi valittamisherkkyydessä ja vaihtoehtoisen matkustustavan valinnassa. (Wu ja Wang 2011)
Iän, sukupuolen, perhemuodon ja tulotason on tutkittu muun muassa pääkaupunkiseudulla vaikuttavan kulkutavan valintaan. Joukkoliikennettä käyttää miestä useammin
nainen, ja erityisesti vanhemmissa ikäluokissa naisten osuus joukkoliikenteen käyttäjistä
on miehiä suurempi. Alle 30-vuotiaat käyttävät pääasiallisena kulkutapanaan joukkoliikennettä keskimääräistä enemmän ja 30–45-vuotiaat keskimääräistä vähemmän kuin
muut ikäryhmät. Autottomuus ja yksin asuminen vaikuttaisivat myös lisäävän todennäköisyyttä joukkoliikenteen käyttämiseen. Jos perheessä oli lapsia, pääasiallinen kulkutapa oli tutkimuksen mukaan harvoin yksinomaan joukkoliikenne. Mikäli talouden tulotaso oli keskimääräistä pienempi, joukkoliikennettä käytettiin useammin. (Voltti ja Karasmaa 2006)
Eroja laatutekijöiden merkityksen arvioimisessa on muun muassa naisten ja miesten
välillä. Miesten on joissakin tutkimuksissa havaittu arvostavan naisia enemmän lyhyttä
ajoaikaa sekä edullisia hintoja (Dell’olio et al. 2010) ja naiset puolestaan arvostavat
miehiä enemmän siisteyttä ja matkustusmukavuutta (Dell’Olio et al. 2011).
Myös ikä vaikuttaa arvostuksiin. Nuoret arvostavat enemmän linjaston kattavuutta, erityisesti koska heissä on enemmän ajokortittomia (Vanhanen et al. 2007). Hollannissa ja
Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimusten perusteella erityisesti nuorten on havaittu arvosta-
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van nopeita yhteyksiä, ja matka-ajan merkityksen vähenevän iän kasvaessa (Quattro
1998). Kalenojan et al. tutkimuksessa nuoret kokivat vaihdon epämieluisampana kuin
vanhemmat, ja iäkkäille vaihdot olivat vähiten kuormittavia (Kalenoja et al. 2006).
Nuorille myös informaatio, erityisesti sähköinen on tärkeämpää kuin varttuneille (Vanhanen et al. 2007). Myös turvallisuus sekä kaluston kunto on joidenkin tutkimusten mukaan nuorille vanhempia tärkeämpää (Dell’olio et al. 2010). Aikuiset puolestaan arvostavat enemmän liityntäpysäköintiä (Vanhanen et al. 2007) ja 44–63-vuotiaat suhtautuvat
myönteisimmin kävelyyn pysäkille (Kalenoja et al. 2006). Ikääntyneet arvostavat matkustusmukavuutta (Dell’Olio et al. 2011), ja kokevat odotus- ja odotteluajan ikäryhmistä myönteisimmin (Kalenoja et al. 2006). Burkhardtin tutkimuksessa todettiin, että ne
joukkoliikennepalvelut, jotka oli suunniteltu erityisesti vanhusväestön tarpeita ajatellen,
olivat iäkkäille matkustajille houkuttelevampia kuin kaikille matkustajaryhmille tarkoitetut joukkoliikennepalvelut. Ikäihmiset arvostavat ovelta ovelle -palvelua, sillä heidän
liikkumisensa voi olla jo heikkoa. Samasta syystä he haluavat henkilökohtaista palvelua, ja arvostavat esimerkiksi, jos kuljettaja saattaa heidät istumaan. He haluavat myös
päästä liikkeelle silloin kun tarvetta on. (Burkhardt 2003)
Perhesuhteiden on tutkittu vaikuttavan matka-ajan painoarvoihin. Hollantilaisessa tutkimuksessa työelämässä oleville perheellisille matka-ajan merkitys oli 15–20 % suurempi kuin muille (Quattro 1998). Tampereella tehdyssä tutkimuksessa puolestaan odotus- ja odotteluajan sekä vaihdon painoarvot koettiin suuremmiksi talouksissa, joissa oli
alle 18-vuotiaita lapsia kuin talouksissa, joissa alle 18-vuotiaita lapsia ei ollut. Kävelyajan arvostuksessa ei havaittu lapsiluvusta johtuvia eroja. (Kalenoja et al. 2006)
Myös tulot vaikuttavat arvostuksiin. Korkeatuloisten on havaittu arvostavan muita
enemmän siisteyttä (Dell’olio et al. 2010), lyhyttä odotusaikaa (Dell’Olio et al. 2011),
lyhyttä matka-aikaa (Quattro 1998) sekä täsmällisyyttä ja säännöllisyyttä (Kjoerstad ja
Renolen 1996).
Auton omistajille matkan hinta on tärkeämpää kuin niille, joilla ei ole mahdollisuutta
auton käyttöön (Dell’olio et al. 2010). Myös lyhyt ajoaika on tärkeämpää auton omistajille kuin niille joilla ei ole mahdollisuutta henkilöauton käyttöön (Dell’Olio et al.
2011).
Myös matkan tarkoitus vaikuttaa laatutekijöiden merkittävyyteen. Hollannissa (Bradley
ja Gunn 1990 lähteessä Kalenoja et al. 2006) ja Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimusten
mukaan lyhyt matka-aika on työmatkoilla tärkeämpää kuin vapaa-ajan matkoilla johtuen osittain matkustajaprofiilien poikkeavuuksista. Lyhyen matka-ajan merkitys on työmatkoilla 20–75 % suurempi kuin vapaa-ajan matkoilla. (Quattro 1998) Myös matkan
eri osien painoarvojen on havaittu vaihtelevat matkan tarkoituksen mukaan. Ruotsissa
1986–1987 Tukholman alueella tehdyssä tutkimuksessa vaihto- ja odotusajan painoarvo
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oli pienin työmatkoilla johtuen matkan ja aikataulujen tuttuudesta. Työmatkoilla ja vapaa-ajanmatkoilla kävelyajan painoarvon havaittiin olevan suurempi kuin muissa ryhmissä. (Widlert & Algers 1992 lähteessä Kalenoja et al. 2006) Myös Kalenojan et al.
tutkimuksessa matkan tarkoituksella havaittiin olevan merkitystä eri osavaiheiden painoarvoihin, joskin tulokset ovat ristiriidassa Ruotsissa tehdyn tutkimuksen kanssa.
Vaihdon ja odotus- ja odotteluajan painoarvot olivat ostos- ja asiointimatkoilla matkaryhmistä selvästi pienimmät, koulu- ja opiskelumatkoilla suurimmat, ja työ- ja työasiointimatkoilla edellisten välistä. Kävelyaika puolestaan koettiin ostos- ja asiointimatkoilla rasittavimmaksi, mikä johtuu muun muassa ostoskassien kantamisesta. (Kalenoja
et al. 2006)
Paikkakunnan koolla on vaikutusta matkan eri osatekijöiden rasittavuuteen. Vaihto koetaan usein pienillä paikkakunnilla rasittavammaksi kuin suuremmilla kaupunkialueilla.
(Kalenoja et al. 2006)
Harvoin matkustavien on havaittu arvostavan enemmän kaluston siisteyttä, edullisia
hintoja sekä lyhyttä odotusaikaa kuin säännöllisesti matkustavien. Säännöllisesti matkustaville aikataulut ovat tutut, joten he osaavat mennä pysäkille oikeaan aikaan, ja odotusaika jää lyhyeksi. (Dell’olio et al. 2010) Samasta syystä myös informaation merkitys
riippuu siitä, miten usein matkustaa. Säännöllisesti matkustava ei välttämättä tarvitse
lainkaan informaatiota ennen matkaa, kun taas ensi kertaa matkustava tarvitsee paljon
tietoa sekä ennen matkaa että matkan aikana. (Grotenhuis et al. 2007) Säännöllisesti
matkustaville kaluston kunto on puolestaan tärkeämpää kuin harvoin matkustaville
(Dell’olio et al. 2010). Frimanin tutkimuksessa havaittiin, että säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävät olivat tyytymättömämpiä kaikkiin arvioitaviin tekijöihin (luotettavuus, kohtelu, informaatio, siisteys, mukavuus ja turvallisuus) kuin ne, jotka eivät käyttäneet joukkoliikennepalveluja säännöllisesti (Friman 2004). Niiden, jotka eivät käytä
joukkoliikennettä on erään tutkimuksen mukaan tutkittu pitävän lyhyttä ajoaikaa ja bussien ruuhkattomuutta tärkeimpinä laatutekijöinä, kun ne joukkoliikenteen käyttäjien
mielestä olivat lähes merkityksettömiä. (Dell’Olio et al. 2011)
Asenteiden ja oletusten yhteyttä koettuun laatuun tutkittiin norjalaisessa tutkimuksessa.
Vaihdollinen matka koettiin vaihdotonta rasittavammaksi, mutta huomattiin myös, että
mikäli matkustaja oli oikeasti joutunut vaihtamaan, koki hän vaihdon vähemmän kuormittavana kuin matkustaja, joka ei ollut vaihtoa tehnyt. (Kjoerstad ja Renolen 1996)

2.21 Asiakkuusohjelmat
Ominaisuuksiensa perusteella ihmiset on mahdollista ja kannattavaa ryhmitellä, jotta
tarjonnan oikea kohdistaminen on helpompaa (Pastinen 2007). Ryhmittelyä tehtäessä on
tärkeää, että ryhmät ovat riittävän homogeenisiä, suuria ja vakaita, ja eroavat toisistaan
laatutekijöiden arvottamisen osalta riittävästi (Voltti ja Ruonakoski 2007). Ihmisen
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ominaisuuksien perusteella tehty luokittelu on helpompaa kuin asenteiden ja arvojen
perusteella luokittelu, sillä ominaisuudet on helpompi selvittää kuin asenteet (Pastinen
2007).
Asiakkuusohjelmilla pyritään pitämään nykyiset asiakkaat ja lisäämään heidän palvelun
käyttöään. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa kantaasiakkaille tarjotut etuudet ja tarjoukset. Asiakkaiden profilointi on asiakkuusohjelmien
onnistumisessa oleellista, jotta edut voidaan kohdistaa oikealle ryhmälle. (Ylikoski ja
Tervonen 2011)
Esimerkiksi Montrealissa Kanadassa joukkoliikenteen edistämiseksi on kehitetty asiakkuusohjelma, jossa palveluun rekisteröityvä asiakas saa kohdennettuja ja sijaintikohtaisia tarjouksia joukkoliikenneviranomaisen yhteistyökumppaneilta esimerkiksi urheilutapahtumista, kulttuurista ja muodista. Palvelu toimii siten, että asiakas lataa applikaation puhelimeensa, kirjautuu matkakorttinsa numerolla ja vastaa kysymyksiin mieltymyksistään. Ohjelma tietää, missä matkustaja on joukkoliikenneverkolla, ja paikkatiedon ja
mieltymysten perusteella voi tarjota matkustajille reaaliaikaisesti sopivia tarjouksia.
Pilotti toteutettiin vuonna 2013 ja se osoittautui onnistuneeksi. Puolen vuoden kokeilun
aikana 24 % testikäyttäjistä lisäsi joukkoliikenteen käyttöä ja yli puolet testikäyttäjistä
matkusti joukkoliikenteellä uusiin paikkoihin. (Tierney 2014, Metzger 2013)
Myös Finnairin plus-jäseneksi rekisteröityvältä asiakkaalta kysytään tietoja hänen mielenkiinnonkohteistaan lomatyyppeihin, urheiluun, kulttuuriin ym. liittyen, sekä talouden
kokoa ja lasten syntymävuosia. Myös oletuslähtölentoasemaa, suosikkikohteita, mieluisinta istumapaikkaa ja ruokavaliota kysytään. Näiden perusteella asiakas saa kohdistettuja tarjouksia tai informaatiota. (Finnair 2014)
Tutkimuksia joukkoliikenteen asiakkuusohjelmien vaikutuksesta koettuun laatuun ei
diplomityötä kirjoittaessa löytynyt, ja muillakin aloilla tutkimukset asiakkuusohjelmista
keskittyivät enimmäkseen asiakkuusohjelmien vaikutukseen asiakkaan sitouttamisessa.
Muun muassa Wu ja Wang tutkivat asiakkaan sitouttamista lentoliikenteen asiakasohjelmilla. Tutkimuksen tuloksena oli, että asiakkuusohjelmien olemassaolo lisäsi asiakkaan lojaaliutta myös silloin, kun asiakas oli tyytymätön lentoyhtiössä saamaansa palveluun. Asiakasohjelman olemassaolo siis paikkasi muista kuin asiakasohjelmasta johtuvaa tyytymättömyyttä ja kannusti jatkamaan palvelun käyttöä tyytymättömyydestä huolimatta. (Wu ja Wang 2011) Zakarian et al. tutkimuksessa Malesiassa tutkittiin päivittäistavarakauppojen asiakkuusohjelmien vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tutkimustuloksena oli, että osa asiakkuusohjelmien toimenpiteistä lisäsi asiakastyytyväisyyttä,
mutta osa ei vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen lainkaan. (Zakaria et al. 2014) Oikeilla
ja oikein kohdistetuilla asiakkuusohjelmien toimenpiteillä asiakastyytyväisyyttä voi siis
parantaa, mutta kaikki edut eivät paranna asiakkaiden tyytyväisyyttä.
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3. ERI TEKIJÖIDEN MERKITYS
KOKEMAAN LAATUUN

ASIAKKAAN

On vaikea määritellä täysin yksiselitteisesti ja vertailukelpoisesti matkustajien kokemaa
joukkoliikennematkan eri osatekijöiden laatua sekä matkustajien osatekijöiden laadun
perusteella muodostamaa kuvaa kulkumuodon kokonaislaadusta. Laatutekijät ja niiden
arviointi perustuvat matkustajien ja alueiden erityisominaisuuksiin sekä matkustajien
asenteisiin ja mieltymyksiin, minkä takia matkustajan kokeman laadun mittaaminen on
ongelmallista. Vireystila ja tunnetila vaikuttavat matkustajan kokemaan laatuun, ja eri
matkustajien suhtautuminen samaan tilanteeseen vaihtelee suuresti. Erään kokemaan
kokonaislaatuun vahvasti vaikuttava tilanne on toiselle yhdentekevä. Monesti matkustajat myös kokevat kunnossa olevat asiat merkityksettömämmiksi kuin asiat, joissa on
parannettavaa, vaikka kunnossa olevat asiat olisivat objektiivisesti arvioiden merkittävämpiä joukkoliikenteen laatuun vaikuttavia asioita. (Vanhanen 2007)
Useita arvioita ja tutkimuksia on kuitenkin tehty, jotta laatutekijäkohtaiset arvostukset ja
niiden merkittävyydet suhteessa toisiinsa saataisiin selville. Taulukossa 3 esitetään laatutekijöitä, jotka Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisun mukaan vaikuttavat joukkoliikenteen palvelutason muodostumisessa ja niiden merkittävyys kokonaislaatuun. Merkittävimpiä tekijöitä ovat julkaisun mukaan vuoroväli, kävelymatka, ajoaika, täsmällisyys ja lippujärjestelmä.
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Taulukko 3. Arvio palvelutason osatekijöiden merkittävyydestä kaupunkiliikenteessä
(perustuu lähteeseen Pesonen et al. 2006)
Tarjonnan ominaisuudet

Merkitys

vuoroväli/vuoromäärä

hyvin merkittävä

kävelymatka

hyvin merkittävä

liikennöintiaika

merkittävä

aikataulujen säännöllisyys

merkittävä

vaihtojen lukumäärä

merkittävä

hallittavuus

merkittävä

valinnan vapaus

merkittävä

Matka-ajan komponentit
odotteluaika

pieni merkitys

kävelyaika

merkittävä

odotusaika

merkittävä

ajoaika

hyvin merkittävä

vaihtoaika

merkittävä

Matkan laatutekijöitä
täsmällisyys

hyvin merkittävä

turvallisuus

merkittävä

matkustusmukavuus

3.1

- palvelut

pieni merkitys

- kalusto

merkittävä

- pysäkkivarustelu

merkittävä

informaatio

merkittävä

lippu- ja maksujärjestelmä

hyvin merkittävä

Laatutekijöiden merkitys kokonaistyytyväisyyteen

Liikenne- ja viestintäministeriön JOKOLA-hankkeessa selvitettiin niitä joukkoliikenteen laatutekijöitä, joiden perusteella matkustajat määrittävät saamansa joukkoliikennepalvelun laadun, niiden painoarvoja ja merkityssuhteita. Hankkeessa tehdyssä kirjallisuustutkimuksessa laatutekijöistä esiin nousivat erityisesti luotettavuus, asiakaskontaktit
ja henkilökunnan toiminta, informaatio ja opastus, joukkoliikennepalvelun saatavuus ja
eri paikkojen saavutettavuus, liikennöintiaika ja aikataulut sekä matkustusympäristön
mukavuus, siisteys ja kapasiteetti. (Vanhanen 2007)
Tutkimusosuudessa osoitettiin kysely Helsingin seudun sekä Oulun ja Kuopion kaupunkien työntekijöille, mutta kyselyyn saattoivat vastata myös muut, sillä kyselyyn oli linkki muun muassa kaupunkien internetsivuilla. Vastaajien ikäjakauma on epätasapainoinen, sillä lähes kaikki vastaajat olivat työikäisiä, joten tuloksia ei voi laajentaa koskemaan kaikkia joukkoliikenteen käyttäjäryhmiä. Tutkimuksessa käytettiin analyyttista
hierarkiaprosessia (AHP), jolla selvitetään eri tekijöiden keskinäisiä merkityssuhteita.

24

Tutkimuksessa arvioitiin seuraavien teemojen ja niiden sisältäminen osatekijöiden painoarvoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

matkakokemus
linjasto, vuoroväli, luotettavuus, matka-aika
informaatio
asiakaspalvelu
matkustajien välinen kanssakäyminen
liikennöintikalusto
pysäkit, asemat, terminaalit (Vanhanen et al. 2007)

Selvästi tärkeimmäksi koettuun laatuun vaikuttavaksi teemaksi osoittautui teema 2: linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika, jonka painoarvoksi saatiin 31 %. Seuraavaksi tärkeimmät teemat olivat liikennöintikalusto, pysäkit, asemat ja terminaalit, informaatio sekä asiakaspalvelu. Tutkimukseen on syytä suhtautua osin varauksellisesti,
sillä informaation ja tiedotuksen merkitys on arvioitu melko pieneksi, vaikka se liittyy
epäsuorasti kaikkein tärkeimmäksi arvioituun kokonaislaadun osatekijään, luotettavuuteen. (Vanhanen et al. 2007) Kuvassa 4 esitetään koetun kokonaislaadun painoarvot
pääteemoittain.

Kuva 4. JOKOLA-tutkimuksessa määritetyt joukkoliikenteen koetun kokonaislaadun
painoarvot pääteemoittain (perustuu lähteeseen Vanhanen et al. 2007)
Linjasto, vuoroväli, luotettavuus ja matka-aika -teemaan kuuluvista osatekijöistä tärkeimmäksi nousi luotettavuus ja aikataulussa pysyminen. Asiakaspalvelun osatekijöistä
tärkeimmäksi osoittautui kuljettajan ajotapa, ja kuljettajan ystävällisyys jäi vähemmän
tärkeäksi. Pysäkkien, asemien ja terminaalien osatekijöistä tärkeimmäksi nousi sääsuoja. Esteettömyys, siisteys ja liityntäpysäkit olivat vähemmän merkityksellisiä. Liikennöintikaluston siisteyttä ja istumapaikan saantia pidettiin tärkeämpänä kuin istuinten
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mukavuutta tai matkan aikana tarjottavaa virikkeellisyyttä. Osatekijöistä tärkeimmät
kokonaislaadun tekijät olivat luotettavuus ja aikataulussa pysyminen (noin 11 % kokonaislaadusta), vuoroväli (n. 8 %) ja jaetulla kolmannella sijalla sääsuoja ja matka-aika
(n. 6 %). (Vanhanen et al. 2007) Myös norjalaisessa tutkimuksessa täsmällisyys ja vuoroväli arvioitiin tärkeimmiksi kokonaislaatuun vaikuttaviksi tekijöiksi, mutta siellä kuljettajan ystävällisyydelle annettiin enemmän painoarvoa, kuin JOKOLA-tutkimuksessa.
(Vibe 2003 lähteessä Vanhanen et al. 2007) JOKOLA-tutkimuksen laadun osatekijöiden
painoarvot teemoittain esitetään kuvassa 5.
0%

2%

4%

6%

8%

10 %

12 %

Sujuvuuden tunne
Turvallisuuden tunne
Tunnelma ajoneuvossa
Osaamisen tunne

Linjaston kattavuus
Luotettavuus, aikataulussa pysyminen
Matka-aika
Vuoroväli
Ajoneuvoissa sähköisenä
Painotuotteina
Internetissä, mobiililaitteissa
Häiriötiedotus
Pysäkeillä, asemilla, terminaaleissa
Kuljettajan / muun henkilökunnan kohteliaisuus
Kuljettajan / muun henkilökunnan asiantuntemus
Kuljettajan / muun henkilökunnan huomaavaisuus
Järjestyksenvalvonta
Kuljettajan ajotapa

Sosiaalisuus ja jutustelu
Yksityisyys ja oma rauha
Erityistarpeiden huomioon ottaminen
Jonottamisen sujuvuus ja oikeudenmukaisuus
Esteettömyys
Istuinmukavuus
Istuinpaikkojen saatavuus
Siisteys
Virikkeellisyys

Esteettömyys
Sääsuoja
Siisteys
Liityntäpysäköinti

Kuva 5. Laadun osatekijöiden painoarvot teemoittain (perustuu lähteeseen Vanhanen
et al. 2007)
Muita JOKOLA-tutkimuksessa havaittuja asioita oli, että eri vastaajaryhmien välinen
painotettu koetun kokonaislaadun yleiskuva ei juuri vaihdellut. Esimerkiksi sukupuolesta tai asuinpaikkakunnasta riippumatta kyselyssä vastattiin samansuuntaisesti. Kuitenkin
myös itsestään selviä painotuseroja paljastui, mutta niissäkin eroavaisuudet olivat vain
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muutamia prosenttiyksikköjä. Linjaston kattavuus oli nuorille tärkeämpää kuin varttuneille, johon osasyy lienee, että nuorista suurempi osa on autottomia. Myös informaation merkitys oli nuorille tärkeämpää, ja erityisesti ero korostui mobiilin ja muun sähköisen viestinnän osalta. Liityntäpysäköinnin olemassaolo puolestaan oli varttuneille nuoria tärkeämpää, todennäköisesti juuri suuremman autonomistusasteen takia. (Vanhanen
et al. 2007)
JOKOLA-tutkimuksessa tutkittiin myös, voiko hyvällä asiakaspalvelulla paikata huonokuntoista kalustoa. Tulos oli, että tasaisesti ajava kuljettaja, joka tervehti, sai ajotavastaan parempia arvosanoja kuin epätasaisemmin ajava tervehtimätön kuljettaja riippumatta siitä, oliko kalusto hyvää vai huonoa. Erityisen huomattava seikka oli, että
matkustajien kokeman matkan sujuvuuden tunne oli parempi, kun kuski ajoi tasaisesti
riippumatta kaluston laadusta. Hyvä kuljettaja sai kaikista tekijöistä, joihin voi toiminnallaan vaikuttaa, parempia arvosanoja kuin huono kuljettaja, ja voi siten saada huonollakin kalustolla paremman laadun kokonaisarvosanan. (Vanhanen et al. 2007)
JOKOLA-tutkimuksen peruspäätelmä oli, että konkreettiset palvelun perustekijät koetaan tärkeimmiksi kokonaislaatuun vaikuttaviksi tekijöiksi. Subjektiivisesti arvioitavat
laadun osatekijät arvioitiin vähemmän merkityksellisiksi, ja esimerkiksi matkustajien
välinen vuorovaikutus sekä oma tunnemaailma koettiin hyvin vähän laatuun vaikuttavaksi asiaksi. Tämä ei tarkoita, ettei sosiaalisilla vuorovaikutuksilla ja tunnelmalla
joukkoliikennevälineessä olisi merkitystä, vaan että matkustajat eivät miellä niitä joukkoliikenteen tarjoamaksi laaduksi. Tutkimuksen perusteella sitoutuneisuus joukkoliikenteeseen ei juuri vaikuta laatutekijöiden priorisointiin, mutta tulos voi johtua osittain käytetystä tutkimustavasta. (Vanhanen et al. 2007)
Dell’olio et al. tutki kahdessa eri tutkimuksessa, mitä tekijöitä matkustajat eniten arvostavat valitessaan joukkoliikennevälineen kulkuvälineekseen, ja miten kokonaislaadun
arvosana muuttuu, kun matkustaja laitetaan pohtimaan eri tekijöitä. Tutkimukset tehtiin
Santanderin satamakaupungissa Espanjan pohjoisrannikolla. Kaupungissa oli 185 000
asukasta, reuna-alueet mukaan lukien 250 000. Päivittäin kaupungissa liikennöiviä bussilinjoja oli 19 ja keskustasta reuna-alueille liikennöiviä kolme. Linjaverkosto kattaa
koko kaupungin, ja kaikilla asukkailla on arvioitu olevan enintään 300 metriä lähimmälle bussipysäkille. Vuonna 2008 alueella tehtiin noin 20 miljoonaa bussimatkaa. Kaupunki on keksikokoinen, ja matkat ovat keskimäärin alle 5 km pitkiä. Vuonna 2008 noin
puolet matkoista tehtiin henkilöautolla, kolmannes jalan ja 14 % bussilla. (Dell’olio et
al 2010, Dell’Olio et al. 2011)
Dell’olion et al. vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa haastatelluilta kysyttiin sekä
alussa että lopussa kokonaisarvosanaa palvelulle, ja välissä pyydettiin arvioimaan eri
laatutekijöitä. Tavoitteena oli selvittää, miten matkustajien arvostelu muuttuu, kun heidät laitetaan ajattelemaan joukkoliikenteen laadun eri osatekijöitä. Tutkimuksen tulok-
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sena oli, että noin 35 % vastaajista muutti kokonaisarvosanaa arvosteltuaan eri osatekijät. Noin kaksi kolmasosaa heistä nosti kokonaisarvosanaa. Tämä osoittaa, että matkustajat keskittyivät alkuarviossaan enemmän negatiiviksi kokemiinsa tekijöihin, eivätkä
panneet yhtä paljon arvoa positiivisiksi kokemiinsa. Tämä on tärkeää huomata kehitettäessä joukkoliikennettä, sillä tiettyjen tekijöiden parantamisella voi olla vain vähän
vaikutusta matkustajan kokemaan kokonaislaatuun, mikäli jokin muu tekijä, jota pidetään tärkeämpänä laatutekijänä, koetaan huonoksi. (Dell’olio et al 2010)
Kun laadun osatekijöitä tarkasteltiin suhteessa ensimmäisenä annettuun kokonaisarvosanaan, tekijät, joilla oli asiakastyytyväisyyteen suurin vaikutus, olivat palvelun luotettavuus (n. 28 % kokonaislaadusta), odotusaika (n. 24 %) ja mukavuus (n. 17 %). Toisaalta kun tekijöitä tarkasteltiin suhteessa jälkimmäisenä annettuun kokonaisarvosanaan, tärkeimpiä tekijöitä ovat luotettavuus, odotusaika ja kuljettajan ystävällisyys (28
%, 18 % ja 18 % kokonaislaadusta). Odotusaika siis menetti merkittävyyttään, kun matkustaja oli pohtinut eri laadun tekijöitä, ja kuljettajan ystävällisyyden merkitys kasvoi.
Toinen asia, jonka merkittävyys lisääntyi, oli kaluston laatu. Vähän painoa annettiin
kävelyajalle pysäkille sekä kulkuneuvon siisteydelle. (Dell’olio et al. 2010) Taulukossa
4 esitetään osatekijöiden osuudet kokonaislaadusta, A-sarakkeessa verrattuna ensimmäisenä annettuun kokonaisarvosanaan ja B-sarakkeessa verrattuna osatekijöiden pohtimisen jälkeen annettuun kokonaisarvosanaan.
Taulukko 4. Dell’olion et al. (2010) tutkimuksen osatekijöiden merkitys kokonaislaatuun. A-sarakkeessa verrattuna ensimmäisenä annettuun kokonaisarvosanaan ja Bsarakkeessa verrattuna osatekijöiden pohtimisen jälkeen annettuun kokonaisarvosanaan. (Perustuu lähteeseen Dell’olio et al. 2010)

odotusaika
ajoaika
kävelyaika ensimmäiselle pysäkille
turvallisuus
kiihdytysten ja jarrutusten mukavuus
ajon mukavuus
poikkeama optimaalisesta reitistä
ajoneuvon siisteys
lipun hinta
kulkuneuvon laatu
luotettavuus
kuljettajan ystävällisyys

A
23,8
7,8
0
3,6
5,8
17,1
0,9
0
7,2
0
27,6
6,3

B
18,6
0
0
0
9,6
7,9
3,7
0
8,6
6,4
27,2
17,9

Arvostuksissa oli eroja eri ihmisryhmien välillä. Kaluston siisteys oli merkityksellistä
ainoastaan korkean tulotason matkustajille sekä harvoin matkustaville. Odotusaika ei
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ollut merkittävä laatutekijä säännöllisesti matkustaville. Todennäköisesti syynä oli, että
säännöllisesti matkustavat tiesivät aikataulun ja osasivat tulla pysäkille siten, että odotusaika oli lyhyt. Ajoajan merkitys oli ensimmäisessä arviossa suuri melko säännöllisesti matkustaville, miehille ja keskituloisille. Turvallisuus kulkuvälineessä oli merkityksellistä alle 25-vuotiaille, joskin muiden tekijöiden pohtimisen jälkeen sen merkitys
pieneni. Hinnalla oli suurin merkitys harvoin matkustaville, auton omistajille ja miehille. Kulkuneuvon laadulla oli suurin merkitys erittäin usein matkustaville sekä alle 25vuotiaille. (Dell’olio et al. 2010)
Vuonna 2011 julkaistussa Dell’olion et al. tutkimuksessa puolestaan tutkittiin matkustajien ja ei-matkustajien arvostuksia odotusajasta, ajoajasta, ajoneuvon kuormituksesta,
ajoneuvon siisteydestä, kuljettajan ystävällisyydestä ja bussien mukavuudesta SPtutkimuksella. Tutkimuksessa tärkeimmiksi laatutekijöiksi nousivat odotusaika, bussien
siisteys ja matkustusmukavuus. Naisten kokemaan laatuun vaikutti bussin siisteys ja
matkustusmukavuus enemmän kuin miesten. Toisaalta ajoajan ja odotusajan laatuarvostuksissa ei sukupuolten välillä havaittu juuri eroa. Matkustusmukavuudelle antoivat eniten arvoa ikäihmiset ja ainoastaan silloin tällöin matkustavat. Odotusajalle antoivat eniten arvoa korkeatuloiset ja silloin tällöin matkustavat. Ajoajalla ei ollut koettuun laatuun
juurikaan merkitystä, ja ne, jotka olivat riippuvaisia bussista, antoivat vielä vähemmän
arvoa ajoajalle kuin muut matkustajat. Kaikki käyttäjäryhmät antoivat jonkin verran
arvoa kuljettajan ystävällisyydelle, mutta sen merkitys oli huomattavasti pienempi kuin
odotusajan, mukavuuden ja siisteyden. Vähiten laatuun vaikutti tutkituista tekijöistä
ajoneuvon täyttöaste, mikä voi johtua siitä, että tarjontaa oli riittävästi, eikä ruuhkaa
koettu ongelmana. Toisaalta ei-käyttäjät pitivät bussin täyttöastetta ja ajoaikaa tärkeämpinä laatuun vaikuttavana tekijöinä, eivätkä antaneet arvoa mukavuudelle tai siisteydelle. (Dell’Olio et al. 2011)
Myös Serbiassa Belgradissa vuosina 2005–2007 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin joidenkin laatutekijöiden merkitystä matkustajien kokemaan laatuun. Belgradissa oli
vuonna 2002 noin 1,6 miljoonaa asukasta, ja joukkoliikennejärjestelmä koostui bussi-,
johdinauto-, raitiovaunu- ja lähijunaliikenteestä. Joukkoliikennematkoja tehtiin tutkimusaikana noin 1,8 miljoonaa vuorokaudessa, joista noin 80 % bussilla. Matkustajat
valitsivat laatutekijälistasta tärkeimmät ja laittoivat ne tärkeysjärjestykseen. Matkustajien tekemät valinnat laiteltiin tärkeysjärjestykseen sekä tekijöiden maininnan yleisyyden, että niiden keskimääräisen tärkeysjärjestysnumeron perusteella. (Filipović et al.
2009) Tutkimuksessa tutkitut laatutekijät esitetään taulukossa 5.
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Taulukko 5. Belgradilaisessa tutkimuksessa tutkitut laatutekijät (perustuu lähteeseen
Filipović et al 2009)
HELPPOKÄYTTÖISYYS
Asemien mukavuus
sateen-, auringon ja
tuulensuoja

Ajoneuvojen mukavuus

puhtaus

puhtaus

useita lipputyyppejä

asemilla ja
kulkuneuvoissa

ilmastointi ja lämmitys

ilmastointi ja lämmitys

ennakkoostomahdollisuus

eri puolilla kaupunkia

istumismahdollisuus

istumismahdollisuus

alennukset

injoista ja reiteistä

aseman esteettisyys

ajoneuvon esteettisyys

hintataso

aikatauluista

valaistus

tukitangot

hinta-laatusuhde

lipuista ja hinnoista

helppo nousu laiturilta
kulkuneuvoon

ei äkillisiä jarrutuksia

matkustajan turvallisuus

musiikki kulkuneuvossa

ei ruuhkaisia ajoneuvoja

Lippujärjestelmä
helposti ostettava
lippu

Tiedotus
ennen matkaa

turvallisuus
PALVELUN SAATAVUUS
Ajallinen tarjonta
paljon lähtöjä
palvelun yhtäjaksoisuus

Alueellinen tarjonta
joukkoliikenneaseman
läheisyys
linjaston kattavuus

aamun aikaiset ja illan
helpot vaihdot
myöhäiset lähdöt
nouseminen ensimmäiseen
kulkuneuvoon

PALVELUN
VAKAUS
Luotettavuus

KÄYTÖN TUKI
Henkilökunta

säännöllisyys

siisteys

täsmällisyys

yhtenäinen työasu

ei häiriöitä

käytös ja kohteliaisuus

ilmoitetuissa matkaajoissa pysyminen

pätevyys

Tuloksena oli, että matkustajat valitsivat laatutekijöiden ylätasoista liikennöinnin luotettavuuden ja ajoneuvojen mukavuuden tärkeimmiksi laatutekijöiksi kummankin indikaattorin perusteella, sillä lähes 80 % matkustajista valitsi nämä. Kolmanneksi tärkeimmäksi ylätasoista rankattiin ajallinen tarjonta. Tiedotus, alueellinen tarjonta ja asemien mukavuus olivat ylätason tekijöistä vähiten tärkeitä. Tiedotuksen merkityksen
vähäisyys johtuu siitä, että vähintään kerran viikossa joukkoliikenteellä matkustavia on
97 % matkustajista. (Filipović et al 2009) Seuraavassa listataan ylätason tekijät merkittävyytensä mukaan. Yhteensä prosenteista tulee 100.





Ajoneuvon mukavuus n. 39 %
Luotettavuus n. 38 %
Ajallinen tarjonta n. 9 %
Henkilökunta n. 5 %
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Lippujärjestelmä n. 3 %
Asemien mukavuus n. 3 %
Alueellinen tarjonta n. 2 %
Tiedotus n. 1 % (Filipović et al. 2009)

Alatasoista tärkeimmiksi laatuun vaikuttaviksi tekijöiksi esiin nousi säännöllisyys, ajoneuvojen täyttöaste ja siisteys sekä täsmällisyys. Myös lähtöjen suuri määrä ja kesäaikaan ilmastointi nousivat esiin. Muista alatason tekijöistä tärkeimpiä olivat henkilökunnan käytös ja kohteliaisuus sekä mahdollisuus istua. Myös linjaston kattavuus, hintataso, ilmoitetussa matka-ajassa pysyminen ja turvallisuus ajoneuvossa olivat jonkin verran merkityksellisiä. Muut tekijät eivät yksinään vaikuttaneet kokonaislaatuun juurikaan, mutta muodostavat silti yhdessä merkittävän osan joukkoliikenteen kokonaislaadusta. Kuvassa 6 esitetään alatason tekijöiden vaikutukset kokonaislaatuun. (Filipović et
al. 2009)
100 %
10,34 %

13,02 %

90 %

15,66 %

25,72 %

80 %

Muut alatason tekijät
Linjaston kattavuus

70 %
60 %

7,22 %
5,91 %

6,29 %

13,10 %

12,71 %

11,22 %

10,25 %

12,60 %

7,46 %
50 %
14,06 %

9,89 %

15,23 %

16,73 %

Mahdollisuus istua
Ilmastointi ja lämmitys
Täsmällisyys
Ajoneuvojen siisteys

11,59 %

Ei ruuhkaisia ajoneuvoja

20 %
10 %

Turvallisuus ajoneuvossa

Paljon lähtöjä

8,08 %
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Kuva 6. Alatason tekijöiden vaikutukset kokonaislaatuun (perustuu lähteeseen Filipović et al 2009)
Garridon et al. tutkimuksessa selvitettiin ANN:n (Artificial Neural Network) avulla
matkustajien kokemaan joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavien tekijöiden merkitystä suhteessa toisiinsa. Analyysi tehtiin Espanjassa Granadassa vuonna 2007 bussi-
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pysäkeillä odottaville matkustajille tehdyn kyselytutkimuksen aineistosta. Kyselyssä
matkustajat arvioivat eri tekijöiden tärkeyttä itselleen. Analyysissa käytettiin kolmea eri
tiedonkäsittelymetodia. Tuloksena oli, että vertailtaessa eri laatutekijöiden painoarvoa
kokonaislaadussa, vuoroväli oli tärkein tekijä kaikilla kolmella vertailutavalla. Sille
annettiin painoarvo 100 % ja muut suhteutettiin siihen. Toiseksi tärkeimmäksi osoittautui nopeus (64–78 %) ja kolmanneksi informaatio (43–67 %). Bussipysäkin läheisyys
lähtöpaikasta ja kohteesta, turvallisuus bussissa, täsmällisyys, ja henkilökunnan ystävällisyys osoittautuivat myös tärkeiksi tekijöiksi. Vähemmän tärkeiksi kokonaislaadun
tekijöiksi osoittautuivat lämpötila, täyttöaste ja hinta. Vähiten tärkeitä olivat siisteys ja
saavutettavuus (17–28 % ja 3–15 %). (Garrido et al. 2014)
Samasta Granadassa kerätystä tutkimusaineistosta tehtiin luokittelupuumenetelmällä
analyysi. Kyselyssä pyydettiin arvostelemaan joukkoliikenne kokonaisuudessaan sekä
kyselyn aluksi että laatutekijöiden arvottamisen jälkeen. Kun tekijäkohtaista aineistoa
tutkittiin suhteessa tutkimuksen alussa annettuun arvosanaan, luokittelupuumenetelmällä laatutekijöistä tärkeimmäksi nousivat vuoroväli, nopeus ja täsmällisyys muiden tekijöiden ollessa hyvin vähän merkityksellisiä. Kun kyselyyn vastanneet olivat joutuneet
pohtimaan eri laatutekijöitä kysymysten kautta, tärkeimmiksi laatutekijöiksi luokittelupuumenetelmällä nousivat bussipysäkin läheisyys, nopeus, turvallisuus, vuoroväli, hinta
ja täsmällisyys. (De Oña et al. 2012)
Iseki tutki Los Angelesissa Yhdysvalloissa vuosina 2006–2007 pysäkeiden ja asemien
infrastruktuurin vaikutusta matkustajien matkustuskokemukseen. Noin 750 matkustajaa
haastateltiin pysäkeillä ja asemilla. Kyselyssä kysyttiin eri tekijöiden tärkeyttä matkustajalle sekä tyytyväisyyttä tekijöiden nykytilaan. Tulos oli, että matkustajat arvostavat
enemmän turvallisuutta ja luotettavaa palvelua kuin mahdollisimman mukavaa fyysistä
ympäristöä. Liki 80 % koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi turvallisuudentunteen, ja noin
76 % koki tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi, että joukkoliikenneväline tulee ajoissa. Sen
sijaan aseman tai bussipysäkin puhtaus, istumapaikat ja WC:n olemassaolo oli tärkeää
tai erittäin tärkeää hieman yli puolille vastaajista. Sateen- ja auringonsuojan olemassaolo oli tärkein fyysisistä ympäristötekijöistä. Sitä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä n. 69
% vastaajista. (Iseki 2010) Tutkimuksen tulos ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pysäkkien
ja asemien infrastruktuuri olisi tärkeää, vaan ainoastaan sitä, että suurempaa epätyytyväisyyttä aiheuttaa turvattomuudentunne tai ennustamattomat viiveet.
Taulukossa 6 esitetään laatutekijöiden merkitys kokonaislaatuun edellä mainittujen tutkimusten perusteella. Tekijät, joita tutkittiin useimmissa tarkastelluissa tutkimuksissa,
olivat liikennöinnin luotettavuus, kaluston siisteys, henkilökunnan käytös ja turvallisuus. Joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttaa kaikkien tässä työssä tarkastelujen
tutkimusten perusteella eniten luotettavuus. Myös vuoroväli, odotusaika, matka-aika ja
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ajon mukavuus ovat tutkimuksissa, joissa ne ovat kuuluneet tutkittavien tekijöiden
joukkoon, kokonaislaadun tekijöistä tärkeimpien joukossa.
Taulukko 6. Joukkoliikenteen kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys
kokonaislaatuun eri tutkimusten mukaan. xxxx= erittäin suuri merkitys, xxx=suuri
merkitys, xx=jonkin verran merkitystä, x=vain hieman merkitystä.
Vanhanen Dell-Olio et Dell-Olio et Filipović et
et al. 2007 al. 2010
al. 2011
al. 2009

Garrido et
al. 2014

De Oña et
al. 2012
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Vuoroväli
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Matkustusmukavuus

Linjaston kattavuus
Kuljettajan ystävällisyys
Hinta
Turvallisuus
Kävelymatka pysäkille
Kuljettajan ajotapa
Informaation saatavuus
Sääsuoja pysäkillä
Ajallinen tarjonta
Saavutettavuus
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Informaatio ja lipun hinta on useimpien tutkimusten mukaan jonkin verran merkityksellisiä, ja suomalaisen tutkimuksen mukaan sähköinen informaatio on nuorille merkittävämpää kuin iäkkäämmille. Kulkuvälineiden siisteyden merkityksestä ollaan eri tutkimuksissa eri mieltä. Joissakin se on tärkeimpien laatutekijöiden joukossa, toisissa sillä
ei ole juuri lainkaan merkitystä. Myös kuljettajan ystävällisyys on joidenkin tutkimusten
mukaan tärkeää ja joidenkin mukaan vain vähän tärkeää. Suomalaisen tutkimuksen mukaan kuljettajan käytös vaikuttaa kuitenkin enemmän joukkoliikenteen kokonaislaatuun
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kuin kaluston laatu, sillä matka tunnetaan sujuvammaksi, kun kuljettaja ajaa tasaisesti.
Myös ajoneuvojen täyttöasteen ja istumapaikan merkitys vaihtelee eri tutkimuksissa.
Toisaalta niissä tutkimuksissa, joissa istumapaikan saanti on todettu suhteellisen merkityksettömäksi, linjoilla on ollut hyvin tilaa, eikä istumapaikan saannissa ole ollut ongelmia. Turvallisuus on useimpien tutkimusten mukaan vain vähän merkittävää.

3.2

Asiakaspalautteiden yhteys tyytyväisyyteen

Edvardsson tutki tekijöitä, jotka aiheuttavat matkustajille tyytymättömyyttä. Hän tutki
Göteborgin joukkoliikenteen saamia asiakaspalautteita ja teki lisäksi matkustajahaastatteluja, joissa selvitti matkustajien mielestä ikäviä asioita joukkoliikenteessä ja niiden
syitä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten palautteet edustavat todellista tilannetta joukkoliikenteessä. Satunnaisesti valituista palautteista noin 40 % koski kuljettajan käyttäytymistä, mikä osoittaa, että matkustajan ja kuljettajan kohtaaminen on suuri
osa matkustajan kokemaa laatua. Paljon palautteita oli myös täsmällisyydestä. Noin 10
% valituksista koski informaatiopuutteita. Haastatteluissa esiin nousi erityisesti täsmällisyys, 30 % matkustajien kokemasta ikävyydestä aiheutui siitä. Kuljettajan käyttäytyminen oli haastatteluissa toinen epätyytyväisyyttä aiheuttava tekijä 24 %:n osuudella.
Kolmantena oli lähtöjen ajoitus sekä lippujen hinnat. (Edvardsson 1998)
Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että matkustajat antavat palautetta vain suurimmista
tai toistuvista epätyytyväisyyden aiheista, ja suuri osa negatiivisista kokemuksista ei
tule palautteena joukkoliikenteen järjestäjälle. Vaikka annettuja palautteita olisi vähän,
ei voi päätellä, että vain harva asiakas olisi tyytymätön. Palautteet kuitenkin kuvastavat
melko hyvin sitä, mikä joukkoliikennejärjestelmässä on vialla, sillä palautteissa ja haastatteluissa ilmitulleissa tekijöissä osuudet kategorioittain lajiteltuina olivat samansuuntaiset. (Edvardsson 1998)

3.3

Kielteisten tapahtumien vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Ruotsissa Göteborgissa tutkittiin kielteisten tapahtumien vaikutusta tekijäkohtaiseen
asiakastyytyväisyyteen ja kokonaistyytyväisyyteen. Tuloksena oli, että kielteisten tapahtumien määrä on kääntäen verrannollinen tekijäkohtaiseen asiakastyytyväisyyteen. Tekijäkohtainen asiakastyytyväisyys on taas suoraan verrannollinen kokonaistyytyväisyyteen. (Friman et al. 2001) Jatkotutkimuksessa Karlstadissa saatiin selville, että kielteiset
tapahtumat, jotka johtuivat henkilökunnan käytöksestä, palvelun epäluotettavuudesta ja
informaation puutteista vaikuttivat kokonaistyytyväisyyteen enemmän kuin mukavuus-,
turvallisuus- ja siisteyspuutteet. Kielteisen tapahtumien toistumistiheys kuitenkin vaikutti vastaavaan tekijäkohtaiseen asiakastyytyväisyyteen yhtä paljon riippumatta siitä,
mistä tekijästä oli kysymys. Kielteisten tapahtumien suhteellinen frekvenssi vaikutti
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tyytyväisyyteen absoluuttista frekvenssiä enemmän, eli suuri kielteisten tapahtumien
osuus kaikista tekijäkohtaisista tapahtumista vaikutti tyytyväisyyteen enemmän, kuin
suuri kielteisten tapahtumien kokonaismäärä sinällään. Toisaalta sillä, oliko kielteisistä
tapahtumista kulunut kuukausi vai kolme kuukautta ei ollut merkitystä. (Friman ja Gärling 2001)

3.4

Laadun parantamisen vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Ruotsissa tutkittiin myös laadun parantamisen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja kielteisten tapahtumien huomaamiseen eri kaupungeissa. Laatua parannettiin jollakin tai
useammalla seuraavista tavoista: lähtöjen määrän lisäys, kaluston parantaminen, informaation parantaminen ja matkakeskusten parantaminen. Kyselytutkimukset tehtiin ennen laadun parantamista ja noin vuosi parannusten tekemisen jälkeen. Havaintona oli,
että laadun parantamisen myötä matkustajat havaitsivat kielteisiä tapahtumia selvästi
aiempaa enemmän erityisesti, kun parannustoimenpiteenä oli lähtöjen lisääminen.
Myöskään tyytyväisyys joukkoliikenteeseen ei lisääntynyt. Matkustajien tyytyväisyys
kokonaislaatuun jopa laski tehtyjen parannusten myötä, sillä kaikki tilastollisesti merkittävät muutokset olivat muutoksia huonompaan suuntaan. Nämä tilastollisesti merkittävät asiakastyytyväisyyden vähenemiset tapahtuivat paikoissa, joissa parannuksia tehtiin
kalustoon tai lisättiin lähtöjen määrää. Kokonaisuudessaan tuloksista ei kuitenkaan voi
vetää johtopäätöstä siitä, että tehdyt muutokset olisivat vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen yleisellä tasolla. (Friman 2004).
Tulokset ovat ristiriidassa aiempien kansainvälisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan
laadun parantaminen lisää matkustajien tyytyväisyyttä, joskin nämä tutkimukset on tehty muille aloilla (Friman 2004, Semester et al. 2000). Yksi mahdollinen syy sille, ettei
laadun parantaminen lisännyt asiakkaiden tyytyväisyyttä, on esimerkiksi se, että laatua
parannettaessa siirtymävaiheessa todennäköisesti tapahtui kielteisiä tapahtumia, ja matkustajat muistivat nämä vielä myöhemminkin ja raportoivat niistä. Toinen selitys on,
että parannuksista tiedottaminen nosti asiakkaiden odotuksia enemmän kuin laatu tosiasiassa parani. Tällöin asiakkaat huomasivat kielteiset tapahtumat helpommin. Kolmas
selitys on, että vaikka laatua parannettiin, työntekijöitä ei informoitu ja koulutettu toimimaan uuden laadun mukaisesti. Kyselyn toistaminen pidemmän ajan kuluttua toimenpiteistä saattaisi antaa erilaiset tulokset, kun matkustajat eivät enää muista vaihtumisvaiheen kielteisiä tapahtumia. (Friman 2004).

3.5

Toteutetun laadun vaikutus koettuun laatuun

Ebolin ja Mazzullan (2011) tutkimuksessa verrattiin joukkoliikenteen laatutekijöiden
objektiivisesti mitattuja arvosanoja matkustajien antamiin subjektiivisiin arvosanoihin,
eli matkustajien kokemaa laatua verrattiin toteutettuun laatuun. Kenttätutkimus tehtiin
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Etelä-Italiassa Cosenzan ja Renden kaupunkien muodostamalla alueella keväällä 2008.
Kaupunkialueen ja vieruskuntien välinen liikenne oli vilkasta, sillä alueella on paljon
työpaikkoja ja palveluita. Kaupunkialueella asui noin 110 000 asukasta, joista suuri osa
oli yliopiston opiskelijoita. Tutkittu bussilinja oli linja pienemmän kunnan ja keskustan
välillä. Tutkittavat olivat linjan vakituisia käyttäjiä. Linja kulki melko harvoin: klo 6–14
tunnin välein ja klo 14–20 yhteensä kaksi kertaa. Linjalla kulki päivittäin noin 800 matkustajaa, ja suurin osa alueen asukkaista teki matkansa henkilöautolla. Matkustajat antoivat 26:lle eri tekijälle arvosanan 1–10. Objektiiviset mittarit annettiin näistä 22:lle,
sillä neljää ei voitu arvioida objektiivisesti. (Eboli ja Mazzulla 2011)
Objektiiviset mittarit määritettiin muun muassa Transport Research Boardin suosituksen
mukaan. Esimerkiksi bussin siisteyttä arvioitiin viikoittaisten siivousten määrän perusteella, turvallisuutta mitattiin liikenneonnettomuuksien määrällä viimeisimmän vuoden
aikana, ja turvallisuutta busseissa ja pysäkeillä kyseisistä asioista viimeisen vuoden aikana saatujen palautteiden määrällä. Henkilökunnan avuliaisuutta mitattiin testimatkustajalla, joka arvosteli kuljettajan avuliaisuuden asteikolle 1–10. (Eboli ja Mazzulla
2011)
Ihmisten antamien arvosanojen vaihtelu oli melko suurta, mutta tekijät, jotka saivat keskimäärin parhaat arvosanat, olivat hajonnaltaan muita pienempiä. Eniten hajontaa oli
matkustusmukavuudelle ja informaatiolle annetuilla arvosanoilla. Matkustusmukavuuden hajonnan syynä on muun muassa eri ihmisten erilaiset tunteet mukavuudesta - esimerkiksi sopiva lämpötila on erilainen eri ihmisille. Informaation saatavuuden hajonta
voi johtua esimerkiksi matkustamisen taajuudesta. Usein matkustava osaa usein aikataulut ulkoa, eikä huomaa mahdollisia puutteita informaation saatavuudessa samalla tavalla
kuin harvemmin matkustava. (Eboli ja Mazzulla 2011)
Huonoimmat arvosanat objektiivisessa tarkastelussa saaneet tekijät saivat huonoimmat
arvosanat myös asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Vastaava oli havaittavissa parhaat
arvosanat saaneiden tekijöiden keskuudessa. Vertailtaessa objektiivisesti ja asiakastyytyväisyystutkimuksella mitattuja tuloksia havaittiin, että lähes kaikissa tutkituissa tekijöissä asiakastyytyväisyysarvosana oli matalampi kuin objektiivisesti mitattu arvosana.
(Eboli ja Mazzulla 2011)
Subjektiivisesti ja objektiivisesti mitattujen laatutekijöiden eroavaisuuksia tutkittiin
suppeasti myös Frimanin ja Fellessonin tutkimuksessa vuonna 2009. Tutkimuksessa
tarkasteltiin kuuden eri Euroopan kaupungin; Helsingin, Tukholman, Oslon, Kööpenhaminan, Wienin ja Barcelonan asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja verrattiin sitä kyseisen joukkoliikennejärjestelmän ominaisuuksiin. Erona Ebolin ja Mazzullan tutkimukseen oli, että joukkoliikennejärjestelmiä oli useita, joten objektiivinen
laatu kussakin kaupungissa voitiin suhteuttaa toisiin järjestelmiin, ja siten verrata, ai-

36

heuttaako parempi objektiivinen laatu myös subjektiivista tyytyväisyyttä. Tuloksena oli,
että joukkoliikennevälineiden asukasta kohden laskettu matkasuorite ei vaikuttanut tyytyväisyyteen. Istumapaikkatarjonnalla eli vaunujen ruuhkaisuudella, joka arvioitiin istumapaikkakilometrien määrällä asukasta kohden, puolestaan oli vaikutusta tyytyväisyyskyselyn istumapaikan saantia koskevaan kysymykseen. Kokonaistyytyväisyyteen
sillä ei kuitenkaan ollut merkitystä. Ajonopeutta tyytyväisyyteen verrattaessa kävi yllättäen ilmi, että suurempi ajonopeus vaikutti sekä kokonaistyytyväisyyteen että tyytyväisyyteen matka-aikaan negatiivisesti. Ihmiset olivat siis tyytymättömämpiä kaupungeissa, joissa vaunut kulkivat nopeammin. Selitys tähän voi olla esimerkiksi kaupungeissa
tehtyjen matkojen pituuksissa. Vaikka vaunu kulkisi nopeasti, koetaan pitkä matka aikaavieväksi. Toisaalta lyhyt matka, jonka kulkumuotovaihtoehto olisi kävely, tuntuu
säästävän aikaa, vaikka vaunu kulkisi hitaasti. Tutkimuksen loppupäätelmä oli, että objektiivisesti mitattavissa olevat laatutekijät eivät yksistään eivätkä edes ensisijaisesti
vaikuta asiakastyytyväisyyteen. (Friman ja Fellesson 2009)
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4. JOUKKOLIIKENTEEN LAATU EUROOPPALAISISSA JA SUOMALAISISSA KAUPUNGEISSA

Vuonna 2012 Euroopan komission teettämässä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä asuinkaupunkeihinsa, joukkoliikenteen osalta parhaiten sijoittui Zürich, jossa 83 % haastatelluista oli erittäin tyytyväisiä joukkoliikenteeseensä. Yhteensä hyvin tyytyväisiä ja melko tyytyväisiä oli siellä 95 %. Helsinki
oli listan kolmantena, ja haastatelluista 89 % oli hyvin tai melko tyytyväisiä. Erittäin
tyytyväisten osuus oli 48 %. Suurista kaupungeista viiden parhaan joukkoon sijoittui
myös Wien 88 tyytyväisyysprosentilla (erittäin tyytyväisiä 60 %). Wienissä ja Zürichissä erittäin tyytyväisten osuus oli suurempi kuin Helsingissä, minkä takia ne valittiin
tarkastelukohteiksi. Tukholmassa melko tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus oli
pienempi, 80 %, mutta se on valittu pohjoismaisena pääkaupunkina tarkasteluun. (Quality of life in cities 2013) Suomalaisiksi Helsinkiä pienemmiksi verrokeiksi valittiin
Turku ja Tampere, sillä niiden joukkoliikenne on Suomen kaupungeista parhaiten verrattavissa Helsingin seutuun.
Joukkoliikennejärjestelmien tarkastelu rajattiin kaupunkimaiseen liikenteeseen. Kaupunkimaisella liikenteellä tarkoitetaan liikennettä, jossa vuoroväli on enintään kaksi
tuntia, ja vuoroja on vähintään kuusi päivässä. Kaupunkimainen liikenne palvelee lähinnä taajaman sisäisiä palvelutarpeita. (Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista 2010)

4.1

Zürich

Sveitsistä tarkasteltavaksi rajattiin Zürichin piirikunta, jonka pääkaupunki on Zürich.
Zürichin piirikunnan pinta-ala on noin 1730 km2 ja Zürichin kaupungin noin 88 km2.
Zürichin kaupungissa vakituisesti asuvia oli vuonna 2013 noin 385 000 ja Zürichin piirikunnassa noin 1 426 000. Väestöntiheys piirikunnassa vuonna 2012 oli 848 asukasta
neliökilometrillä ja taajama-aste 95,1 %. Väestöntiheys Zürichin kaupungissa on huomattavasti suurempi, noin 4330 asukasta neliökilometrillä. Henkilöauton omistaa noin
joka toinen Zürichin piirikunnassa asuva. (Statistik Schweitz 2014) Luvut on koottu
taulukkoon 7.
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Taulukko 7. Perustietoja Zürichin kaupungista ja piirikunnasta (perustuu lähteeseen
Statistik Schweitz 2014)
Zürichin Zürichin
kaupunki piirikunta
Pinta-ala (km2)
88
1730
Asukasluku
385 000
1 426 000
Asukastiheys (as/km2)
4330
848
Taajama-aste
95,10 %
Henkilöautojen määrä/
1000 asukasta
498

Neljännes Zürichin piirikunnan asukkaista on alle 25-vuotiaita, noin 60 % 25–64vuotiaita ja kuudennes yli 65-vuotiaita (Statistik Schweitz 2014). Zürichin piirikunnan
ikäjakauma esitetään kuvassa 7.
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Kuva 7. Zürichin piirikunnan ikäjakauma vuonna 2013 (perustuu lähteeseen Statistik Schweitz 2014)
Kuvassa 8 esitetään Zürichin piirikunnan asukkaiden pääasiallinen toiminta. Työssäkäyviä on yli puolet, 830 000 vuonna 2013, eläkeläisiä vajaa viidennes, ja alle 15vuotiaita 15 %. Muista ryhmistä merkittäviä ovat kotiäidit ja -isät, opiskelijat ja koululaiset joita on noin 4 % kumpiakin sekä työttömät, joita on 3 % asukkaista. (Statistik
Schweitz 2014)
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Kuva 8. Zürichin piirikunnan asukkaat pääasiallisen toiminnan mukaan vuonna
2012 (perustuu lähteeseen Statistik Schweitz 2014)
Viiden vuoden välein Sveitsissä tehdään liikennetutkimus, jossa selvitetään asukkaiden
ajoneuvojen, ajokortin ja joukkoliikennelipun omistamista, päivittäistä liikkumista,
matkan tarkoituksia, liikennemuotojen käyttöä ja asenteita Sveitsin liikennepolitiikkaa
kohtaan. Viimeisin tutkimus tehtiin vuonna 2010. Sen mukaan Zürichin piirikunnassa
tehtiin keskimäärin 3,4 matkaa vuorokaudessa asukasta kohden, ja päivässä tehtyjen
matkojen kokonaispituus oli noin 36 km. Matkustamiseen käytettiin noin 97 minuuttia
päivässä. 36 kilometrin päivämatka matkan tarkoituksen mukaan koostui kuvan 9 mukaisesti. Sekä vapaa-ajanmatkojen ja työhön tai opiskeluun liittyvien matkojen suoritteet olivat noin 40 % kokonaissuoritteesta. (Statistic Schweitz 2012)
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Kuva 9. Zürichin piirikunnan matkojen suoriteosuudet matkan tarkoituksen mukaan
(perustuu lähteeseen Statistic Schweitz 2012)
Liikennetutkimuksessa Zürichin piirikunnan alueen talouksista noin 73 % omisti vähintään yhden auton. Autottomia talouksia oli siis noin 27 %, ja niistä suuri osa oli yhden
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hengen talouksia. Alennushintainen kausikortti oli lähes joka toisella asukkaalla, tavallinen kausikortti joka kymmenennellä, yhdistelmäkortti joka kahdeksannella ja muun
joukkoliikennelipun omisti noin joka kymmenes. Ryhmät eivät ole toisensa poissulkevia. (Statistic Schweitz 2012)
Zürichin piirikunnassa kulkumuotojakauma oli 2010 liikennetutkimuksessa seuraava:
jalankulku 45 %, henkilöajoneuvot 27 %, joukkoliikenne 20 % ja polkupyörä 4 %. (Statistic Schweitz 2012). Työmatkoista 39 % tehtiin joukkoliikenteellä ja 38 % henkilömoottoriliikenteellä vuonna 2012 (Statistik Schweitz 2014).

4.1.1 Zürichin joukkoliikennejärjestelmä
Zürichin piirikunnassa joukkoliikenteen järjestää ZVV eli Zürichin liikenneyhtymä. Sen
tehtävänä on toimia valtuustona ja hoitaa joukkoliikenteen järjestäminen; strateginen
markkinointi, suunnittelu ja rahoitus. Päätöksentekijänä toimii piirikunnan hallitus, joka
päättää joukkoliikennepalvelun kehittämisestä, palvelutasosta, hinnoista sekä yleisesti
määrärahoista ja budjetista. Zürichin piirikunnan 170 kuntaa osallistuu aikataulujen
suunnitteluun sekä antaa mielipiteensä lippujen hinnoittelusta. Pääliikennöitsijöitä on
kahdeksan, jotka osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja markkinointiin sekä liikennöivät. Ainoastaan liikennöintiin osallistuvia liikennöitsijöitä on lisäksi 43. Joukkoliikenne
muodostuu junista, paikallisjunista, raitiovaunuista, busseista ja laivoista. Paikallisjunat
muodostavat seudullisen perusverkon ja pääyhteydet, joita bussit täydentävät. Laivat
liikennöivät Zürichjärven poikki, mikä ansiosta vältytään järven kiertämiseltä. (ZVV
2014)
ZVV palvelee Zürichin piirikunnan kuntia ja lisäksi 15 kuntaa muissa piirikunnissa.
Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 1840 km2 ja asukkaita alueella on yhteensä
noin 1,49 miljoonaa. Joukkoliikenneverkoston pituus on noin 4550 km, josta myös öisin
liikennöidään 1180 km. Liikenteessä oli 1300 kulkuneuvoa, ja linjoja 409. Vuonna 2013
ajoneuvosuorite oli yhteensä 80,7 miljoonaa kilometriä, josta paikallis- ja seutubussien
osuus oli 29,3 miljoonaa, raitiovaunujen 28,8 miljoonaa ja junien 22,1 miljoonaa ajoneuvokilometriä. Laivojen suorite oli 0,3 miljoonaa kilometriä ja vuorijunien 0,2 miljoonaa kilometriä. (ZVV Geschäftsbericht 2013)
Vuonna 2013 ZVV:llä tehtiin 612 miljoonaa matkaa. Luku on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien keskimäärin noin 11 miljoonalla matkalla vuodessa. Suurin osa joukkoliikenteen henkilösuoritteesta muodostuu junassa, sillä vuoden 2013 kokonaishenkilösuoritteesta, 3109 miljoonasta henkilökilometristä noin kaksi kolmasosaa muodostui
junalla liikkuessa. Paikallis- ja seutubussibussiliikenteessä muodostui 335 ja raitiovaunuliikenteestä 625 miljoonan henkilökilometrin suorite. Kaikkien näiden joukkoliikennemuotojen suoritteet ovat kasvaneet vuosittain vuodesta 2006 lähtien, mutta osuudet
ovat pysyneet likimain samoina. (ZVV Geschäftsbericht 2013)
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Lippuvalikoima
Zürichin joukkoliikenteen peruslippuvalikoimaan kuuluvat vuosi- ja kuukausikausikortit, kuuteen päivälippuun tai matkaan oikeuttavat liput sekä yksittäiset päivä- ja matkaliput. Myös erilaisia erikoislippuja tarjotaan. Arvolippuja, joissa kortille ladataan rahaa,
ei ole lainkaan. Kaikkia lippuja voi ostaa yhdelle tai useammalle vyöhykkeelle, ja vyöhykkeen sisällä voi käyttää mitä tahansa joukkoliikennevälineitä. Yömaksu maksetaan
öisin perushinnan lisäksi. Joukkoliikennevälineissä tarjotaan myös ykkösluokka parempaa palvelua haluaville. Lippuja voi ostaa internetistä, automaateista, lipunmyyntipisteistä ja busseissa myös kuljettajilta. (ZVV 2014) Useiden urheilu- tai kulttuuritapahtumien pääsymaksuun kuuluu joukkoliikenteen lippu (Ott 2002).
Joukkoliikenteen edistämistoimenpiteet
Zürichin joukkoliikenteessä on ominaista, että raitiotiet kulkevat omassa tilassaan ja
myös bussit kulkevat omilla kaistoillaan. Tämä estää niiden ruuhkassa myöhästymisen.
Liikennevaloetuuksilla voidaan aina priorisoida joukkoliikenne, joskin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille annetaan tilaa turvalliseen tienylityksen lopettamiseen ja pysäkille pääsyyn. Busseissa ja raitiovaunuissa on paikannuslaitteisto, jolla voidaan myös
informoida kuljettajaa reaaliaikaisesti aikataulumuutoksista ja liikennehäiriöistä. Jokaisessa raitiovaunussa ja bussissa on myös räätälöity aikataulunsa, joka näyttää paitsi lähtöajat päätepysäkiltä, myös väliajat matkan varrella. 80 % ajoneuvoista kulki vuosituhannen vaihteessa maksimissaan 40 sekunnin poikkeamalla aikataulustaan. Zürichissä
joukkoliikennettä on edistetty myös pidättäytymällä uusista tiehankkeista ja rajoittamalla keskustan pysäköintipaikkojen määrää. 60 minuutin vuoroväli ja korkeintaan 400
metrin matka bussi- tai raitiovaunupysäkille tai 750 metrin matka juna-asemalle tarjotaan koko piirikunnassa kaikille taajaan asutuille alueille, joissa on vähintään 300 asukasta, työ- tai opiskelupaikkaa. Joukkoliikennettä edistetään myös ottamalla jalankulkijat huomioon kaupunkisuunnittelussa. Junaliikenteessä vaihdot ovat järjestettyjä, joten
kaikki junat saapuvat keskeiselle asemalle, hubiin, hieman ennen tasatuntia ja lähtevät
hieman sen jälkeen. Näin kaikki matkustajat pystyvät vaihtamaan junaa nopeasti ja luotettavasti. (Ott 2002)

4.1.2 ZVV:n laatututkimukset
Zürichissä liikennöitsijöihin kohdistuu vahva poliittinen ja kansalaisten paine tuottaa
korkealaatuista joukkoliikennettä, sillä joukkoliikennelinjoja ei julkisesti kilpailuteta.
ZVV ei siten analysoi esimerkiksi asiakaspalautteita, vaan liikennöitsijät analysoivat
saamansa palautteet itse. ZVV ei myöskään tutki toteutunutta laatua raitiovaunuissa eikä
busseissa, vaan ainoastaan junissa. Junien täsmällisyyttä mitataan arkipäivisin ruuhkaaikoina ja junien siisteyttä tutkivat mysteeriasiakkaat. (Scheidegger 2015)
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ZVV tekee kuitenkin säännöllisesti asiakastyytyväisyystutkimuksia. Kyselylomakkeet
jaetaan joukkoliikennevälineissä matkustajille, pääasiassa työmatkalaisille (Customer
Satisfaction Survey within ZVV for quality improvement and as basics for bonus
payments). Kyselylomakkeessa on noin 70 kysymystä koskien 16 palvelun laadun osatekijää. Asiakkaat postittavat vastauksensa ZVV:lle, tai vastaavat kyselyyn internetissä.
Vastausprosentti on ollut noin 75 % (ZVV 2015). Kyselyssä mitataan tyytyväisyyttä
hyvin yksityiskohtaisin kysymyksin ja kattavasti kymmenportaisella asteikolla, ja esimerkiksi matkustusmukavuuteen liittyvistä tekijöistä kysytään erikseen muun muassa
istumien mukavuutta, bussien lämpötilaa ja ilmanlaatua kesäisin ja talvisin. ZVV:n
asiakastyytyväisyystutkimuslomake vuodelta 2014 on liitteenä 2.
Tulokset analysoidaan laskemalla ensin painotettu keskiarvo kustakin palvelun osatekijästä, jotta saadaan selville, kuinka tyytyväisiä matkustajat ovat kuhunkin osatekijään.
Seuraavaksi määritetään kunkin osatekijän merkittävyys kokonaistyytyväisyyteen, jotta
toimintaa voidaan parantaa vaikuttavissa asioissa. Tätä tehtäessä huomioidaan, ettei
osatekijä, jolla on pieni merkitys kokonaistyytyväisyyteen ole välttämättä asiakkaalle
tarpeeton, vaan vastaa jo asiakkaan odotuksia, eikä sen parantaminen lisäisi asiakastyytyväisyyttä. Tulokset käsitellään siten, että on mahdollista arvioida kunkin toimijan,
myös joukkoliikenteen tilaajan suoritusta ja kohdistaa parannustoimenpiteet oikealle
toimijalle. (Customer Satisfaction Survey within ZVV for quality improvement and as
basics for bonus payments) Vuoteen 2014 asti asiakastyytyväisyystutkimuksia tehtiin
joka toinen vuosi. Vuonna 2014 tutkimusta kuitenkin laajennettiin tehtäväksi kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Tutkimuksen sisältö pysyi lähes samana.
(ZVV 2014)
Liikennöitsijät saavat bonuksia asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten perusteella,
mikäli ovat pärjänneet hyvin. Maksimibonuksen saa, kun asiakastyytyväisyysarvosana
on tietty vuodesta toiseen vakiona pysyvä arvosana, 78/100. Pistemäärä ei ole tätä suurempi, sillä laadun parantamisen marginaalikustannukset olisivat marginaalihyötyjä
suuremmat. Myös kokonaisasiakastyytyväisyys vaikuttaa maksettavaan bonukseen. Sen
avulla voidaan huomioida linjojen erot liikennetiheydessä ja asiakasrakenteessa sekä
ilmaista liikennöitsijöiden yhteistoiminnan, esimerkiksi vaihtojen merkityksen. Liikennöitsijät velvoitetaan maksamaan saamastaan operointibonuksesta kuljettajille 30 %.
Kun asiakastyytyväisyystutkimusten teko aloitettiin, liikennöitsijät kyseenalaistivat sen
tulokset ja erityisesti laatutekijöiden tärkeyden. Nykyisin liikennöitsijät hyväksyvät systeemin sen pysyvyyden ja tulosten jatkuvuuden takia. (Customer Satisfaction Survey
within ZVV for quality improvement and as basics for bonus payments)
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4.2

Tukholman alue

Tukholma on Ruotsin pääkaupunki, joka sijaitsee Itämeren rannikolla Ruotsin keskiosassa. Tukholma kuuluu Tukholman lääniin ja alueeltaan vastaavaan Tukholman läänin maakäräjäkuntaan.
Täby, Sollentuna, Danderyd, Järfälla, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Tukholma, Nacka,
Botkyrka, Huddinge, Haninge ja Tyresö muodostavat alueen, jota tässä työssä tarkastellaan. Alue rajattiin satelliittikuvan perusteella yhtenäiseen tiiviisti rakennettuun alueeseen. Tarkasteltava alue esitetään kartalla kuvassa 10. Tarkasteltava alue sisältää koko
joukkoliikenteen
A-vyöhykkeen
ja
osia
B-vyöhykkeestä.
(SL
2014)

Kuva 10. Tukholman ympäristön tarkasteluun valittu alue (karttapohja: Wikimedia
commons 2011)
Taulukossa 8 esitetään valittujen kuntien perustiedot. Yhteensä alue on noin 1400 km2,
ja asukkaita on 1,7 miljoonaa. Taajama-aste on kunnissa hyvin lähellä sataa prosenttia.
Henkilöautojen omistajuus vaihtelee suuresti eri kunnissa Sundbybergin noin 260 autosta 1000 asukasta kohden Solnan noin 560 autoon 1000 asukasta kohden. (Statistika
centralbyrån 2014)
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Taulukko 8. Valitun alueen kuntien perustiedot. Taajama-aste vuonna 2010, muut
tiedot vuodelta 2013 (perustuu lähteeseen Statistika centralbyrån 2014)

Botkyrka
Danderyd
Haninge
Huddinge
Järfalla
Lidingö
Nacka
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Tukholma
Tyresö
Taby
Yhteensä

Maa-ala
(km2)
194
26
458
131
54
31
95
53
19
8,7
187
69
61
1387

Asukasluku
87 580
32 222
80 932
102 557
69 167
45 178
94 423
68 145
72 740
42 626
897 700
44 281
66 292
1 703 843

Asukastiheys Taajama(as/km2)
aste
457
97 %
1 222
100 %
179
94 %
795
99 %
1 306
100 %
1 476
98 %
1 006
99 %
1 314
100 %
3 835
100 %
5 048
100 %
4 800
100 %
652
99 %
1 109
100 %

Henkilöautojen
määrä/ 1000 as.
316
501
364
348
380
380
480
424
561
262
359
371
428

Kuvassa 11 esitetään valittujen kuntien ikäjakaumat. Solnassa, Sundbybergissä ja Tukholmassa 25–44-vuotiaiden osuus on muita kuntia suurempi ja 7–17-vuotiaiden pienempi, mutta muuten ikäjakaumat ovat melko samanlaisia eri kunnissa. (Statistika centralbyrån 2014)
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Kuva 11. Tukholman ja ympäryskuntien ikäjakauma vuonna 2013 (perustuu lähteeseen Statistika centralbyrån 2014)
Valittujen kuntien asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta ei löytynyt tilastoa, paitsi
Tukholman osalta. Tukholman asukkaista yli puolet oli työssäkäyviä, 4 % työttömiä, ja
40 % jostain syystä työvoiman ulkopuolella olevia vuonna 2013. Tukholman asukkaiden pääasiallinen toiminta esitetään kuvassa 12. (Statistik om Stockholm 2014)
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Kuva 12. Tukholman kaupungin asukkaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2013
(perustuu lähteeseen Statistik om Stockholm 2014)
Uusin kulkumuotojakaumatieto Tukholman liikenteestä on vuodelta 2004, jonka jälkeen
on tarvittaessa käytetty kansallisia tietoja, jotka kuitenkaan eivät ole yksityiskohtaisia.
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(Resvaneundersökning för Stockholmsregionen Behovsanalys och rekommendationer
2013) Vuonna 2004 Tukholman läänin arkipäivän kulkumuotojakauma oli seuraava:






henkilöauto 47 %
joukkoliikenne 30 %
jalankulku 15 %
pyöräily 6 %
muu 2 % (Resvanor i Stocholms län 2004)

Työ- ja koulumatkojen kulkumuotojakaumaa tutkitaan useammin, ja syksyllä 2013 kulkutapajakauma kodin ja työpaikan tai koulun välillä oli kuvan 13 mukainen. Yli puolet
työ- ja koulumatkoista tehtiin joukkoliikenteellä, ja henkilöautolla tehtyjen matkojen
määrä oli alle viidennes. (Stocholms Stadt 2014)
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Kuva 13. Tukholman kaupungin työ- ja koulumatkojen kulkumuotojakauma syyskuussa 2013 (perustuu lähteeseen Stocholms Stadt 2014)

4.2.1 Tukholman alueen joukkoliikennejärjestelmä
Tukholman läänin joukkoliikenteen suunnittelusta, kehittämisestä, tilaamisesta ja markkinoinnista vastaa Tukholman läänin maakäräjät, SLL. Joukkoliikenteen tilaajana toimii
SL eli AB Storstockholms Lokaltrafik, joka on Tukholma läänin maakäräjien omistama.
Se omistaa raitiovaunut, metrot ja junat, mutta liikennöitsijät operoivat niitä. Bussit ovat
liikennöitsijöiden omistuksessa. Tukholman veneliikenteestä vastaa Waxholmsbolaget.
(SL 2014)
Tukholman joukkoliikenne koostuu kolmilinjaisesta metrosta, paikallis- ja esikaupunkijunajärjestelmistä, pikaraitioteistä sekä bussiliikenteestä. Metro yhdistää keskustan ja
keskustan läheiset asuinalueet. Metron pituus on yhteensä noin 100 km, ja sillä on 100
asemaa. Pääasema sijaitsee Tukholman keskustassa. Metrolla kulkee päivittäin yli mil-
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joona ihmistä. Kolme paikallisjuna- ja esikaupunkijunajärjestelmää palvelevat Tukholman etelä- ja pohjoispuolella asuvien ihmisten liikkumista Tukholman keskustaan.
Tukholmassa on kolme pikaraitiotiejärjestelmää. Raitiovaunun poikkirata yhdistää metron, paikallisjunaliikenteen ja linja-autoliikenteen eri kohdista. Lisäksi Tukholmassa on
pikaraitiotiet lännessä Nockebyn ja Alvikin välillä sekä Lidingössä Ropstenin ja Gåshaga bryggan välillä. Raitioteillä on pääosin omat raiteensa, jotka on erotettu muusta liikenteestä. Lisäksi Tukholmassa on kaupunkiraitiotie, joka on käytössä museoraitiotienä.
Tukholman ja Arlandan lentoaseman välillä on myös pikajunalinja, mutta sillä on oma
lippujärjestelmänsä. Bussiliikenteen runkolinjat yhdistävät Tukholman keskustan osia
toisiinsa ja esikaupunkeja Tukholman keskustaan. Runkolinjojen linja-autot tunnistaa
sinisestä väristä. Muiden linjojen bussit ovat punaisia. Bussilinjoja on läänissä yhteensä
noin 450. Ikäihmisille tarjotaan myös palvelulinjoja. (SL 2014)
Vuonna 2013 SL:llä matkusti talvipäivänä keskimäärin 786 000 matkustajaa. Matkustajista 74 % oli tyytyväisiä saamaansa palveluun. (SL Årsberättelse 2013)
Lippujärjestelmä
Tukholman läänin joukkoliikenteessä on kolme vyöhykettä, A-, B- ja C-vyöhykkeet. Avyöhyke kattaa koko metroverkon, eli Tukholman keskustan ja keskustaa lähimmät esikaupungit. B-vyöhykkeeseen kuuluvat keskustasta kauempana olevat esikaupunkialueet. C-vyöhyke kattaa muut Tukholman läänin alueet. Matkakortin kaudella samalla
hinnalla voi matkustaa kaikilla vyöhykkeillä, mutta matkakortin arvolla ja kertalipulla
maksettaessa hinta riippuu siitä, kuinka monella vyöhykkeellä matkustaa. Matkakortille
voi ladata joko kautta tai arvoa, ja käytössä ovat myös 75 minuuttia tai kolmen vyöhykkeen kaksi tuntia voimassa olevat kertaliput. Alennuksia myönnetään alle 20-vuotiaille,
yli 65-vuotiaille ja opiskelijoille. Kertalippuja voi ostaa lipunmyyntipisteistä, automaateista, tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella. Busseista lippua ei voi ostaa. (SL 2014)

4.2.2 SLL:n laatututkimukset
Vuodesta 1998 lähtien SL-liikenteen laatua on tutkittu teknisin mittauksin, asiakastyytyväisyystutkimuksin ja mysteerimatkustajilla, jotka arvioivat laatutasoa ja muutosta
aikaisempaan. Täsmällisyyttä ei esitetä pelkästään myöhässä olevien bussien tai junien
prosenttiosuudella tietyllä aikavälillä, vaan myös kuvaajalla, jossa näytetään matkustajan ylimääräinen odotusaika. (Nordstrand 2005)
Asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään tammikuun ja toukokuun sekä elokuun ja joulukuun välillä kuukausittain kahden viikon ajan kulkuvälineissä. Tutkimusta tehdään aamukuuden ja iltayhdeksän välillä siten, että vastauksista noin 55 % tulee ruuhka-aikaan
matkustavilta ja loput muina aikoina matkustavilta. Kuukaudessa kyselyitä tehdään vähintään 8150, joista busseissa 4550. Tulokset painotetaan vuorokauden matkustajamää-
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rän mukaan sopimusalueella tai linjalla. Asteikot ovat seitsenosaisia hyvin tyytymättömästä hyvin tyytyväiseen, ja vaihtoehtona on myös ”ei kokemusta asiasta” -vaihtoehto.
Kyselyssä kysytään taustatietoina sukupuolta, ikää, kuinka usein matkustaa, käytettyä
lipputyyppiä kyseisellä matkalla ja auton omistamista. Tyytyväisyyttä kartoitetaan kyseisen matkan osalta ja SL:stä yleisesti. Tutkimuksessa kartoitetaan tyytyväisyyttä linjan lähtöjen määrään, täsmällisyyteen, informaation määrään matkalla, kulkuneuvon
siisteyteen, linjan varren pysäkkien puhtauteen, bussien täyttöasteeseen, ja kuljettajan
ystävällisyyteen, asiantuntemukseen sekä ajotapaan. Linjalle pyydetään antamaan myös
kokonaisarvosana. Turvallisuudentunteesta iltaisin ja öisin tiedustellaan kolmella kysymyksellä, joissa kartoitetaan turvallisuudentunnetta kulkuneuvossa yksin ja seurassa
matkustettaessa sekä pysäkeillä ja asemilla. (Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten
2013) Liitteenä 3 on SL:n asiakastyytyväisyystutkimuslomake vuodelta 2013. Asiakastyytyväisyystutkimuksen lisäksi SLL koostaa tasaisin väliajoin asiakaspalautteista raportin ja jakaa sen koko organisaatiolle ja liikennöitsijöille (Nordgren & Svennberg
2015).
SLL tutkii toteutettua laatua ajamattomien vuorojen, täsmällisyyden, bussien siisteyden
ja kuljettajan käytöksen osalta. Ajamattomia seurataan MobileStatistics-ohjelman avulla, josta tulostettua raporttia verrataan kuukausittain liikennöitsijöiden ilmoituksiin ajamatta jääneistä vuoroista. 10 % busseista on varustettu matkustajamäärälaskurilla
(ATR), jonka avulla saadaan myös tiedot bussin liikkeistä ja esimerkiksi saapumisajasta
pysäkille. Laskureista saatu data käsitellään tilastollisesti, jolloin saadaan kuva siitä,
miten hyvin bussit ovat kulkeneet kuukausittain aikataulussa. Bussien siisteyttä valvotaan avoimilla tarkastuksilla busseissa sekä mysteeriasiakkaiden avulla. Mysteeriasiakkaat tutkivat myös kuljettajien asiakaspalvelua. (Nordgren & Svennberg 2015)

4.3

Wienin alue

Tarkasteltavaksi rajattiin Wien ja Wienin eteläpuolella A2-tien varrella olevat kunnat:
Mödling, Perschtoldsdorf, Brunn am Gebirg, Maria Enzersdorf ja Wiener Neudorf, sekä
Wienin pohjoispuolella olevat Donau-joen varren Langenzersdorf, Korneuburg, Klosterneuburg ja Bisamberg. Näissä kunnissa joukkoliikenne on kaupunkimaista. Myös
muissa Wienin lähiseudun kunnissa bussipysäkeitä on suhteellisen tiheästi, mutta koska
ne eivät kuulu samaan taajamaan Wienin kanssa, ne rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.
(VOR 2014) Tarkasteltava alue esitetään vihreällä kuvassa 14.
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Kuva 14. Tarkasteltavaksi valittu alue vihreällä (Karttapohja Wikimedia commons
2008)
Kuntien perustiedot esitetään taulukossa 9. Alueesta suurin osa on Wieniä, ja alueen
asukkaista yli 90 % asuu Wienissä. Henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden oli
saatavilla ainoastaan Wienin osalta. (Statistics Austria 2014, Wien in Zahlen 2014)
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Taulukko 9. Wienin ja ympäryskuntien perustiedot vuonna 2014 (perustuu lähteisiin
Statistics Austria 2014, Wien in Zahlen 2014)
Maa-ala Asukasluku Asukastiheys Henkilöautojen
(km2)
(as/km2)
määrä/ 1000 as.
Bisamberg
11
4 539
420
Brunn am Gebirg
7
11 509
1 600
Klosterneuburg
76
26 174
340
Korneuburg
10
12 473
1 300
Langenzersdorf
11
7 987
750
Maria Enzersdorg
5
8 691
1 600
Mödling
10
20 495
2 100
Perschtoldsdorf
13
14 754
1 200
Wien
395
1 793 667
4 000
386
Wiener Neudorf
6
8 932
1 500
Yhteensä
544
1 909 221

Wienin ikäjakauma esitetään kuvassa 15. Noin neljännes Wienin asukkaista on alle 25vuotiaita, noin 60 % 25–64-vuotiaita ja noin kuudennes yli 65-vuotiaita. Muiden kuntien väestön ikätietoja ei ollut ilmaiseksi saatavilla. (Statistics Austria 2014)
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Kuva 15. Wienin ikäjakauma (perustuu lähteeseen Statistics Austria 2014)
Wienin asukkaiden pääasiallinen toiminta esitetään kuvassa 16. Wienin asukkaista 45 %
on työssäkäyviä, opiskelijoita ja koululaisia sekä eläkeläisiä on molempia noin viidennes ja 5 % on työttömiä. Muiden tarkasteltavien kuntien tietoja ei ollut ilmaiseksi saatavilla. (Statistics Austria 2014)
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Kuva 16. Wienin asukkaiden pääasiallinen toiminta vuonna 2012 (perustuu lähteeseen Statistics Austria 2014)
Wienissä kulkumuotojakauma vuonna 2013 oli seuraava:





joukkoliikenne 39 %,
henkilöautoilu 28 %,
jalankulku 27 %
pyöräily 6 %.

Joukkoliikenteen osuus on kasvanut pikkuhiljaa vuodesta 1996 lähtien, ja henkilöautoilun osuus vähentynyt. (Wiener Linien 2013)

4.3.1 Wienin alueen joukkoliikennejärjestelmä
Wienin, Ala-Itävallan osavaltion läntisen osan ja Burgenlandin osavaltion pohjoisosan
paikallisen ja seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja suunnittelusta vastaa VOR
(Verkehrsverbund Ost-Region, suom. Itäalueiden liikenneyhtymä). Alue on jaettu maksuvyöhykkeisiin, joista Wienin kaupunki muodostaa yhden. (Rauter 2013, VOR 2014)
VOR alue esitetään vihreällä kuvassa 17. Keltaiset viivat ovat myös VOR-alueen ulkopuolelle ulottuvia rautatielinjoja.
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Kuva 17. VOR-alue kartalla (Rauter 2013)
Wienin joukkoliikenteen tärkein osa on metro, joka kattaa koko Wienin keskustan.
Myös raitiovaunulinjat kattavat suurta osaa kaupungista, ja raitiovaunulinja kulkee etelässä Badeniin, noin 30 km Wienin eteläpuolella olevaan kuntaan saakka. Kaupunkibussit palvelevat Wienin sisäisesti, ja seutubusseja kulkee sekä naapurikuntiin, että muulle
VOR-alueelle. Myös kaukojuna ja kaupunkijuna liikennöivät alueella. Suurin Wienissä
toimivista liikennöitsijöistä on Wienin kaupungin omistama Wiener Linien. (VOR
2014).
Wien kehittää aktiivisesti joukkoliikennejärjestelmäänsä, ja muun muassa julkaisee noin
10 vuoden välein 20 vuoden liikennesuunnitelman. Uusin julkaistu Wienin liikennesuunnitelma diplomityön kirjoitushetkellä oli Transport Master Plan Vienna 2003. Noin
viisi vuotta julkaisun jälkeen tehdään katsaus, jossa selvitetään mitkä tavoitteet on saavutettu, mitkä toimenpiteen toteutettu ja mitä vielä tulee tehdä. (Transport Master Plan
Vienna 2003)

4.3.2 VOR:n ja Wiener Linienin laatututkimukset
VOR tutki joukkoliikenteen laatua vuosittaisella seutubusseissa tehtävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella vuoteen 2013 asti (VOR 2014). Asiakastyytyväisyystutkimukset
rajoittuivat ainoastaan seutubusseihin, sillä liikennöitsijät tekivät ja tekevät edelleen
omat asiakastyytyväisyystutkimuksensa, ja samasta syystä VOR lopetti omien asiakastyytyväisyystutkimusten tekemisen vuonna 2013. Kyselyä tehtiin jatkuvasti, ja vuosittain lomakkeita palautettiin noin 20 000 kappaletta. Kyselylomakkeet jaettiin busseissa
jokaiselle yli 10-vuotiaalle. Kyselyssä kysyttiin taustatietoina matkan tarkoitusta, lipputyyppiä, mielialaa ennen bussimatkaa ja matkan aikana, sukupuolta, asemaa sekä miten
usein matkustaa eri liikennevälineillä, myös henkilöautolla. Lisäksi tiedusteltiin, oliko
matkustaja joskus soittanut asiakaspalveluun tai käyttänyt netissä olevaa reittipalvelua,
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ja millainen hänen kokemuksensa näistä oli. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan matkustusmukavuutta, täsmällisyyttä, siisteyttä, ruuhkaisuutta, kuljettajien ystävällisyyttä, aikatauluja, hinta/laatusuhdetta sekä kyseisen bussimatkan kokonaisarvosanaa. Arvosteluasteikko oli viisiportainen (heikko, välttävä, tyydyttävä, hyvä ja erittäin hyvä). Lomakkeessa oli myös paikka kirjalliselle palautteelle, sekä kehuille että kritiikille. (Stöger 2015) Asiakastyytyväisyyslomake on liitteenä 4.
Nykyisin VOR tutkii asiakkaiden kokemaa laatua ainoastaan asiakaspalautteiden avulla.
Asiakaspalautteita analysoidaan, jotta nähdään, mitkä asiat ovat ajankohtaisia ja minkä
tekijöiden osalta asiakastyytyväisyys on milloinkin matalalla. Mikäli palaute koskee
liikennöitsijää, se välitetään välittömästi liikennöitsijöille laadun parantamiseksi. (Stöger 2015)
VOR tutkii toteutettua laatua seutubussilinjoilla sekä avoimin tarkastuksin että mysteeriasiakkailla. Vuosittain tarkastuksia tehdään noin 1500 kappaletta. Tarkastuksessa arvioidaan pysäkeiden ja kaluston kuntoa sekä kuljettajan toimintaa. Pysäkeiden osalta
tutkitaan aikataulujen ja pysäkki-informaation kuntoa, sekä pysäkin varustelua. Kalustosta tutkitaan ulko- ja sisäsiisteyttä, informaation ja kellonajan oikeellisuutta, lämpötilaa, roskiksia, matkustajien käyttäytymistä ja matkustajien määrää. Kuljettajan asiantuntemusta testataan jollakin kysymyksellä, ja myös rahastuksen oikeellisuutta, kuljettajan
ystävällisyyttä, ajotapaa, ulkonäköä, ja suhtautumista matkustajiin arvioidaan. Myös
virkapuvun käyttöä valvotaan. Tarkastuksessa valvotaan myös muun muassa puhuuko
kuljettaja puhelimessa, tupakoiko, syökö tai juoko hän tai kuunteleeko radiota. Lisäksi
kirjataan ylös sää ja keli sekä lämpötila. Tarkastuksen tulokset esitetään liikennöitsijöille, ja aiemmin parhaat liikennöitsijät myös palkittiin. Monissa liikennöitsijöiden ja
VOR:in välisissä sopimuksissa vaaditaan kalustolta tiettyjä ominaisuuksia, ja myös näiden toteuttamista valvotaan. Mikäli vaatimukset eivät täyty, liikennöitsijät saavat sanktioita. (Stöger 2015) Tarkastuslomake on liitteenä 5.
Wiener Linien tekee omia asiakastyytyväisyystutkimuksiaan. Tutkimustyyppi on paneelitutkimus, joten otos otetaan valikoivasti Wienin asukkaista siten, että joka vuosi pyritään haastattelemaan samanlaisia kotitalouksia, ja yksi kotitalous on mukana useamman
vuoden. Otos on noin 900 henkilöä vuosittain, ja puhelinhaastatteluja tehdään koko
vuoden ajan eri kellonaikoihin, jotta informaatiota saadaan jatkuvasti. Haastattelussa on
32 kysymystä liittyen esimerkiksi säännöllisyyteen, täsmällisyyteen, turvallisuuteen,
informaatioon ja siisteyteen. Wiener Linien on kuitenkin rajannut haastattelupohjan
ainoastaan omaan käyttöönsä, joten tähän diplomityöhön ei ollut mahdollista saada yksityiskohtaista kysymyslistaa. (Bogner 2015)
Asiakkaat voivat antaa Wiener Linienille palautetta muun muassa sähköpostitse, kirjeellä, sosiaalisessa mediassa, puhelimitse ja infopisteissä. Wiener Linien tekee palautteista
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viikoittaisen raportin, jossa käsitellään keskustelua eniten herättäneet asiat, mitä linjoja
ne mahdollisesti koskevat ja mitä palautekanavaa myöten ne ovat tulleet. Raportin perusteella arvioidaan, pitäisikö toimenpiteitä tehdä, ja toteutetaan tarpeelliset toimenpiteet, jos mahdollista. Raportti myös lähetetään kaikille yrityksen yksiköille, jotta kaikki
pysyvät tilanteen tasalla. (Bogner 2015)
Wiener Linienillä toimii myös asiakastoimikunta, joka kerää asiakkaiden mielipiteitä ja
raportoi ne Wiener Linienille. Tällä tavoin asiakkaat ja liikennöintiyksikkö voivat tehdä
yhteistyötä ilman välikäsiä, ja palaute menee suoraan oikeaan paikkaan. Asiakastoimikunnassa on 16 henkilöä, jotka toimivat toimikunnassa neljä vuotta. Puolet toimikunnasta vaihtuu joka toinen vuosi. Toimikunta pyritään muodostamaan eri sosiaalisten
ryhmien edustajista, siten, että he asuvat eri puolilla Wieniä ja että miehiä ja naisia on
yhtä paljon. Asiakastoimikunta kokoontuu noin 2-3 kuukauden välein, ja kokouksessa
on mukana vähintään yksi Wiener Linienin toimitusjohtajista. (Bogner 2015)
Myös Wiener Linien tutkii toteutunutta laatua. Henkilökunnan palvelua tutkitaan mysteeriasiakkaiden avulla, jotka ottavat yhteyttä henkilökuntaan henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjoittamalla. Lisäksi toteutunutta laatua seurataan neljännesvuosittain objektiivisin ja subjektiivisin keinoin. Täsmällisyyttä valvotaan seuraamalla aikataulussa
tapahtuneiden lähtöjen osuutta kaikista lähdöistä, luotettavuutta liikennöityjen kilometrien osuutena suunnitelluista kilometreistä ja vaihtojen onnistumista ajoissa vaihtopaikalla olleiden liikennevälineiden osuudella. Siisteyttä ajoneuvoissa ja asemilla valvotaan ulkoistetuilla tarkastuksilla. Häiriötilannetiedotuksen tasoa mitataan niiden bussija raitiovaunupysäkeiden määrällä, joissa on mahdollista kuuluttaa häiriöistä sekä busseissa ja raitiovaunuissa olevien informaationäyttöjen määrällä. Saavutettavuutta mitataan hissien ja liukuportaiden käyttömahdollisuuksilla metroasemilla, matalalattiajunien
osuudella ja korotettujen bussipysäkkien osuudella. Nopeutta mitataan liikennevaloetuuksien määrällä, satunnaisilla busseissa tehtävillä nopeusvalvonnoilla, sekä kaikkien liikennemuotojen keskinopeutta seuraamalla. Kaikista edellä mainituista laatutekijöistä sekä turvallisuudesta Wiener Linien tekee myös subjektiivisen arvion. (Bogner
2015)

4.4

Turun alue

Turun alueelta diplomityössä tarkasteltavaksi valittiin Turku, Kaarina ja Raisio. Rajaus
tehtiin Turun seudun liikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella (2011). Tarkasteltavaksi valittiin alueet, joilla on vähintään houkuttelevaksi nimetty palvelutaso, eli vuoroväli maksimissaan 60 minuuttia ja liikennöintiä päivittäin. Palvelutasokartta on liitteenä
6.
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Taulukossa 10 esitetään Turun, Kaarinan ja Raision perustiedot. Noin 450 km2 -alueella
asuu noin 240 000 asukasta, joista suurin osa Turussa. Lähes kaikki asukkaat asuvat
taajamassa. (Maanmittauslaitos 2014, Tilastokeskus 2014)
Taulukko 10. Turun seudun asukasluku, maa-ala, asukastiheys taajama-aste ja henkilöautojen määrä kunnittain vuosien 2013-2014 vaihteessa (perustuu lähteisiin
Maanmittauslaitos 2014, Tilastokeskus 2014)

Turku
Kaarina
Raisio
Yhteensä

Asukasluku Maa-ala
(km2)
182 100
246
32 000
150
25 000
49
239 100
445

Kokonaisala Väestöntiheys Taajama(km2)
(as/km2)
aste (%)
306
741
98,9
180
211
94,5
50
504
99,2
536

Henkilöautojen
määrä/1000 as.
471
588
657
506

Turun seudun ikäjakauma vaihtelee hieman kunnittain. Kaarinassa on muita kuntia suurempi osuus alle 15-vuotiaita, kun taas Turussa 15–44-vuotiaita on suhteellisesti muita
kuntia enemmän. Raisiossa asuvista suurempi osa on yli 45-vuoitaita kuin Kaarinassa ja
Turussa. Turun, Kaarinan ja Raision ikäjakaumat ovat kuvassa 18.
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Kuva 18. Turun seudun ikäjakauma kunnittain 2013 (perustuu lähteeseen Tilastokeskus 2014)
Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa noin 44 % väestöstä on työssäkäyviä ja eläkeläisiä on
lähes viidennes. Turussa opiskelijoiden osuus on hieman suurempi kuin Kaarinassa ja
Raisiossa, ja myös työttömien osuus on suurin. (Tilastokeskus 2014) Turun, Kaarinan ja
Raision asukkaiden pääasiallinen toiminta esitetään kuvassa 19.
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Kuva 19. Turun seudun asukkaiden pääasiallinen toiminta 2012 (perustuu lähteeseen
Tilastokeskus 2014)
Kuvassa 20 esitetään Turun kaupunkiseudun henkilöliikennetutkimuksessa vuonna
2008 selvitetty kulkumuotojakauma. Joukkoliikenteen osuus oli 8 %, ja yli puolet matkoista tehtiin henkilöautolla. Turun kaupungin osalta joukkoliikenteen osuus oli vain
hieman seutua suurempi, 9 %. (Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2010)
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Kuva 20. Turun seudun liikennemuotojakauma 2008 (perustuu lähteeseen Kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjelma 2010)

4.4.1 Turun joukkoliikennejärjestelmä
Turun kaupunkiseudun liikenne eli Föli huolehtii Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin,
Raision ja Ruskon kuntien joukkoliikenteen järjestämisestä. Joukkoliikenne järjestetään
linja-autoilla. Seudun joukkoliikenteessä liikennöitsijöitä on seitsemän. (Föli 2014)
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Turun seudun liikenteessä voi matkustaa matkakortilla, johon voi ladata joko rahaa tai
kautta, sekä vuorokausi- tai kertalipulla. Kortteja voi ladata busseissa, internetissä tai
myyntipisteissä. Myös yhdistelmäkortti, jossa arvokortti muuttuu automaattisesti kausikortiksi, kun 30 päivän aikana matkustetaan arvolla vähintään kausikortin hinnan verran, on tarjolla. Vuorokausi- ja kertalippuja voi ostaa bussista tai mobiilisti. Vuorokausilippuja voi ostaa myös tekstiviestillä. (Föli 2014)

4.4.2 Fölin laatututkimukset
Turun joukkoliikenteessä joukkoliikenteen laatua seurataan säännöllisesti kalustotutkimuksilla, asiakastyytyväisyystutkimuksilla sekä seuraamalla asiakaspalautteita. (Tervonen 2015, Korte 2015) Asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään valtaosassa kohteita
kolmesti vuodessa korkeintaan kuuden viikon jaksoissa, jotka sijoittuvat tammihuhtikuuhun, touko-elokuuhun ja syys-joulukuuhun. Kussakin kohteessa on yksi tai
useampia linjoja. Kysely tehdään tutkimusjakson aikana 100 tai 30 matkustajalle kohteesta riippuen. Pienempi otanta on pääasiassa pienbusseilla ajettavilla koululaislinjoilla. Kyselyjä tehdään ruuhka-aikoina, muihin aikoihin arkisin sekä viikonloppuisin. Kyselyissä tiedustellaan viisiportaisella asteikolla matkustajan mielipidettä sen linjan ominaisuuksista, jolla matkustaja parhaillaan matkustaa. Kysely sisältää kysymykset kuljettajan palvelusta ja ajotavasta, bussin sisäsiisteydestä ja kunnosta ulkopuolelta. Lisäksi
kysytään vastaajan ikäryhmää sekä sukupuolta. Myös päivämäärä, kellonaika ja linja
tilastoidaan. Asiakastyytyväisyystutkimusten tarkoituksena on selvittää liikennöitsijöiden tarjoaman palvelun laatu, ja sen perusteella maksetaan laatubonuksia tai -sanktioita.
(Hankinta- ja logistiikkakeskus, Turku 2014) Asiakastyytyväisyyden keskiarvon kehittymistä vuositasolla seurataan valtuustossa. (Korte 2015)
Myös asiakaspalautteet välitetään lautakunnalle kuukausittain. Asiakaspalautteita seurataan ja niiden perusteella voidaan joskus tehdä muutoksia esimerkiksi aikatauluihin.
Ajamattomia vuoroja seurataan tällä hetkellä liikennöitsijöiden ilmoitusten ja asiakaspalautteiden perusteella, mutta kehitteillä on myös automaattinen seuranta. Jos liikennöitsijän ajamattomien vuorojen osuus ylittää tietyn rajan, vaaditaan selvitystä ja mikäli
ajamattomia on vieläkin enemmän, peritään sanktioita. Täsmällisyyttä ja kuljettajan
palvelua seurataan pääasiassa asiakaspalautteiden perusteella, mutta palvelulinjoilla on
myös tehty mysteeriasiakaskokeilu. Tulokset eivät kuitenkaan poikenneet palvelulinjojen asiakaskyselyistä, joten mysteeriasiakkaista luovuttiin ainakin toistaiseksi. Bussien
siisteyttä ja toimivuutta tutkii jatkuvasti kolme tarkastajaa, ja välillä pidetään pari tehotarkastusviikkoa, jolloin koko kalusto tutkitaan. Kalustosta tutkitaan yleistä siisteyttä
mutta myös teknistä toimivuutta, kuten niiaustoiminnon, sisänäyttöjen ja pysäytysnappien toimivuutta. Tulokset välitetään liikennöitsijöille ja tarpeen tullen sanktioidaan.
(Korte 2015)
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Turussa on tehty myös ennen-jälkeen-tutkimus, jossa tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita ennen Föli-uudistusta ja sen jälkeen. Ennen-tutkimuksessa kysyttiin
muun muassa, mitkä asiat saisivat seudun asukkaat lisäämään joukkoliikenteen käyttöä,
ja osa toiveista toteutettiin, kun Föli perustettiin. Esimerkiksi koko alueen tasataksa oli
asukkaiden toiveena, ja se toteutettiin. Suunnittelun apuna Föli on myös tehnyt tietyillä
alueilla postikyselyitä, jossa on kartoitettu alueen asukkaiden toiveita esimerkiksi linjojen reitteihin liittyen. Näillä keinoilla saadaan myös niiden asukkaiden ääni kuuluviin,
jotka eivät joukkoliikennettä käytä, ja voidaan houkutella heitä joukkoliikenteen käyttäjiksi. (Korte 2015)

4.5

Tampereen alue

Tarkasteltava alue valittiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn 2012–2016 (2011) perusteella. Tarkasteltava alue rajattiin alueisiin, joissa
joukkoliikenteen palvelutaso on vähintään 3 tähteä, eli alue on osa isoa taajamaa tai
taajamaryhmää, ja vuoroväli on maksimissaan 60 minuuttia. Alueeseen kuuluu Tampere
Teiskoa lukuun ottamatta, Pirkkalan, Kangasalan, Nokian, Ylöjärven ja Lempäälään
taajamat, sekä yhteydet näistä taajamista Tampereelle. (Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 2012–2016 2011) Tampereen kaupunkiseudun
joukkoliikenteen palvelutasokartta on liitteenä 7. Valitun alueen kuntien perustiedot on
koottu taulukkoon 11.
Taulukko 11. Tampereen seudun asukasluku, maa-ala, asukastiheys, taajama-aste ja
henkilöautojen määrä kunnittain vuosien 2013–2014 vaihteessa (perustuu lähteeseen
Maanmittauslaitos 2014, Tilastokeskus 2014)
Asukasluku Maa-ala Kokonaisala Väestöntiheys Taajama- Henkilöautojen
(km2)
(km2)
(as/km2)
aste (%) määrä/1000 as.
Tampere
Pirkkala
Kangasala
Ylöjärvi
Nokia
Lempäälä
Yhteensä

220 500
18 400
30 300
31 700
32 700
21 800
355 400

525
81
658
1115
288
270
2 937

690
104
871
1324
348
307
3 643

420
226
46
28
113
81

98,5
97,3
84,2
87
91,4
88,2

461
544
605
620
585
583
511
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Tarkasteltavien kuntien ikäjakaumat ovat kuvassa 21. Tampereella asuu suhteellisesti
enemmän 15–44-vuotiaita ja vähemmän alle 15-vuotiaita kuin muissa kunnissa. Muuten
ikäjakaumat eivät eroa merkittävästi eri kunnissa. (Tilastokeskus 2014)
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Kuva 21. Tampereen seudun ikäjakauma kunnittain vuonna 2013 (perustuu lähteeseen Tilastokeskus 2014)
Kuvassa 22 esitetään alueen asukkaiden pääasiallinen toiminta. Tampereella on enemmän opiskelijoita ja työttömiä kuin muissa kunnissa. Työssäkäyviä on joka kunnassa
noin 45 %. (Tilastokeskus 2014)
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Kuva 22. Tampereen seudun asukkaiden pääasiallinen toiminta 2012 (perustuu lähteeseen Tilastokeskus 2014)
Kulkutapajakaumat kunnittain esitetään kuvassa 23. Tampereella joukkoliikenteellä ja
kävelyllä on suuremmat osuudet kuin muissa kunnissa, ja henkilöautomatkojen osuus
on alle puolet. (Kalenoja ja Tiikkaja 2013)
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Kuva 23. Tampereen seudun kulkutapajakauma 6 vuotta täyttäneillä syysjoulukuussa 2012 (perustuu lähteeseen Kalenoja ja Tiikkaja 2013)
Tampereella kolmannes koulu- ja opiskelumatkoista ja 21 % työmatkoista tehtiin joukkoliikenteellä. Muilla paikkakunnilla joukkoliikenteellä tehtyjen työmatkojen osuus ei
poikennut kaikkien matkojen joukkoliikenteen kulkutapaosuudesta, ja joukkoliikenteel-
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lä tehtyjen koulu- tai opiskelumatkojen osuus oli keskimäärin 18 %. (Kalenoja ja Tiikkaja 2013)

4.5.1 Tampereen joukkoliikennejärjestelmä
Tampereen, Kangasala, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven joukkoliikenteen suunnittelee ja hankkii Tampereen joukkoliikenne. Joukkoliikenne
järjestetään linja-autoilla. Liikennöitsijöitä on seitsemän. (Tampereen joukkoliikenne
2014)
Tampereen joukkoliikenteessä voi maksaa matkakortilla tai ostaa kertalipun. Vuonna
2014 ainoastaan vyöhykkeellä 1 voi maksaa kortille ladatulla arvolla tai kaudella, vyöhykkeiden ylittämiseen tai muilla vyöhykkeillä matkustamiseen käy ainoastaan kortille
ladatut sarjaliput. Koko seudulle Orivettä lukuun ottamatta käy lisäksi seutukausilippu.
Kortin voi ostaa ainoastaan asiakaspalvelusta ja internetistä, mutta sitä voi ladata palvelupisteissä eri puolilla aluetta ja internetissä. Kertalipun voi ostaa bussikuskilta. Tampereen seudun maksuvyöhykkeet esitetään kuvassa 24.

Kuva 24. Tampereen maksuvyöhykkeet 1, 2 3 ja YVI. S tarkoittaa seutulippualuetta.
(Tampereen joukkoliikenne 2014)

4.5.2 Tampereen joukkoliikenteen laatututkimukset
Kahdesti vuodessa, yleensä marras- ja toukokuussa Tampereen joukkoliikenne tekee
asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa tietoa kerätään useilta linjoilta kerrallaan. Joka
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linjalla vähintään 100 matkustajalta kysytään tyytyväisyyttä esimerkiksi kyseessä olevan linjan kuljettajapalveluihin, kaluston siisteyteen, reitteihin ja aikatauluihin. Kyselyssä on kuusi linjan laatuun liittyvää kysymystä, joista osa kartoittaa liikennöitsijän
vastuulla olevia asioita ja osa Tampereen joukkoliikenteen vastuulla olevia asioita. Tulokset vaikuttavat muun muassa liikennöitsijöiden palkitsemiseen tai sanktioimiseen,
mutta muuten niitä ei juuri hyödynnetä, sillä tuloksista ei riittävästi pystytä erottelemaan
liikennöitsijän ja tilaajan toiminnan vaikutuksia. Poikkeuksena on, mikäli asiakastyytyväisyyden keskiarvo on huomattavasti muuttunut, jolloin muutoksen syyt pyritään selvittämään. Esimerkiksi matkustajamäärän nopean lisääntymisen ja liikennöitsijän omistajanvaihdoksien on havaittu näkyvän asiakastyytyväisyysarvosanoissa. (Häyrynen
2014)
Asiakastyytyväisyystutkimusten lisäksi Tampereen joukkoliikenne tekee aika ajoin puhelinhaastatteluja, joissa otantaan kuuluu myös niitä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Puhelinhaastatteluja on tehty muun muassa paikallisen joukkoliikenteen käyttöön
yleisesti liittyen tai spesifimmin kanavista, joista bussiaikatauluja haetaan. (Häyrynen
2014)
Asiakaspalautteita kerätään jatkuvasti ja ne säilytetään. Palautteet välitetään liikennöitsijälle, mikäli palaute liittyy liikennöitsijän toimintaan. Jos asiakaspalautteissa käy ilmi,
että liikennöitsijä on toiminut vastoin sopimusta, esimerkiksi vuoro on jäänyt ajamatta
tai kuljettaja käyttäytynyt huonosti, liikennöitsijä voi saada sanktioita. Asiakaspalautteet
myös luokitellaan sen mukaan ovatko ne moitteita, kiitoksia vai neutraaleja sekä aiheen
mukaan. Myös asiakaspalautteiden määrää ja niiden aiheiden jakautumista seurataan.
Suunnitteluvaiheessa palautteet käydään linjoittain läpi, jolloin niissä esitettyihin kehitysehdotuksiin tai niissä ilmenneisiin puutteisiin linjan, aikataulun ja reitin osalta pyritään vastaamaan. (Häyrynen 2014)
Toteutettua laatua tutkitaan Tampereen joukkoliikenteessä lähinnä seuraamalla ajamattomia vuoroja. Ajamattomia vuoroja seurataan siten, että liikennöitsijät ilmoittavat ajamatta jääneet vuoronsa päivittäin, ja tiedot kirjataan ylös. Mikäli liikennöitsijä ei tee
ilmoitusta, ja ajamaton selviää jollain muulla tavoin, liikennöitsijälle seuraa lisärikemaksu. Reaaliaikaista ajamattomien seurantaa ei ole vielä käytössä. (Häyrynen 2014)
Busseista vähintään 93 % pyritään pitämään koko ajan kiinni satelliittipaikannusjärjestelmässä, joten niiden kulku- ja aikataulussapysymistiedot ovat periaatteessa olemassa.
Tietoja kuitenkin hyödynnetään lähinnä aikataulusuunnittelussa, jos jokin linja jää jatkuvasti aikataulusta jälkeen. Muuten aikataulussa pysymistä ei seurata, eikä siitä esimerkiksi tehdä tilastoa. (Häyrynen 2014)
Kaluston ja pysäkeiden siisteyttä ei valvota aktiivisesti, mutta asiakaspalautteiden kautta
tulleet siisteys- ja muut puutteet otetaan huomioon ja pyritään ratkaisemaan. Bussien
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siisteyteen liittyvät ongelmat käy joku henkilökunnasta tarkastamassa, ja pysäkkien
kunnosta tulevat palautteet välitetään kunnossapidosta vastaaville toimijoille. (Häyrynen 2014)

4.6

Helsingin alue

Helsingistä ympäryskuntineen tarkasteltavaksi valittiin alueet, jolla liikenne on kaupunkimaista, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kerava. Alueella oli syyskuussa
2014 noin 1,14 miljoonaa asukasta. (Väestörekisterikeskus 2014) Alueen maa-ala on
noin 800 km2. (Maanmittauslaitos 2014) Väestöntiheys on suurin Helsingissä ja melko
suuri muissakin HSL-alueen kunnissa. Taajama-aste seuraa väestöntiheyttä, ja on lähellä sataa joka kunnassa. Asukasluvut, pinta-alat, asukastiheydet ja taajama-asteet kunnittain esitetään taulukossa 12.
Taulukko 12. HSL-alueen asukasluvut syyskuussa 2014, pinta-alat tammikuussa
2014 sekä väestöntiheys, taajama-aste vuosien 2013–2014 vaihteessa ja henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden vuonna 2012 (perustuu lähteisiin Väestörekisterikeskus 2014, Maanmittauslaitos 2014, Tilastokeskus 2014)

Helsinki
Espoo
Vantaa
Kauniainen
Kerava
Yhteensä

Asukasluku Maa-ala Kokonaisala Väestöntiheys Taajama- Henkilöautojen
(km2) (km2)
(as/km2)
aste (%) määrä/1000 as.
621 000
214
716
2870
99,9
400
264 000
312
528
835
99,4
481
210 000
238
240
870
99,7
513
9000
6
6
1550
100
480
35 000
31
31
1140
99,8
485
1 139 000
801
1521
443

Väestönosuus ikäryhmittäin esitetään kuvassa 25. Ikärakenteessa ei ole suuria eroja
kuntien välillä, paitsi Helsingissä alle 14-vuotiaiden osuus on muita kaupunkeja pienempi ja Kauniaisissa 24–44-vuotiaiden osuus huomattavan pieni. (Tilastokeskus 2014)
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Kuva 25. HSL-kuntien ikärakenteet vuonna 2013 (perustuu lähteeseen Tilastokeskus
2014)
Kuvassa 26 esitetään kuntien asukkaiden pääasiallisen toiminnan jakauma vuonna 2012.
Erot kuntien välillä ovat pieniä Kauniaisten muita suurempaa eläkeläisten osuutta lukuun ottamatta. (Tilastokeskus 2014)
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Kuva 26 HSL-alueen asukkaat vuoden 2012 pääasiallisen toiminnan mukaan jaoteltuna (perustuu lähteeseen Tilastokeskus 2014)
Kuvassa 27 esitetään asukkaiden mahdollisuus auton käyttöön kunnittain vuonna 2012
tehdyn liikennetutkimuksen perusteella. Helsinkiläisillä on harvemmin mahdollisuus
auton käyttöön kuin muiden kuntien asukkailla, sillä Helsingissä aina halutessaan auton
saa käyttöönsä noin puolet asukkaista, ja niiden osuus, joilla autoa ei ole koskaan käytössään tai on käytössä hyvin harvoin, on yli 30 %. Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja
Keravalla autonkäyttömahdollisuus vähintään silloin tällöin on yli 80 %:lla asukkaista.
(HLJ 2015 2013)
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Kuva 27. 18 vuotta täyttäneiden HSL-alueen asukkaiden mahdollisuus auton käyttöön kunnittain (perustuu lähteeseen HLJ 2015 2013)
Taulukossa 13 esitetään joukkoliikennelippujen omistajien osuus alueittain HSLalueella vuoden 2012 liikennetutkimuksen mukaan. Ryhmät ovat toisensa poissulkevia,
eli jos asukas omistaa kausilipun, ei häntä lasketa arvo- tai sarjalipun omistajaksi, vaikka hänellä sellainen olisikin. Kausilipun omistaminen tarkoittaa, että asukas todennäköisesti käyttää joukkoliikennettä säännöllisesti, ja arvo- tai sarjalipun omistaminen, että
asukas todennäköisesti käyttää joukkoliikennettä vähintään silloin tällöin. Helsingissä
asuvien lipunomistusosuus on suuri, sillä noin 40 % omistaa kausilipun ja lähes puolet
arvo- tai sarjalipun. Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla vajaa neljännes omistaa kausilipun. Arvo- tai sarjalipun omistaa Espoossa ja Kauniaisissa noin puolet ja Vantaalla
noin 40 %. Vantaalla suurempi osa, noin kolmannes on kokonaan liputtomia. Espoossa
ja Kauniaisissa liputtomien osuus on noin neljännes. Keravalla, Kirkkonummella ja Sipoossa lähes 60 % ei omista joukkoliikenteen lippua. Joukkoliikennelipun omistaminen
on naisilla yleisempää kuin miehillä. (HLJ 2015 2013)
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Taulukko 13. Joukkoliikennelippujen omistusaste asuinkunnittain (perustuu lähteeseen HLJ 2015 2013)

Kausilippu Arvo- tai sarjalippu Ei lippua
Helsingin
kantakaupunki
Helsingin
esikaupunki
Espoo+
Kauniainen
Vantaa
Kerava,
Kirkkonummi
Sipoo
Yhteensä

40 %

46 %

12 %

38 %

45 %

15 %

23 %

51 %

24 %

23 %

42 %

33 %

15 %

24 %

57 %

31 %

44 %

23 %

4.6.1 Helsingin alueen joukkoliikennejärjestelmä
HSL eli Helsingin seudun liikenne on Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon muodostama kuntayhtymä, joka suunnittelee ja järjestää
joukkoliikenteen toimialueellaan. HSL hankkii bussi-, raitiovaunu-, metro-, lähijuna-, ja
lauttaliikennepalvelut, on vastuussa markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta sekä
järjestää lipunmyynnin ja vastaa matkalippujen tarkastuksesta. (HSL 2014)
HSL-alueen joukkoliikenne muodostuu Helsingin kantakaupungin raitioliikenteestä,
Ruoholahdesta Helsingin keskustan kautta Vuosaareen ja Mellunmäkeen suuntautuvasta
metrolinjasta, lähijunaliikenteestä Helsingistä koilliseen Vantaata ja Keravaa kohden,
Helsingistä länteen Espooseen ja Kirkkonummelle sekä pohjoiseen Kehä kolmelle sekä
lauttaliikenteestä Suomenlinnaan. Linja-autoliikennettä on kaupunkien sisäisesti ja kaupunkien välillä. (HSL 2014) Vuonna 2013 HSL:llä tehtiin 350 miljoonaa nousua vuonna, joista 180 miljoonaa oli busseissa. Matkustajakilometrejä puolestaan tuli yhteensä
2,5 miljardia joista busseissa 1,3 miljardia. Bussilinjoja HSL-alueella on 314, jotka tekivät arkivuorokautena noin 20 000 lähtöä. (HSL:n tietopaketti 2013 2014)
HSL:n joukkoliikenteen palvelutasoluokat vuosina 2012–2015 esitetään kartalla liitteessä 8. Palvelutaso on korkea erityisesti Helsingissä ja suurimmissa asutuskeskittymissä
Espoossa ja Vantaalla. Palvelutasoa, jossa joukkoliikenne on ensisijaisena kulkumuotona, tarjotaan Helsingin kantakaupungissa, Oulunkylän, Malmin, Tikkurilan, Valimon ja
Leppävaaran rautatieasemien läheisyydessä, Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Vuosaaren
metroasemien ympäristössä sekä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Näillä alueilla joukkoliikenne on tarjolla noin aamukuuden ja yöyhden välillä. Viikonloppuisin on myös aamuyön liikennettä. Vuorovälit ovat ruuhka-aikoina maksimissaan 10 minuuttia ja muul-
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loin päiväsaikaan 15 minuuttia. Varhain aamulla, myöhään illalla, yöllä ja sunnuntaina
maksimivuoroväli on 20 minuuttia. Maksimiliityntäkävelymatka on näillä alueilla 600
metriä runko- ja raideliikenteen pysäkeille ja 400 metriä muille pysäkeille. Tavoitekävelyetäisyydet ovat vastaavasti alle 400 ja alle 300 metriä. (Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2012)
Henkilöauton kanssa kilpailukykyinen palvelutaso tarjotaan myös useimpien muiden
metro- ja rautatieasemien läheisyydessä, lähes koko Helsingissä Itä-Helsinkiä lukuun
ottamatta, Espoossa paikoittain valtatien 51 varressa ja Vantaalla Pakkalan alueella lentokentän eteläpuolella sekä Hakunilassa. Näillä alueilla liikennöintiaika alkaa parasta
palvelutasoa myöhemmin viikonloppuisin, ja viikolla viimeinen lähtö keskustasta lähtee
15 minuuttia aiemmin. Maksimivuorovälit ovat metrolla ja lähijunalla pidempiä, mutta
yleinen maksimivuoroväli on ruuhka-aikana kuitenkin 10 minuuttia, muina aikoina päivällä ja varhaisillalla 20 minuuttia, sekä varhain aamulla, myöhään illalla ja sunnuntaisin puoli tuntia. Kävelyetäisyyden maksimiarvot ovat runko- ja raideliikenteeseen 800
metriä ja muille pysäkeille 600 metriä. (Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSLliikenteessä 2012)
Muilla suhteellisen taajaan asutuilla alueilla Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Keravalla palvelutaso on vähintään kohtuullinen, eli joukkoliikennettä on tarjolla puoli seitsemän ja 23:n välillä, vuoroväli ruuhka-aikoina maksimissaan puoli tuntia ja muina aikoina tunnin, sekä pysäkeille maksimissaan 800 metriä. Alueilla, jossa asutus on harvaa,
palvelutaso on alhainen. (Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä 2012)

4.6.2 HSL:n laatututkimukset
HSL tekee kahdenlaisia tutkimuksia joukkoliikenteen laatuun liittyen: asiakastyytyväisyystutkimuksia ja laatututkimuksia. Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään ympäri vuoden eri joukkoliikennevälineissä. Kyselyssä asiakkaat valitsevat, miten hyvin tai huonosti väittämät pitävät heidän mielestään paikkansa linjalla, jolla he parhaillaan matkustavat. Kyselyssä on väittämiä asioista, joihin liikennöitsijä voi suoraan vaikuttaa, sekä
linjaan, reittiin ja yleiseen matkantekoon liittyviä väittämiä. Esimerkiksi kuljettajan ystävällisyyttä ja ajotapaa, sekä vaihtamisen ja istumapaikan saannin helppoutta arvioidaan. Asiakkaat antavat kyselyssä myös yleisarvosanan HSL-alueen joukkoliikenteelle.
Asiakastyytyväisyystutkimuksissa on haastateltu syyskuun 2011 ja elokuun 2014 välillä
kevät- ja syyskausilla noin 25 000 henkilöä per kausi. Kyselyistä yli 80 % tehdään busseissa. Tutkimuskausien alku- ja loppupäivämäärät ovat hieman vaihdelleet vuodesta
riippuen, mutta kevätkausi on ajoittunut tammikuun puolivälin ja toukokuun puolivälin
väliselle ajalle. Kesän tutkimuskausi ajoittuu kesä-elokuuhun. Syyskausi on ajoittunut
syyskuun alun ja marraskuun lopun tai joulukuun puolivälin väliselle ajalle. Kyselyjä on
tehty arkisin maanantaista torstaihin klo 6-18 ja perjantaisin kello 6-16. Viikonloppuisin, iltaisin ja öisin tutkimuksia ei tehdä. Kyselyjen määrä on linjoittain kiintiöity aamu-
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ruuhkan, päivän ja iltaruuhkan kesken matkustajamäärien suhteessa. Linjakohtainen
näyte on lisäksi pyritty keräämään tasaisesti koko tutkimuskauden aikana ja tasaisesti
koko reitiltä. Jotta tulos olisi luotettava, tutkijoita on ohjeistettu valitsemaan matkustajia
mahdollisimman satunnaisesti muun muassa iän ja sukupuolen suhteen, sekä keräämään
enintään kuusi vastausta yhdeltä lähdöltä. Tutkimuslomake on pysynyt samanlaisena
syyskuun 2011 joulukuun 2013 välillä. Kevätkaudella 2014 tutkimuslomaketta muutettiin siten, että vastaajan taustatiedoissa ei enää kysytty haastateltavan haastattelupäivänä
tekemien joukkoliikennematkojen määrää, eikä ajokortin omistamista. Sen sijaan kyselyssä selvitettiin, miten haastateltava etsii useimmiten tietoa joukkoliikenteen aikatauluista. (HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimukset, kevät 2014, syksy
2013, kevät 2013, syksy 2012, kevät 2012 ja syksy 2011) Bussiliikenteen asiakastyytyväisyyslomake keväältä 2013 on liitteenä 9.
Laatututkimuksissa tutkitaan bussien, raitiovaunujen ja metrojen kuntoa ja siisteyttä.
Laatututkimusta on tehty syyskaudelta 2012 lähtien, ja keväällä 2014 laatututkimuksen
tulosten pisteytystapa muuttui bussien osalta. Ennen kevättä 2014 laatupisteet laskettiin
prosentteina kokonaispisteistä, ja 100 % oli silloin moitteeton tulos. Mitä pienempi prosentti oli, sitä enemmän ja/tai sitä vakavampia poikkeamia bussissa oli. Keväällä 2014
raportoitiin kaikki poikkeamat ja kullekin poikkeamalle annettiin pistemäärä sen vakavuuden mukaan. Mitä enemmän pisteitä bussi siis sai, sitä heikompilaatuinen se oli ja
nolla pistettä oli virheetön tulos. Tutkimusta on kehitetty muillakin tavoin jatkuvasti,
joten eri tutkimuskausien tulokset eivät ole vertailtavissa. Tutkimusta tehdään kaksi
kertaa vuodessa, kevätkaudella tammi-toukokuussa ja syyskaudella syys-marraskuussa
(vuonna 2012 myös joulukuun alussa). Tutkitun bussikaluston määrä on ollut syksyisin
noin 3200 bussia, ja keväisin noin 3400–3500 bussia. Tutkimuksessa tarkastetaan bussin ulkopintojen ja sisätilojen kunto. Tutkimuksessa keskitytään matkustajien kokemaan
laatuun, joten kaluston teknisiä yksityiskohtia ei arvioida. Tutkijoilla on valmiit kaavakkeet, joiden mukaan he tekevät havainnot ja kirjaavat puutteet ylös. (HSL:n joukkoliikenteen laatututkimukset syksy 2012, kevät 2013, syksy 2013 ja kevät 2014)
Asiakkaat voivat laittaa HSL:lle palautetta nettilomakkeen kautta tai soittamalla asiakaspalveluun. Palautteet kirjataan kategorisoituina asiakaspalautejärjestelmään. Tietoihin kirjataan, mitä linjaa ja liikennöitsijää palaute koskee, mikäli tieto on kohdennettavissa. HSL on vastaanottanut viime vuosina vuosittain noin 36 000-41 000 palautetta,
joista bussiliikenteelle tulee noin 70 %.
Ajamattomien määrää seurataan pääasiassa liikennöitsijöiden ilmoittamien tietojen perusteella. Ajamattomat voivat tulla HSL:n tietoon myös asiakkaiden asiakaspalautteissa
raportoimana. Bussien ajamat reitit ja siten myös ajamattomat vuorot voidaan tarkastaa
busseissa olevista kortinlukulaitteista verkkoon siirretyn tiedon avulla.
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HSL tehtiin marras-joulukuussa 2014 mysteeriasiakaspilotti, jonka tavoitteena oli testata menetelmän sopivuutta kuljettajakoulutuksen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseen
sekä luoda pohja systemaattiselle mittaamiselle. Tutkimus tehtiin siten, että bussissa
matkusti tavallisena asiakkaana esiintyvä tutkija. Hän arvioi muun muassa kuljettajan
käytöstä, ystävällisyyttä ja neuvontataitoa, ulkonäköä, ajotapaa ja kielitaitoa, pysäkeiden
varustelutasoa ja siisteyttä sekä bussien kuntoa ja siisteyttä. Eri tekijöille annettiin arvosanat 1-4, joista nelonen oli paras ja ykkönen huonoin. Tutkimusta tehtiin maanantaista
lauantaihin aamusta iltaan, ja sama linjaa tutkittiin vähintään 10 kertaa. (Informatum
Research Oy 2015)
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5. ANALYYSI HSL-ALUEEN
TEEN LAADUSTA

JOUKKOLIIKEN-

Aineistotutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat HSL:n asiakkaiden kokemaan laatuun. Tutkimuksessa verrattiin toteutunutta laatua koettuun laatuun
sekä analysoitiin asiakastyytyväisyystutkimustuloksia, jotta löydettiin samalla tavalla
vastaavia ryhmiä.

5.1

Aineistot ja niiden käsittely

Analyysissa käsiteltäviä aineistoja olivat HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset, kaluston laatututkimuksen tulokset, ajamattomien kilometrien osuudet liikennöintikohteittain, asiakaspalautteet sekä linjojen pituudet. Asiakastyytyväisyystutkimusta analysoitiin syyskauden 2011 ja kesäkauden 2014 väliseltä ajalta, eli aineisto kattoi kolmen
vuoden tutkimustulokset. Kaikkien aineistojen välisten yhteyksien löytämiseksi tarkasteltiin neljää kautta; syyskautta 2012, kevätkautta 2013, syyskautta 2013 ja kevätkautta
2014. Rajaus tehtiin tällä tavalla, koska kaluston laatututkimuksia on tehty vasta syksystä 2012 lähtien, ja kaikki aineistojen väliset testit haluttiin tehdä jokaiselta tarkastellulta
kaudelta. Myös ajamattomia kilometrejä on tilastoitu kattavasti vasta syksystä 2012
lähtien. Tätä ennen tilastoista puuttuvat pakottavista syistä, kuten liikenneonnettomuuksista johtuneet ajamatta jääneet vuorot. Kesäkaudet rajautuivat tarkasteluista pois, sillä
kaluston laatututkimuksia on tehty vain keväisin ja syksyisin. Analyysissa tutkittiin linjoja, joilla oli tehty sekä asiakastyytyväisyystutkimusta että kaluston laatututkimusta.
Yhteensä tällaisia linjoja oli kaudesta riippuen noin 180.
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset olivat jo valmiiksi analyysiin sopivassa muodossa, joten niitä ei muokattu muuten kuin suodattamalla aineistosta muiden liikennemuotojen kuin bussien havainnot pois. Lisäksi poistettiin havainnot, jotka olivat ajalta
ennen syyskuun 2011 alkua tai elokuun 2014 jälkeen. Kaluston laatututkimusaineistossa
kullakin linjalla oli useita havaintoja, joista laskettiin analyysia varten kausittaiset linjakohtaiset keskiarvot erikseen kunkin tutkitun tekijän osalta. Ajamattomien kilometrien
osuus oli alkuperäisessä aineistossa saatavilla ainoastaan kohteittain, eli keskiarvona
yhdelle tai useammalle kerralla kilpailutetulle linjalle. Linjakohtaista ajamattomien
määrää ei siis useimmissa tapauksissa ollut saatavilla, mikä heikensi materiaalin käytettävyyttä. Linjan pituutena analyysissa on käytetty linjasivujen keskiarvoa. Asiakaspalautteista suodatettiin pois palautteet, joita ei ollut kohdistettu tietylle bussilinjalle, sillä
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niistä ei olisi ollut linjoittaisessa tarkastelussa hyötyä. Palautekategoriosta käsiteltiin
ainoastaan moitteita ja kiitoksia, sillä ehdotuksia, kyselyitä ja hyvityksiä oli linjaa kohden hyvin vähän, eikä niiden analysointi olisi tuottanut tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Kiitoksista ja moitteista käsiteltiin ne, joita oli tullut linjoille yhteensä vähintään
viisi kappaletta, sillä vähempi ei olisi tuottanut tilastollisesti merkittäviä tuloksia.
Tarkastellun asiakastyytyväisyysaineiston laajuus oli 132 131 havaintoa. Tyytyväisyyteen liittyviin kysymyksiin oli vastannut noin 95–98 % lomakkeen täyttäneistä. Poikkeuksena oli kysymys kuljettajan neuvontakyvystä, jossa ”ei osaa sanoa” –vastauksen
oli antanut tai jättänyt kokonaan vastaamatta lähes 30 % kyselyyn vastanneista. Myös
vaihtamisen helppoutta koskevassa kysymyksessä ”en osaa sanoa” -vastanneiden tai
vastaamatta jättäneiden osuus oli keskimääräistä suurempi, noin 15 %. Keväällä 2013 ja
kesäisin ei ole kysytty informaation saatavuudesta tai lippuvalikoiman ja matkakortin
sopivuudesta. Kesäisin ei ole lisäksi kysytty matkalipuntarkastajien toiminnasta. Näiden
kysymysten osalta havaintomäärä on siis pienempi, matkalipuntarkastajien toiminnan
osalta noin 90 000 ja muiden osalta noin 80 000.
Kuvissa 28, 29 ja 30 esitetään asiakastyytyväisyysarvosanojen jakautuminen kysymyksittäin asiakastyytyväisyystutkimuksissa syyskuun 2012 ja elokuun 2014 välisenä aikana. Asiakkaat ovat melko tyytyväisiä HSL:n toimintaan ja kaikissa laatutekijöissä yleisimmin annettu arvosana on melko hyvä tai erittäin hyvä. Linjastosuunnittelusta riippuvat tekijät saavat hyvin vähän huonoja tai keskinkertaisia arvosanoja, ja ainoa poikkeus
on vaihtamisessa, jossa keskinkertaisia arvosanoja annetaan hieman enemmän. Liikennöitsijästä riippuvissa tekijöissä huonojen arvosanojen osuus ei ole paljon suurempi
kuin linjastosuunnittelusta riippuvissa tekijöissä, mutta keskinkertaisia arvosanoja annetaan jonkin verran enemmän. Myös pysäkkiolosuhteet saavat hieman keskimääräistä
huonompia arvosanoja. Asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella siis eniten parannettavaa olisi liikennöitsijän toiminnassa; erityisesti kuljettajan neuvontakyvyssä sekä
pysäkkiolosuhteissa ja vaihtamisessa.
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Kuva 28. Annettujen arvosanojen jakautuminen asioissa, joihin liikennöitsijä voi
toimillaan vaikuttaa

Kuva 29. Annettujen arvosanojen jakautuminen

74

Kuva 30. Annettujen arvosanojen jakautuminen
Kaluston laatututkimuksen tulokset eivät ole eri kausien osalta suoraan vertailukelpoisia
tutkimuskysymysten tarkentumisen ja kevään 2014 uuden pisteytystavan vuoksi. Syyskauden 2012 ja kevät- ja syyskauden 2013 aineistoissa paras mahdollinen tulos oli 100
%, jolloin linjalta ei löytynyt yhtään puutetta. Tuolloin eniten puutteita havaittiin katossa, seinissä ja tukitangoissa, jonka linjojen saama keskimääräinen prosentti jäi joka kaudella hieman alle 90:een. Toiseksi eniten puutteita oli istuimien siisteydessä (noin 92
%), matkustamon kellossa (noin 90–95 %) ja ikkunoissa (noin 95–96 %) Muilla tekijöillä keskimääräiset prosenttiosuudet olivat yli 97 %, joten puutteita oli niissä keskimäärin
melko vähän. Kevätkaudella 2014 paras mahdollinen tulos oli nolla pistettä, jolloin kalustossa ei ollut yhtään puutetta. Kaikki havaitut puutteet nostivat pistemäärää, eikä pisteille ollut asetettu ylärajaa. Myös tuolloin eniten puutteita oli seinissä ja tukitangoissa
(linjojen keskiarvo n. 23 pistettä), istuimien siisteydessä (keskiarvo n. 13 pistettä) sekä
ikkunoissa (keskiarvo n. 10 pistettä). Matkustamon kellon keskiarvoinen arvosana on
parantunut joka kaudella edelliseen verrattuna, joten liikennöitsijät ovat parantaneet siltä
osin kalustoaan, ja kevätkaudella 2014 bussit saivat matkustamon kellon puutteista keskimäärin alle 3 pistettä. Kaluston saamien laatupisteiden vaihtelu eri linjojen välillä on
melko suurta.
Ajamattomien kilometrien kokonaisosuus on vaihdellut jonkin verran eri kausien aikana. Syyskaudella 2012 ajamattomia kilometrejä bussien kokonaissuoritteesta oli noin
0,12 %. Vuonna 2013 erityisesti työnseisauksien takia ajamattomien kilometrien osuus
oli suurempi; kevätkaudella 0,70 % ja syyskaudella 0,25 %. Kevätkaudella 2014 ajamattomia kilometrejä oli 0,12 %. Eri kohteiden ajamattomien kilometrien osuudet eivät
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eronneet toisistaan merkittävästi, jos työnseisauksia ei ole ollut. Ääripäät ovat nollasta
prosentista noin 0,3 prosenttiin.
HSL saa vuosittain kymmeniä tuhansia palautteita. Kuvassa 31 esitetään palautteiden
määrät vuosittain palautetyypin mukaan. Palautteista suurin osa, noin kaksi kolmasosaa
on moitteita. Seuraavaksi eniten tulee kyselyjä, ehdotuksia ja kiitoksia.

Kuva 31. Palautteiden määrät kategorioittain vuosina 2012–2014
Palautteiden määrät linjatyypeittäin esitetään kuvassa 32. Helsingin sisäisille bussilinjoille palautteita tulee eniten, ja myös seutubussilinjat saavat paljon palautteita. Nämä
ryhmät saavat suurin piirtein yhtä paljon palautteita kuin muut liikennemuodot; raitiovaunut, lähijunat, metro ja Suomenlinnan lautta yhteensä. Espoon ja Vantaan sisäisille
linjoille palautteita tulee selkeästi vähemmän.
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Kuva 32. HSL:n saamien palautteiden määrä linjatyypeittäin vuosina 2012–2014
Asiakaspalautteissa annetaan määrällisesti eniten moitteita kuljettajan käytösestä, pysäkin ohiajosta pysähtymättä sekä säännöllisyydestä ja luotettavuudesta. Nämä ovat olleet
moiteryhmistä vuosien 2012–2014 aikana selkeästi kolmen kärjessä, mutta niiden järjestys on vaihdellut eri vuosina. Kuhunkin kategoriaan on tullut palautteita vuosittain yli
1800 kappaletta. Huomattavaa on, että säännöllisyydestä ja luotettavuudesta tulleiden
moitteiden määrä on lisäänynyt huomattavasti vuosien 2012–2014 välillä. Myös kuljettajan liikennekäyttäytyminen, kuljettajan ajotapa ja ajamattomat lähdöt ovat olleet asiakaspalautteiden moitelistan seitsemän kärjessä näinä kolmena vuonna. Kymmenen eniten moitteita vuosittain saanutta ryhmää esitetään taulukossa 14.
Taulukko 14. Kymmenen eniten moitteita saanutta palauteryhmää vuosina 2012–
2014
Moitteet 2012

Määrä Moitteet 2013

Määrä Moitteet 2014

Pysäkin ohiajo

2409 Pysäkin ohiajo

2621 Säännöllisyys/luotettavuus

2879

Säännöllisyys/luotettavuus

2015 Käyttäytyminen

2400 Pysäkin ohiajo

2193

Käyttäytyminen

1851 Säännöllisyys/luotettavuus

2291 Käyttäytyminen

2134

Ajamaton lähtö

1629 Reittiopas

1800 Liikennekäyttäytyminen

1485

Ajotapa

1383 Ajotapa

1481 Ajamaton lähtö

1404

Liikennekäyttäytyminen

1041 Ajamaton lähtö

1215 Ajotapa

1284

1031

Matkustajan pysäkille
jääminen

Määrä

Pysäkki

926 Liikennekäyttäytyminen

Palveluhalu

763 Pysäkki

843 Reittiopas

Reittiopas

666 Matkustusmukavuus

700 Matkustusmukavuus

905

Kalusto

653 Kalusto

622 Pysäkki

753

1135
1103

Kiitoksia asiakkaat ovat palautteissaan antaneet ylivoimaisesti eniten kuljettajan palveluhalusta. Myös ajotavasta annetaan vuosittain yli 100 kiitosta. Viisi eniten kiitoksia
vuosina 2012–2014 saanutta ryhmää esitetään taulukossa 15.
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Taulukko 15. Viisi eniten kiitoksia saanutta palauteryhmää vuosina 2012–2014
Kiitokset 2012

Määrä Kiitokset 2013

Määrä Kiitokset 2014

Palveluhalu

897 Palveluhalu

1251 Palveluhalu

Käyttäytyminen

346 Ajotapa

Ajotapa

127 Poikkeustilanteen hallinta

101 Ajotapa

Määrä
1451
170

99 Käyttäytyminen

97

Liikennekäyttäytyminen

91 Käyttäytyminen

90 Poikkeustilanteen hallinta

77

Poikkeustilanteen hallinta

88 Reittiopas

70 Kalusto

38

Bussien lähtöjen aikataulunmukaisuutta tai täsmällisyyttä väliaikapysäkeillä ei HSL:ssä
säännöllisesti jokaisen lähdön osalta seurata tai tilastoida, vaikka tiedot olisivatkin periaatteessa satelliittipaikannuksen ansiosta olemassa. Analyysiin saatavilla olisi ollut ajoaikahajontatiedot, eli tieto maksimiajoajasta, jossa 95 % kustakin lähdöstä ajoi linjasivunsa. Hajontatiedoissa ei kuitenkaan erotella etuajassa tai liian nopeasti ajettuja vuoroja, ja lisäksi linjan pituus vaikuttaa hajontaan merkittävästi, joten ajoaikahajontatietoja
ei analysoitu.

5.2

Analyysissa käytetyt metodit

Analyysi tehtiin SPSS-tilasto-ohjelmistolla. Analyysissa hyödynnettiin ristiintaulukointia, t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysia, Kruskall-Wallisin testiä sekä Spearmanin
ja Pearsonin korrelaatioanalyysia. T-testi ja yksisuuntainen varianssianalyysi ovat parametrisiä testejä ja Kruskall-Wallisin testi epäparametrinen testi. Parametrisia testejä
voidaan käyttää, kun aineisto on likimain normaalijakautunut ja aineisto vähintään välimatka-asteikollinen, eli havaintopisteiden etäisyydet ja järjestys ovat tiedossa. Epäparametriset testit antavat suurpiirteisempiä ja epätäsmällisempiä tuloksia kuin parametriset testit, mutta niitä voidaan käyttää, kun parametristen testien edellytykset eivät täyty.
(Karjaluoto 2007)
T-testillä voidaan tutkia kahden riippumattoman otoksen keskiarvoja ja selvittää, onko
niissä tilastollisesti merkittäviä eroja. Varianssianalyysilla ja Kruskall-Wallisin testeillä
voidaan verrata useamman kuin kahden ryhmän välistä keskiarvoa toisiinsa jonkin
muuttujan suhteen. Kruskall-Wallisin testi on varianssianalyysia vastaava epäparametrinen testi, jota käytetään, kun varianssianalyysin edellytykset eivät täyty. (Karjaluoto
2007)
Korrelaatiokertoimella voidaan mitata kahden vähintään järjestysasteikollisen muuttujan
lineaarista riippuvuutta. Järjestysasteikollisuus tarkoittaa, että muuttujat voidaan asettaa
järjestykseen ominaisuutensa voimakkuuden perusteella. Esimerkiksi HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen viisiportainen asteikko on tällainen. Mitä korkeampi korrelaatio
on, sitä tarkemmin voidaan päätellä toisen muuttujan perusteella toisen muuttujan arvot.
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Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä -1 ja +1, ja mitä lähempänä korrelaatiokertoimen itseisarvo on ykköstä, sitä vahvempi on korrelaatio. Nollan korrelaatiokerroin
tarkoittaa, ettei lineaarista riippuvuutta ole lainkaan. Negatiivinen korrelaatiokerroin
tarkoittaa, että muuttujien arvot muuttuvat eri suuntiin; kun toinen kasvaa, toinen pienenee. Positiivinen korrelaatio tarkoittaa, että muutos on samaan suuntaan. Pearsonin korrelaatiokerrointa käytetään, kun muuttujat ovat vähintään välimatka-asteikollisia, mutta
myös järjestysasteikollisten muuttujien kanssa, kun aineisto on suuri. Muulloin järjestysasteikollisten muuttujien, esimerkiksi viisiportaisen tyytyväisyysasteikon korrelaatiossa käytetään Spearmanin korrelaatiokerrointa. (Karjaluoto 2007)
Testien merkitsevyystasoina käytettiin 0,05:n ja 0,01:n merkitsevyystasoja. Merkitsevyystaso tarkoittaa, millä todennäköisyydellä havaittu ilmiö johtuu sattumasta, eli
analyysin tulos on virheellinen. 0,05 merkitsevyystaso tarkoittaa korkeintaan viiden
prosentin mahdollisuutta virheelliseen tulkintaan, ja 0,01 merkitsevyystaso, että virheellisen tulkinnan mahdollisuus on korkeintaan 1 %. (Karjaluoto 2007)
Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset eivätkä niistä linjoittain lasketut keskiarvot
täyttäneet normaalijakautuneisuuden kriteeriä. Parametriset testit antoivat kuitenkin
samansuuntaisia tuloksia kuin epäparametriset testit ja koska normaalijakautuneisuuden
vaatimuksesta yleisesti joustetaan (Karjaluoto 2007), käytettiin asiakastyytyväisyysaineiston analyysissa parametrisia testejä. Parametristen testien luotettavuus oli siis asiakastyytyväisyysaineiston osalta sama kuin epäparametristen. Koetun ja toteutetun laadun yhteyttä analysoitaessa parametrisia testejä ei kuitenkaan voinut käyttää, koska aineisto ei ollut normaalijakautunut eivätkä epäparametriset testit antaneet samansuuntaisia tuloksia.
Asiakastyytyväisyystuloksia analysoitiin yksinään eri ihmisryhmien tyytyväisyyserojen
ja eri tekijöiden keskinäisen korreloimisen selvittämiseksi. Ristiintaulukointia, jolla
voidaan selvittää, onko kahden laadullisen muuttujan välillä yhteyttä (Karjaluoto 2007),
käytettiin alustavana tutkimusmetodina. Tarkemmat testit ihmisten ja matkojen ominaisuuksien vaikutuksesta tyytyväisyyteen tehtiin t-testillä ja varianssianalyysilla. T-testillä
analysoitiin eroja naisten ja miesten tyytyväisyydessä, sään vaikutusta tyytyväisyyteen
sekä autonkäyttömahdollisuuden vaikutusta tyytyväisyyteen. Varianssianalyysia puolestaan käytettiin esimerkiksi iän, pääasiallisen toiminnan, matkan tarkoituksen, matkustamisen useuden ja ajokortin omistamisen vaikutuksen arviointiin. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kysymysten välistä korrelaatiota tutkittiin Pearsonin korrelaatiotestillä,
sillä aineisto oli riittävän suuri Pearsonin testin käyttämiseen.
Asiakastyytyväisyystulosten tarkkojen tuloksien ja ajamattomien kilometrien osuuden,
asiakaspalautteiden tai kaluston laatututkimuksen tulosten välillä ei analyysin perusteella ollut korrelaatiota. Tämän selittää esimerkiksi se, että yhdeltä linjalta oli tuhansia
asiakaspalautelomakkeita, mutta linjoille kohdistetut asiakaspalautteet ja kalustonkunto-
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tulokset ja ajamattomien kilometrien osuus olivat aina samat. Asiakastyytyväisyysaineistosta laskettiin siis jokaisen tarkastellun kauden osalta linjoittaiset keskiarvot, jotta
dataa voitiin verrata toteutettuun laatuun. Aineistoista muodostetiin neljä taulukkoa,
kullekin tarkastellulle kaudelle oma, joissa olivat kaikki eri tutkimusten tiedot yhdistettynä. Näistä yhdistetystä aineistosta analysoitiin kaikkien aineistojen väliset riippuvuudet.
Koska aineistojen kaikki muuttujat olivat vähintään järjestysasteikollisia, perusanalyysina käytettiin korrelaatioanalyysia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kysymyskohtaisista keskiarvoista laskettiin Spearmanin korrelaatiot erikseen palautteiden määrän, kalustopisteiden, linjan pituuksien ja ajamattomien kilometrien osuuksien kanssa. Palautteiden määristä, ajamattomien osuudesta, kalustopisteistä ja linjojen pituuksista laskettiin
jokaisen aineiston väliset korrelaatiot. Koska näistä aineistoista kaikki olivat välimatkaasteikollisia, voitiin käyttää Pearsonin korrelaatiotestiä. Korrelaatiotestissä korreloiviksi
havaitut muuttujat tarkastettiin Kruskall-Wallisin testillä. Ensin muuttujat ryhmiteltiin
sopivankokoisiin ryhmiin, jonka jälkeen ryhmien keskiarvoja vertailtiin. Näin saatiin
selville, onko ryhmien välillä tosiaan loogisia eroja. Kruskall-Wallisin testeillä erojen
suuruutta ei kuitenkaan voi mitata, vaan ainoastaan selvittää, mihin suuntaan ero on
(Karjaluoto 2007).

5.3

Analyysin tulokset

5.3.1 Erot vastaajaryhmien välillä
Asiakastyytyväisyyskyselyissä on tutkittu muun muassa ikää, sukupuolta, pääasiallista
toimintaa ja asuinkuntaa. Näiden tietojen perusteella luotiin yhteensä 53 ryhmää joiden
vastauksia vertailtiin keskenään. Kaikkien ryhmien tyytyväisyyden keskiarvot laatutekijöittäin sekä ryhmien koot esitetään liitteessä 10. Ryhmien välisessä tyytyväisyydessä
eniten eroa oli tyytyväisyydessä istumapaikan saantiin, (suurin ero ryhmäkeskiarvoissa
1,48 arvosanaa) matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen (0,71), matkalipuntarkastajien
toimintaan (0,59), täsmällisyyteen (0,57) ja lippuvalikoiman sopivuuteen (0,55). Järjestyshäiriöttömyys ja linjan sopivuus matkustustarpeisiin jakoivat eri ryhmien tyytyväisyyttä vähiten (suurimmat erot ryhmäkeskiarvoissa 0,21 ja 0,26 arvosanaa).
Kuvassa 33 esitetään naisten ja miesten tyytyväisyyden erot keskiarvovastaajan tyytyväisyyteen tekijöittäin. Erot eivät olleet kovin suuria, ja esimerkiksi bussin siisteydessä,
matkustusmukavuudessa ja järjestyshäiriöttömyydessä sukupuolella ei ollut juurikaan
merkitystä tyytyväisyyteen. Merkittävimmät erot olivat lippuvalikoiman sopivuudessa
ja matkalipuntarkastajien toiminnassa. Naiset antoivat näistä hieman alle 0,2 parempia

80

arvosanoja kuin miehet. Miehet puolestaan olivat keskimäärin hieman naisia tyytyväisempiä kuljettajan neuvontakykyyn.

Kuva 33. Sukupuolen vaikutus tyytyväisyyteen
Kuvassa 34 esitetään asuinpaikan yhteys tyytyväisyyteen. Asuinpaikka vaikuttaa tyytyväisyyteen, mutta erot suurien kuntien välillä olivat kuitenkin suhteellisen pieniä, alle
0,2. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa asuvien vastauksissa merkittävimmät erot olivat
siisteyden, matkustusmukavuuden ja linjan matkustustarpeiden palvelun arvosanoissa,
jossa vantaalaiset antoivat helsinkiläisiä ja espoolaisia huonompia arvosanoja. Helsinkiläiset puolestaan antoivat muita matalampia arvosanoja istumapaikan saamisesta ja korkeampia joukkoliikenteen vaihtamisesta. Selkeämmät erot ovat uusimaalaisten ja Uudenmaan ulkopuolella asuvien välillä. Uudenmaan ulkopuolella asuvat antoivat uusimaalaisia parempia arvosanoja valtaosasta asiakastyytyväisyyskyselyn kysymyksistä.
Erityisen paljon paremmaksi he arvioivat kuljettajan neuvontakyvyn, ajotavan ja täsmällisyyden, joissa he uusimaalaisiin verrattuna antoivat keskimäärin 0,15–0,4 parempia arvosanoja. Ainoastaan matkakortin ja lippuvalikoiman sopivuudesta, informaation
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saatavuudesta ja tarkastajien toiminnasta he antoivat uusimaalaisia huonompia arvosanoja.

Kuva 34. Asuinkunnan vaikutus tyytyväisyyteen
Linjan liikennöintialueella (Helsingin, Vantaan tai Espoon sisäinen linja tai seutulinja)
oli hieman enemmän merkitystä tyytyväisyyteen kuin matkustajan asuinkunnalla, mutta
erot olivat suurimmillaankin alle 0,3. Yleisesti ottaen tyytyväisimpiä oltiin seutulinjoilla. Siellä täsmällisyydestä, siisteydestä, järjestyshäiriöttömyydestä ja matkalipuntarkastajien toiminnasta annettiin parempia arvosanoja kuin muilla linjatyypeillä, mutta lippuvalikoiman sopivuudesta huonompia. Helsingin sisäisillä linjoilla erityisesti kuljettajan
neuvontakyky ja ajotapa, istumapaikan saanti ja matkanteon nopeus ja sujuvuus saivat
muita liikennöintialueita huonompia arvosanoja. Erot olivat noin 0,1 arvosanaa, paitsi
istumapaikan saannissa, jossa Helsingin sisäisillä linjoilla annettiin Espoota ja Vantaata
noin 0,2–0,3 huonompia arvosanoja. Toisaalta Helsingin sisäisillä linjoilla oltiin hieman
tyytyväisempiä vaihtamiseen ja lippuvalikoiman sopivuuteen. Vantaan sisäiset linjat
saivat muita linjatyyppejä hieman huonompia arvosanoja matkustustarpeiden palvelusta
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ja siisteydestä. Espoon sisäisillä linjoilla oltiin muita tyytymättömämpiä täsmällisyyteen. Linjatyypin vaikutus tyytyväisyyteen esitetään kuvassa 35.

Kuva 35. Linjatyypin vaikutus tyytyväisyyteen
Mahdollisuus autonkäyttöön näkyi asiakastyytyväisyysvastauksissa siten, että ne, joilla
mahdollisuus autonkäyttöön olisi ollut, olivat hieman tyytyväisempiä täsmällisyyteen, ja
hieman tyytymättömämpiä matkustusmukavuuteen. Erot olivat kuitenkin pieniä, alle 0,1
arvosanaa. Erot vastauksissa näkyvät kuvassa 36.
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Kuva 36. Autonkäyttömahdollisuuden vaikutus tyytyväisyyteen
Mopokortin, henkilöautokortin ja kortittomien ryhmistä erottuivat erityisesti mopokortillisten vastaukset. He olivat muita ryhmiä tyytyväisempiä kuljettajan neuvontakykyyn,
mutta tyytymättömämpiä kuljettajan ystävällisyyteen, täsmällisyyteen, järjestyshäiriöttömyyteen, pysäkkiolosuhteisiin ja matkalipun tarkastajien toimintaan. Erityisen suuria
erot olivat täsmällisyyden ja matkalipuntarkastajien toiminnan osalta, sillä näissä mopokortilliset antoivat keskimäärin jopa 0,3 alempia arvosanoja kuin kortittomat tai henkilöautokortilliset. Henkilöautokortilliset olivat muita ryhmiä tyytyväisimpiä informaation saatavuuteen, mutta ero oli huomattavasti pienempi, hieman yli 0,1. Ryhmien väliset erot esitetään kuvassa 37. Ryhmiä vertaillessa pitää huomata, että ajokortittomien
vastaajien ryhmään kuuluvat myös ne, jotka ovat jättäneet kysymykseen vastaamatta
vaikka omistaisivatkin ajokortin. Tämä johtuu siitä, että vastauslomakkeessa ei ollut
vaihtoehtoa ”en omista ajokorttia”.
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Kuva 37. Ajokortillisuuden vaikutus tyytyväisyyteen
Pääasiallinen toiminta vaikutti melko vahvasti tyytyväisyyteen. Erot olivat tekijästä
riippuen jopa 0,4 arvosanaa tyytymättömimmän ja tyytyväisimmän ryhmän välillä. Suurimmat erot olivat tyytyväisyydessä matkalipuntarkastajien toimintaan, täsmällisyyteen
ja kuljettajan neuvontakykyyn.
Eläkeläiset olivat yleisesti ottaen keskimääräistä tyytyväisempiä lähes jokaiseen tekijään. Erityisen paljon keskimääräistä tyytyväisempiä he olivat täsmällisyyteen, matkanteon sujuvuuteen, matkalipuntarkastajien toimintaan ja istumapaikan saatavuuteen. Toisaalta eläkeläiset olivat muita ryhmiä tyytymättömämpiä kuljettajan neuvontakykyyn ja
informaation saatavuuteen. Koululaiset ja opiskelijat puolestaan olivat muita ryhmiä
tyytyväisempiä kuljettajan neuvontakykyyn ja ajotapaan. Muita tyytymättömämpiä he
olivat täsmällisyyteen sekä tarkastajien toimintaan. Työttömät olivat muita tyytymättömämpiä matkalipuntarkastajien toimintaan sekä lippuvalikoiman ja matkalipun sopivuu-
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teen. Myös kotivanhemmat olivat muita ryhmiä tyytymättömämpiä matkakortin sopivuuteen, mutta kaikista selvimmin he olivat muita tyytymättömämpiä kuljettajien ajotapaan. Toisaalta he olivat kaikkein tyytyväisimpiä siisteyteen, matkustusmukavuuteen ja
vaihtamiseen.
Työssäkäyvillä tyytyväisyys oli lähempänä keskiarvoa kuin muilla ryhmillä. Toimihenkilöt olivat kaikista tyytymättömimpiä siisteyteen ja matkustusmukavuuteen. Keskimääräistä tyytyväisempiä he olivat matkalipuntarkastajien toimintaan. Johtavassa asemassa
olevien ja yrittäjien sekä työntekijöiden tyytyväisyys ei poikennut suuresti keskiarvosta.
Pääasiallisen toiminnan vaikutus tyytyväisyyteen esitetään kuvassa 38.
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Kuva 38. Pääasiallisen toiminnan vaikutus tyytyväisyyteen
Myös ikä vaikutti vahvasti tyytyväisyyteen. Erot ikäryhmien välillä olivat suurimmillaan 0,5 arvosanaa. Selkeästi suurimmat erot olivat tyytyväisyydessä matkalipuntarkastajien toimintaan ja täsmällisyyteen. Yleistäen 15–24-vuotiaat olivat tyytymättömimpiä
ja yli 65-vuotiaat ja varsinkin yli 75-vuotiaat tyytyväisimpiä. Useimmissa tekijöissä
tyytyväisyys lisääntyi iän kasvaessa. Tyytyväisyys kuljettajan ystävällisyyteen kasvoi
iän lisääntyessä ja vanhin ikäluokka antoi 0,23–0,36 parempia arvosanoja kuin alle 25-
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vuotiaat. Myös tyytyväisyys esimerkiksi täsmällisyyteen, istumapaikan saantiin, matkalipuntarkastajien toimintaan, matkanteon sujuvuuteen, pysäkkiolosuhteisiin ja lippuvalikoimaan kasvoi iän lisääntyessä. Toisaalta tyytyväisyys kuljettajan neuvontaan väheni
iän kasvaessa. Siisteys, matkustusmukavuus ja liikennöitsijän toiminta muodostivat
poikkeuksen lineaarisuuteen, sillä niihin tyytymättömimpiä olivat 45–64-vuotiaat.
Myöskään informaation saatavuus ei noudattanut pääsääntöä, sillä siihen olivat tyytyväisimpiä 25–64-vuotiaat. Erot eri ikäryhmien tyytyväisyydessä esitetään kuvassa 39.

Kuva 39. Iän vaikutus tyytyväisyyteen
Havaittavissa on, että yli 65-vuotiaiden ja eläkeläisten sekä alle 25-vuotiaiden ja koululaisten ja opiskelijoiden vastaukset ovat samansuuntaisia. Tämä johtuu siitä, että ryhmät
ovat suurelta osin samat; lähes kaikki yli 65-vuotiaat ovat eläkkeellä ja suuri osa opiskelijoista tai koululaisista on alle 25-vuotiaita.
Myös matkan tarkoitus vaikutti melko paljon tyytyväisyyteen. Erot ryhmien välillä olivat korkeimmillaan noin 0,3 arvosanaa, ja suurimmat niistä olivat tyytyväisyydessä
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matkalipuntarkastajien toimintaan, täsmällisyyteen, istumapaikan saantiin ja kuljettajan
neuvontakykyyn. Koulu- tai opiskelumatkalla olleiden vastaukset heijastelivat luonnollisesti aiemmin tarkasteltujen 15–24-vuotiaiden ja koululaisten ja opiskelijoiden vastauksia. Koulu-ja opiskelumatkoilla oltiin siis tyytymättömimpiä matkalipuntarkastajien
toimintaan ja täsmällisyyteen ja tyytyväisimpiä kuljettajan neuvontakykyyn ja matkustusmukavuuteen.
Tyytyväisyydessä istumapaikan saamiseen oli selkeä ero todennäköisesti usein ruuhkaaikaan matkustavien; työmatkalla ja koulu- tai opiskelumatkalla olevien sekä todennäköisemmin ruuhka-aikojen ulkopuolella matkustavien vapaa-ajanmatkalaisten tai ostosja asiointimatkoilla olevien välillä. Vapaa-ajanmatkalla tai ostos- tai asiointimatkalla
olevat olivat istumapaikan saantiin tyytyväisempiä. Sama ilmeni tyytyväisyydessä matkanteon sujuvuuteen.
Työmatkoilla oltiin tyytymättömimpiä ajotapaan, siisteyteen ja matkustusmukavuuteen,
mutta toisaalta tyytyväisimpiä informaation saatavuuteen, järjestyshäiriöttömyyteen
matkojen aikana ja matkalipuntarkastajien toimintaan. Erot matkantarkoituksen mukaan
esitetään kuvassa 40.
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Kuva 40. Matkantarkoituksen vaikutus tyytyväisyyteen
Matkalla käytetty lipputyyppi vaikutti tyytyväisyyteen merkittävästi erityisesti kertalipun ja kausikortin välillä. Arvokortin ja kausikortin käyttäjien erot olivat pienempiä,
maksimissaan noin 0,1 arvosanaa.
Kautta ladanneet olivat tyytymättömimpiä lähes kaikkiin liikennöitsijästä riippuviin
tekijöihin. He antoivat keskimäärin hieman huonomman arvosanan istumapaikan saannista, ajotavasta ja täsmällisyydestä. Toisaalta matkalipuntarkastajien toiminta, informaation saatavuus ja lippuvalikoiman sekä matkakortin sopivuus saivat selkeästi huonompia arvosanoja kertalipullisilta. He olivat muita hieman tyytyväisempiä ajotapaan ja
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kuljettajan neuvontakykyyn. Lipputyypin vaikutus tyytyväisyyteen esitetään kuvassa
41.

Kuva 41. Matkalla käytetyn lipputyypin vaikutus tyytyväisyyteen
Myös se, miten usein matkustaja matkusti arvioimallaan linjalla, vaikutti jonkin verran
tyytyväisyyteen. Tyytyväisyys kasvoi tai pieneni matkustamisen lisääntyessä riippuen
kysymyksestä. Erot olivat kuitenkin suhteellisen pieniä, suurimmillaankin alle 0,2. Mitä
useammin linjalla matkusti, sitä huonompia arvosanoja antoi muun muassa kuljettajan
ajotavasta, istumapaikan saannista, täsmällisyydestä ja siisteydestä. Harvoin matkustavat siis antoivat näistä parempia arvosanoja. Toisaalta tyytyväisyys linjan matkustustarpeiden palveluun, matkakortin ja lippuvalikoiman sopivuuteen kasvoi, kun linjalla matkustaminen oli yleisempää. Matkustustaajuuden vaikutus tyytyväisyyteen esitetään kuvassa 42.
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Kuva 42. Matkustamisen useuden vaikutus tyytyväisyyteen
Säätila asiakastyytyväisyyskyselyn aikana ei vaikuttanut juurikaan annettuihin arvosanoihin. Kaudella kuitenkin oli merkitystä joihinkin tekijöihin. Kesäisin arvosanat olivat
hieman parempia täsmällisyyden, siisteyden, istumapaikan saannin ja pysäkkiolosuhteiden osalta. Kausien erot esitetään kuvassa 43.
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Kuva 43. Vastauskauden vaikutus tyytyväisyyteen
Huomattava analyysin tulos oli, että mitä ruuhkaisemmaksi asiakastyytyväisyyskyselyyn vastannut oli linjan yleensä arvioinut, sitä huonommat arvosanat hän antoi kaikille asiakastyytyväisyyskysymyksille. Tyytyväisyyserot esitetään kuvassa 44. Keskimäärin tyytyväisimpiä jokaiseen tekijään olivat asiakkaat, joiden kokemuksen mukaan
linjalla oli yleensä vähintään puolet istumapaikoista vapaana. Ne, joiden kokemuksen
mukaan linjalla yleensä osan matkustajista piti seistä, olivat tyytymättömimpiä. Erityisen suuret erot olivat tyytyväisyydessä matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen, jossa ääripäiden ero arvosanoissa oli keskimäärin 0,6–0,7. Myös matkustusmukavuudessa ero
ääripäiden välillä oli suuri: 0,3–0,4.
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Kuva 44. Koetun ruuhkaisuuden vaikutus tyytyväisyyteen
Huomattavaa on se, että bussin täyttöaste asiakkaan täyttäessä kyselyä ei vaikuttanut
asiakkaiden tyytyväisyyteen likimainkaan yhtä voimakkaasti kuin asiakkaan arvio bussin tavallisesta täyttöasteesta. Selvä ero oli istumapaikan saannin arviossa, jossa ryhmien välinen suurin ero oli yli yksi. Hieman eroa oli myös tyytyväisyydessä matkanteon
sujuvuuteen, jossa ero ryhmien välillä oli noin 0,2 arvosanaa. Muissa tekijöissä tyytyväisyydessä ei juurikaan ollut eroja. Kyselyn aikaisen täyttöasteen vaikutus asiakkaan
tyytyväisyyteen esitetään kuvassa 45.
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Kuva 45. Vastaushetken ruuhkaisuuden vaikutus tyytyväisyyteen

5.3.2 Toteutetun laadun vaikutus asiakastyytyväisyyteen
Eri vastaajaryhmien erojen lisäksi tutkittiin asiakastyytyväisyyden, palautteiden määrän,
kaluston laatututkimuksen, ajamattomien osuuden ja linjapituuksien välisiä yhteyksiä.
Analyysissa käytettiin korrelaatiotestejä ja tulokset varmistettiin Kruskall-Wallisin testillä. Syyskausi 2012, kevätkausi 2013, syyskausi 2013 ja kevätkausi 2014 olivat mukana analyysissa. Korrelaatioita löytyi asiakastyytyväisyyden ja palautteiden määrän välillä, kaluston laatututkimuksen ja asiakastyytyväisyyden välillä sekä linjapituuden ja
asiakastyytyväisyyden välillä.
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Asiakastyytyväisyyden ja palautteiden määrien välillä kaudesta toiseen toistuvia korrelaatioita oli lähinnä tyytyväisyydessä istumapaikan saantiin ja joidenkin palautekategorioiden välillä. Tyytyväisyys istumapaikan saantiin korreloi negatiivisesti joka kaudella
kiitosten ja moitteiden kokonaismäärän kanssa, kuljettajan käytöksestä annettujen moitteiden, kuljettajan saamien palveluhalukiitosten ja poikkeustilanteen hallinnan moitteiden kanssa. Kun asiakastyytyväisyystutkimuksessa oli siis annettu huonompi arvosana
istumapaikan saamisesta, palautteita oli enemmän. Tyytyväisyys istumapaikan saantiin
korreloi kolmella kaudella neljästä negatiivisesti myös ajotapamoitteiden, kuormitusmoitteiden, liikennekäyttäytymismoitteiden, matkapuhelimenkäyttömoitteiden, matkustusmukavuusmoitteiden, palveluhalumoitteiden ja tekniikkamoitteiden kanssa. Myös
tyytyväisyys matkustusmukavuuteen ja kalustomoitteiden määrä korreloivat negatiivisesti. Kun tyytyväisyys matkustusmukavuuteen kasvoi, kalustomoitteiden määrä väheni.
Korrelaatiot esitetään taulukoissa 16 ja 17. Tyytyväisyys muihin tekijöihin ei korreloinut palautteiden määrän kanssa.
Taulukko 16. Tyytyväisyyden istumapaikan saantiin ja palautteiden määrän väliset
merkittävät, vähintään kolmella kaudella toistuvat korrelaatiot. *=havaittu merkitsevyystaso <0,05; **=havaittu merkitsevyystaso <0,01.
Tyytyväisyys istumapaikan saantiin
Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi
2012
2013
2013
2014
N=182
N=183
N=175
N=178
Kiitokset yhteensä

-,247 **

-,250 **

-,161 *

-,257 **

Moitteet yhteensä

-,317 **

-,320 **

-,153 *

-,202 **

Ajotapamoite

-

-,173 *

-,185 *

-,312 **

Kuormitusmoite

-,259 **

-,247 **

-

-,215 **

Käyttäytymismoite

-,352 **

-,423 **

-,262 **

-,287 **

-,208 **

-

-,158 *

-,224 **

-,192 *

-,202 **

-,198 **

-

-,163 *

Liikennekäyttäytymis-,311 **
moite
Matkapuhelimen
käyttö -moite
Matkustusmukavuus-,162 *
moite
Palveluhalukiitos

-,229 **

-,211 **

-,224 **

-,257 **

Palveluhalumoite

-,241 **

-,165 *

-,154 *

-

Poikkeustilanteen
hallinta -moite

-,315 **

-,203 **

-,157 *

-,227 **

Tekniikkamoite

-,227 **

-,286 **

-

-,209 **
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Taulukko 17. Tyytyväisyyden matkustusmukavuuteen ja palautteiden määrän väliset
merkittävät, vähintään kolmella kaudella toistuvat korrelaatiot. *=havaittu merkitsevyystaso <0,05; **=havaittu merkitsevyystaso <0,01.
Tyytyväisyys matkustusmukavuuteen
Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi
2012
2013
2013
2014
N=182
N=183
N=175
N=178
Kalustomoite

-,210**

-,190*

-,240**

-,297**

Korrelaatiot varmistettiin myös Kruskall-Wallisin testillä, jonka mukaan palautteiden
määrän lisääntyminen kaikissa taulukon 16 palautekategorioissa huononsi istumapaikan
saannin arvosanoja. Muutos ei ollut suora, ja poikkeuksiakin oli, mutta yleistäen voi
sanoa, että enemmän palautteita tarkoitti huonompaa arvosanaa asiakastyytyväisyydessä. Tyytyväisyys matkustusmukavuuteen puolestaan alkoi huonontua viimeistään, kun
kalustomoitteitta on tullut vähintään kaksi.
Koska tyytyväisyys istumapaikan saantiin korreloi negatiivisesti sekä kiitosten että
moitteiden kanssa, voi tehdä johtopäätöksen, että syy korrelaatioon oli asiakkaiden suuressa määrässä, eikä erityisen hyvässä tai huonossa palvelussa. Tämä johtopäätös varmistettiin vertaamalla linjojen matkustajamääriä, tyytyväisyyttä istumapaikan saantiin ja
palautteitten määriä keskenään. Monilla niistä linjoista, joilla oli paljon matkustajia,
annettiin paljon palautteita ja oltiin myös selvästi keskiarvoa tyytymättömämpiä istumapaikan saantiin. Palautteiden määrällä ja tyytyväisyydellä istumapaikan saantiin ei
siis ole suoraa vaikutusta toisiinsa, vaan molemmat ovat jonkin verran riippuvaisia matkustajamäärästä.
Asiakastyytyväisyyden ja kaluston laatututkimuksen välillä oli selvempi yhteys kuin
asiakastyytyväisyyden ja palautteiden määrän välillä. Paremmat pisteet kalustotutkimuksissa näkyivät asiakkaiden parempana tyytyväisyytenä bussien siisteyteen ja matkustusmukavuuteen. Kaluston kokonaispisteillä ja ikkunoista saaduilla pisteillä oli vaikutusta koettuun siisteyteen ja matkustusmukavuuteen, matkustamon kellolla koettuun
matkustusmukavuuteen ja istuinten siisteydellä koettuun siisteyteen. Erityisesti ikkunoiden sekä istuimien siisteys ja matkustamon kellon olemassaolo ja toimivuus näyttäisivät siis vaikuttavan asiakkaiden tyytyväisyyteen. Korrelaatiot olivat itseisarvoltaan
noin 0,2–0,5 ja ne esitetään taulukossa 18. Kevätkauden negatiiviset korrelaatiot johtuvat pisteytystavan muutoksesta – keväällä 2014 kalustopisteiden lisääntyminen tarkoitti
huonompaa laatua. Tulokset myös tarkastettiin Kruskall-Wallisin testillä, joka vahvisti
tuloksen – kalustotutkimuksessa menestyneillä linjoilla asiakkaat olivat tyytyväisempiä
siisteyteen ja matkustusmukavuuteen.
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Taulukko 18. Kaluston laatututkimuksen tulosten ja asiakastyytyväisyyskyselyn väliset merkittävät ja vähintään kolmella kaudella toistuvat korrelaatiot. *=havaittu merkitsevyystaso <0,05; **=havaittu merkitsevyystaso <0,01.
Tyytyväisyys bussien siisteyteen
Tyytyväisyys matkustusmukavuuteen
Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi
2012
2013
2013
2014
2012
2013
2013
2014
N=257
N=252
N=257
N=263
N=257
N=252
N=257
N=263
Laatupisteet
yhteensä

,460**

,515**

,347**

-,206**

,442**

,472**

,306**

-,251**

Ikkunapisteet ,267**

,328**

,189**

-,212**

,256**

,330**

,213**

-,230**

,391**

,192**

-

,292**

,332**

,250**

-,166**

,370**

,248**

-,203**

,327**

,335**

,166**

-,158*

,265**

,139*

-

,376**

,279**

,217**

-,195**

Seinät ja
tukitangot - ,336**
pisteet
Istuimien
siisteys ,390**
pisteet
Matkustamon
,322**
kello -pisteet

Analyysissa tarkasteltiin myös, vaikuttaako kaluston ikä asiakkaiden kokemaan laatuun.
Linjoilla, joissa sopimuksen teosta on kulunut useita vuosia, käytetty kalusto on usein
vanhempaa kuin linjoilla, joissa sopimus on tehty vastikään. Tarkastelu tehtiin selvittämällä korrelaatio sopimuksentekovuoden ja linjan asiakastyytyväisyyden välillä. Selvityksen perusteella sopimuksentekovuosi ja siis kaluston ikä ei juuri vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen. Ainoa poikkeus oli tyytyväisyydessä matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen, joka korreloi sopimuksentekovuoden kanssa noin korrelaatiokertoimella -0,15
ja 0,05:n merkitsevyystasolla. Uudemmassa kalustossa matkustaessa matkanteko siis
tunnettiin hieman sujuvammaksi, joskin ero oli melko pieni. Esimerkiksi siisteyden tai
matkustusmukavuuden osalta korrelaatiota ei ollut, mikä tarkoittaa, että hyvin ylläpidetty vanhempikin kalusto pystyy takaamaan yhtä hyvän asiakastyytyväisyyden kuin uudempi.
Analyysissa tutkittiin myös kaluston iän yhteyttä kaluston laatututkimuksen tuloksiin.
Tilastollisesti merkittävä yhteys löytyi seinien ja tukitankojen osalta (korrelaatio itseisarvoltaan noin 0,24 merkitsevyystasolla 0,01), josta uudemmat linjat saivat keskimäärin
hieman parempia tuloksia kaluston laatututkimuksessa. Uudemmissa busseissa siis seinät ja tukitangot olivat hieman parempikuntoisia kuin vanhemmissa. Muissa tekijöissä,
esimerkiksi istuimien siisteydessä bussin ikä ei vaikuttanut toteutettuun laatuun.
Ajamattomien vuorojen osuus ei vaikuta analyysin perusteella asiakastyytyväisyyteen,
sillä useammalla kuin yhdellä kaudella esiintyviä tilastollisesti merkittäviä korrelaatioita
ajamattomien kilometrien osuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä ei ole lainkaan. Linjapituuden ja tyytyväisyyden välillä sen sijaan näyttäisi olevan jonkin verran korrelaatioita. Matkanteon nopeudessa ja sujuvuudessa, linjan matkustustarpeisiin vastaamisessa,
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vaihtamisessa, liikennöitsijän kokonaisarvosanassa ja matkustusmukavuudessa korrelaatiot olivat negatiivisia, eli pidemmillä linjoilla oltiin näihin laatutekijöihin tyytymättömämpiä. Toisaalta järjestyshäiriöttömyyteen oltiin tyytyväisempiä pidemmillä linjoilla. Linjapituuden ja tyytyväisyyden tilastollisesti merkittävät korrelaatiot, jotka esiintyivät vähintään kolmella kaudella, esitetään taulukossa 19.
Taulukko 19. Linjapituuden ja asiakastyytyväisyyden väliset merkittävät vähintään
kolmella kaudella toistuvat korrelaatiot. *=havaittu merkitsevyystaso <0,05;
**=havaittu merkitsevyystaso <0,01.
Linjapituus
Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi
2012
2013
2013
2014
N=275
N=271
N=273
N=274
Tyytyväisyys matkanteon
-,194 **
nopeuteen ja sujuvuuteen
Tyytyväisyys linjan
matkustustarpeisiin
-,118 *
vastaamiseen
Tyytyväisyys linjan
,161 **
järjestyshäiriöttömyyteen

-,207 **

-,257 **

-

-

-,175 **

-,242 **

,162 **

,229 **

,124 *

-

-,267 **

-,299 **

-,128 *

-,142 *

-,207 **

-,196 **

-

-,213 **

-,264 **

-,233 **

Tyytyväisyys vaihtamiseen -,305 **
Kokonaisarvosana
liikennöitsijälle
Tyytyväisyys
matkustusmukavuuteen

Linjapituuden vaikutus tyytyväisyyteen tarkastettiin Kruskall-Wallisin testillä. Sen perusteella linjapituuden kasvaessa tyytyväisyys järjestyshäiriöttömyyteen kasvoi melko
tasaisesti. Joukkoliikenteen vaihtaminen ja matkanteon sujuvuus saivat parhaimman
arvosanan, kun linjan pituus oli alle 10 km, joita oli noin kuudennes kaikista linjoista.
Pidemmillä linjoilla keskimääräinen tyytyväisyys vaihteli hieman eri kausina, mutta
yleistäen voi sanoa, että linjapituuden kasvaessa tyytymättömyys vaihtamiseen ja matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen hieman kasvoi. Matkustusmukavuus ja kokonaisarvosana liikennöitsijöille taas saivat parempia arvosanoja, kun linjan pituus oli alle 14 km,
jota pidemmillä linjoilla tyytyväisyys hieman väheni. Tyytyväisyys linjan matkustustarpeiden palveluun huononi vasta kun linjan pituus ylitti 20 km ja oli selkeästi huonompi
yli 24 km pitkillä linjoilla.
Ajamattomien osuus kauden aikana ei korreloinut palautteiden määrän kanssa siten, että
korrelaatioita olisi ollut useammalla kuin yhdellä kaudella. Syitä tähän ovat todennäköisesti ajamattomien vuorojen hyvin pieni osuus, minkä takia ihmiset harvoin odottavat
bussia turhaan sekä pienet erot ajamattomien määrässä eri kohteiden välillä. Myöskään
ajamattomien osuus ja kaluston laatupisteet eivät korreloineet juuri lainkaan. Kaluston
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laatututkimuksessa esiin tulleet puutteet eivät siis ilmene esimerkiksi bussien rikkoutumisina, jotka aiheuttaisivat ajamattomia vuoroja.
Myöskään kaluston laatututkimuksen tulosten ja asiakaspalautteiden määrät eivät juurikaan korreloineet. Ainoa poikkeus, jossa korrelaatiota esiintyi tutkituista kausista vähintään kolmella, oli väliaikapysäkin etuajassa ohittamisesta tulleet moitteet ja kaluston
laatupisteiden kokonaismäärä sekä katon, seinän ja tukitankojen pisteet. Linjoille, joissa
kaluston laatu oli parempi, oli siis jostain syystä tullut enemmän moitteita ohjeajan noudattamisesta väliaikapysäkillä. Korrelaatiot esitetään taulukossa 20. Ne olivat tilastollisesti merkittäviä, mutta melko pieniä. Linjoille oli osoitettu kausittain noin 70 moitetta
ohjeajan noudattamisesta, joten vähäisestä palautteiden määrästä johtuva sattuma ei voi
olla syynä korrelaatioon.
Taulukko 20. Palautteiden ja kaluston laatututkimuksen väliset tilastollisesti merkittävät ja vähintään kolmella kaudella toistuvat korrelaatiot. *=havaittu merkitsevyystaso <0,05; **=havaittu merkitsevyystaso <0,01.
Ohjeajan noudattaminen
väliaikapysäkillä -moitteiden määrä
Syyskausi Kevätkausi Syyskausi Kevätkausi
2012
2013
2013
2014
N=176
N=175
N=168
N=174
Kalustopisteet
,177 *
yhteensä
Katto, seinät,
tukitangot ,152 *
pisteet

5.4

,151 *

,227 **

-,199 **

,188 *

-,182 *

Tulosten tarkastelu

5.4.1 Tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät
Ihmisten ominaisuuksista merkittävimmät tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät HSLalueella vaikuttaisivat olevan ikä ja pääasiallinen toiminta, eli se, oliko vastaaja töissä,
työtön, opiskelija, eläkeläinen vai kotivanhempi. . Sukupuolella, asuinkunnalla, henkilöautokortin omistamisella ja henkilöauton käyttömahdollisuudella on huomattavasti
pienempi merkitys tyytyväisyyteen. Erot tyytyväisyydessä selittyvät osittain sillä, mitä
vastaaja pitää tärkeänä ja mitä siis odottaa. Mikäli tärkeänä pidetyssä tekijässä on puutteita, annetaan monesti heikompi arvosana kuin jos asia ei ole tärkeä. Matkustaja myös
huomaa parhaiten puutteet tekijöissä, jotka ovat hänelle tärkeimpiä.

100

Analyysin perusteella laatutekijöistä eri ihmisryhmien välillä eniten hajontaa aiheuttaa
matkalipuntarkastajien toiminta. Siihen muita tyytymättömämpiä ovat nuoret ja työttömät. Syynä voi olla esimerkiksi se, että he matkustavat muita useammin liputta tai vähintään tuntevat jonkun, joka matkustaa liputta, ja joka on jäänyt siitä kiinni, ja ovat
tämän takia kriittisempiä. Myös täsmällisyys jakaa mielipiteitä. Siihen muita tyytymättömämpiä ovat nuoret, mikä indikoi, että he pitävät täsmällisyyttä muita ryhmiä tärkeämpänä laatutekijänä. Nuoret ovat muutenkin keskimääräistä tyytymättömämpiä suureen osaan laatutekijöistä ja iän lisääntyessä tyytyväisyys kasvaa. Tyytyväisimpiä ovat
yli 75-vuotiaat. Ainoa tekijä, jossa tyytyväisyys vähenee iän kasvaessa, on kuljettajan
neuvontakyky. Se siis näyttäisi olevan iäkkäämmille tärkeämpi laatutekijä kuin nuorille.
Keski-ikäiset, erityisesti toimihenkilöt, johtajat ja yrittäjät näyttäisivät analyysin perusteella arvostavan muita enemmän siisteyttä ja matkustusmukavuutta, sillä he ovat niihin
muita ryhmiä tyytymättömämpiä. Ajotapaan ovat tyytymättömimpiä kotivanhemmat
johtuen todennäköisesti siitä, että he ovat usein vaunujen tai rattaiden kanssa liikenteessä. Esimerkiksi äkkijarrutukset huomaa helpommin, kun pitelee rattaita paikoillaan. Yli
65-vuotiaat ovat muita tyytymättömämpiä informaation saatavuuteen. Suuri osa HSL:n
informaatiosta on nykyisin internetissä ja on älylaitteen omistajille ja niitä taitavasti
käyttäville helposti saatavissa. Vanhemmista ikäluokista, erityisesti yli 75-vuotiaista
kuitenkin harva omistaa älypuhelimen tai käyttää internetiä (Tilastokeskus 2013), joten
heidän käytössään on vähemmän informaatiokanavia.
Kirjallisuustutkimuksen mukaan auton omistajille ja miehille lyhyt ajoaika on tärkeämpää kuin naisille ja niille, jotka eivät omista autoa. Naisten puolestaan on havaittu arvostavan miehiä enemmän siisteyttä ja matkustusmukavuutta. HSL-aineiston analyysissa
eroa tyytyväisyydessä ei näiden osalta kuitenkaan juuri ollut. Myöskään ajokortin omistamisella ei näyttäisi olevan kovin suurta merkitystä matkustajien tyytyväisyyteen HSLliikenteessä. Poikkeuksena ovat mopokortin omistajat, jotka ovat henkilöautokortillisia
ja kortittomia tyytymättömämpiä lähes jokaiseen laatutekijään. Mopokortin omistajat
ovat kuitenkin pääasiassa 15–17-vuotiaita, joten todennäköisesti ikä on mopokortin
omistamista suurempi tyytymättömyyden syy. Mopokortillisten tyytyväisyys on samansuuntaista, mutta kärjistetympää alle 25-vuotiaiden ryhmän kanssa, mikä vahvistaa päätelmää.
HSL:n aineiston perusteella vaihtamiseen ollaan tyytyväisempiä vapaa-ajanmatkoilla ja
ostos- ja asiointimatkoilla kuin työ- tai opiskelumatkoilla. Tämä havainto on yhtäpitävä
Tampereella tehdyn tutkimuksen kanssa, mutta vastakkainen ruotsalaisen tutkimuksen
kanssa. Matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen oltiin analyysin perusteella hieman tyytymättömämpiä työ- ja koulumatkoilla. Tätä havaintoa tukee useissa aiemmissa tutkimuksissa tehty havainto, että työmatkoilla lyhyt matka-aika on vapaa-ajanmatkoja tärkeämpää.
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Analyysissa havaittiin, että harvoin matkustavat ovat usein matkustavia tyytyväisempiä
täsmällisyyteen sekä liikennöitsijästä riippuviin asioihin, kuten kuljettajan ajotapaan,
ystävällisyyteen, bussien siisteyteen ja matkustusmukavuuteen. Tämä havainto on yhtäpitävä Frimanin tutkimuksen kanssa, jonka mukaan säännöllisesti joukkoliikennettä
käyttävät ovat tyytymättömämpiä luotettavuuteen, kohteluun, informaation saatavuuteen, siisteyteen, mukavuuteen ja turvallisuuteen (Friman 2004). Usein matkustavat
kohtaavat useammin esimerkiksi äkkijarrutuksia ja kuljettajan tylyä käytöstä, ja koska
negatiiviset kokemukset pysyvät hyvin matkustajien mielessä (Dell’olio et al 2010),
ovat he harvemmin matkustavia hieman tyytymättömämpiä liikennöintiin. Harvoin
matkustavat olivat kuitenkin analyysin mukaan tyytymättömämpiä linjan matkustustarpeiden täyttämiseen ja lippuvalikoiman sekä matkakortin sopivuuteen. Todennäköisesti
se, ettei linja vastannut niin hyvin matkustustarpeita ja suurempi tyytymättömyys lippuvalikoimaan ovat syitä harvoin tehtäviin matkoihin linjalla eikä päinvastoin.
Merkittävä huomio asiakastyytyväisyystutkimuksen analyysissa oli, että ihmiset, jotka
arvioivat linjan yleensä ruuhkaiseksi olivat tyytymättömämpiä jokaiseen arvioimaansa
laatutekijään. Ruuhkabussit toki jäävät helpommin aikataulustaan, jolloin niiden täsmällisyys ja matkanteon sujuvuus ovat huonompia kuin vähemmän ruuhkaisissa busseissa,
mutta ruuhka ei vaikuta esimerkiksi matkakortin sopivuuteen, joten pelkästään ulkoisista tekijöistä ei suurempi tyytymättömyys voi johtua. Päätelmänä on, että ne, jotka kokevat matkustavansa usein ruuhkabusseilla ovat valmiiksi tyytymättömämpiä, ja arvostelevat osittain siksi jokaisen laatutekijän huonommaksi kuin ne, jotka kokivat bussissa
yleensä olevan hyvin tilaa. Tätä päätelmää tuki myös se, että sillä, oliko kyselyn aikana
bussissa ruuhkaa vai ei, ei ollut juurikaan vaikutusta tyytyväisyyteen muiden kuin istumapaikan saannin ja matkanteon sujuvuuden osalta, jotka luonnollisesti huononevat
ruuhkan aikana. Kyselyn aikainen ruuhka ei siis vaikuta asiakkaiden yleiseen tyytyväisyyteen, mutta toistuva ruuhkabussiin joutuminen heikentää tyytyväisyyttä kaikkiin
laatutekijöihin.
Myös linjan pituus vaikutti analyysin perusteella jonkin verran tyytyväisyyteen. Lyhyillä, alle 10 km pitkillä linjoilla oltiin pidempiä linjoja tyytyväisempiä vaihtamiseen ja
matkanteon sujuvuuteen ja alle 15 km pitkillä linjoilla oltiin tyytyväisempiä matkustusmukavuuteen ja liikennöitsijän toimintaan. Järjestyshäiriöttömyyteen oltiin tyytyväisempiä pidemmillä linjoilla. Linjapituus vaikuttaa esimerkiksi täsmällisyyteen, sillä
pitkillä linjoilla ajoajat ja siten saapumisajat pysäkille vaihtelevat enemmän muun muassa muun liikenteen takia. Lyhyillä linjoilla siis esimerkiksi aikataulutetut vaihdot toimivat paremmin, kun bussi on todennäköisemmin suunniteltuun aikaan vaihtopysäkillä.
Asiakaspalautteiden määrät eivät juurikaan korreloineet asiakastyytyväisyyden kanssa
siten, että niiden voisi päätellä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet asiakkaiden tyytyväisyyteen. Tämä voi johtua asiakkaiden palautteenantokynnyksestä, joka ei useinkaan ylity,
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jos puutteet eivät ole toistuvia tai erityisen suuria (Edvardsson 1998). Asiakaspalautteiden aiheista ja määristä voi kuitenkin päätellä, mitä tekijöitä HSL-alueen matkustajat
pitävät tärkeinä ja kehitystä vaativina. Näitä ovat erityisesti kuljettajan ystävällisyys,
kohteliaisuus ja asiakkaan huomioiminen sekä bussien täsmällisyys ja luotettavuus.
Toteutuneen laadun ja koetun laadun välistä yhteyttä analysoitiin tutkimalla ajamattomien kokonaismäärän ja kaluston laadun vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja asiakaspalautteisiin. Ajamattomien määrällä ei ollut vaikutusta asiakastyytyväisyyteen eikä
asiakaspalautteiden määriin, mikä johtuu todennäköisesti ajamattomien kilometrien hyvin pienestä osuudesta jokaisella linjalla. Kaluston kunto ja siisteys sen sijaan vaikuttivat asiakkaiden tyytyväisyyteen. Erityisesti puhtaat ikkunat, siistit penkit ja toimiva
matkustamon kello paransivat asiakkaiden tyytyväisyyttä bussin siisteyteen ja matkustusmukavuuteen.

5.4.2 Analyysin perusteella muodostetut vastaajaryhmät
15–24-vuotiaat, koululaiset ja opiskelijat sekä koulu- tai opiskelumatkalla olevat vastasivat hyvin samantyyppisesti kysymyksiin – luonnollisesti, sillä ryhmien koostumus on
suurilta osin sama. He olivat keskimääräistä selvästi tyytyväisempiä kuljettajan neuvontakykyyn, ajotapaan, siisteyteen ja matkustusmukavuuteen, mutta tyytymättömämpiä
kuljettajan ystävällisyyteen, täsmällisyyteen, matkanteon sujuvuuteen ja nopeuteen,
pysäkkiolosuhteisiin, matkalipuntarkastajien toimintaan ja antoivat keskimääräistä huonompia arvosanoja HSL-liikenteelle yleensä.
Myös toimihenkilöiden, johtajien, yrittäjien ja 45–64-vuotiaiden tyytyväisyys oli keskenään samantyyppistä. He olivat keskimääräistä tyytymättömämpiä kuljettajan neuvontakykyyn, ajotapaan, siisteyteen, matkustusmukavuuteen ja liikennöintiin yleensä. Keskimääräistä tyytyväisempiä he olivat puolestaan informaation saatavuuteen, matkalipuntarkastajien toimintaan ja matkakortin sopivuuteen. He olivat myös hieman keskimääräistä tyytymättömämpiä matkanteon nopeuteen ja sujuvuuteen. Toimihenkilöillä, johtajilla ja yrittäjillä palkkataso on monesti muita tarkasteltuja ryhmiä korkeampi, ja tutkimuksissa korkeatuloisten on havaittu arvostavan muita enemmän siisteyttä, nopeutta
sekä luotettavuutta. Siisteyden ja nopeuden osalta siis HSL-analyysi antoi samantyylisen tuloksen. Toisaalta täsmällisyydestä johtaja, yrittäjät ja toimihenkilöt antoivat keskimääräistä parempia arvosanoja, joten tulos on ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen
kanssa.
Eläkeläiset, 65–74-vuotiaat, yli 75-vuotiaat ja ostos- ja asiointimatkoilla olevat vastasivat samantyyppisesti. He olivat suurimpaan osaan tekijöistä keskimääräistä tyytyväisempiä; he olivat kymmenen tyytyväisimmän ryhmän joukossa kuljettajien tyytyväisyydessä, täsmällisyydessä, istumapaikan saannissa, matkanteon nopeudessa ja suju-
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vuudessa, vaihtamisessa ja HSL:n toiminnassa yleensä. Keskimääräistä tyytymättömämpiä he olivat kuljettajan neuvontakykyyn ja informaation saatavuuteen.
Uudenmaan ulkopuolella asuvat, kertalipulla matkustavat ja työttömät vastasivat kutakuinkin samantyyppisesti. He olivat keskimääräistä tyytymättömämpiä informaation
saatavuuteen, matkakortin ja lippuvalikoiman sopivuuteen sekä matkalipuntarkastajien
toimintaan. Keskimääräistä tyytyväisempiä he olivat kuljettajan ystävällisyyteen, bussien siisteyteen, liikennöitsijän toimintaan yleisesti ja matkanteon sujuvuuteen.
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6. YHTEENVETO JA PÄÄTELMIÄ

Joukkoliikenne on henkilöautoilua kestävämpi liikennemuoto, ja siksi sen houkuttelevuuden lisääminen laatua kehittämällä on tärkeää. Koska taloudelliset rajoitteet estävät
kaikkien olemassa olevien laadunparannustoimenpiteiden tekemisen, suunnittelijoiden
ja liikennöitsijöiden on hyvä tietää, mitkä laatutekijät ovat alueen asukkaille tärkeimpiä,
jotta voidaan päättää, mitä asioita kehittämällä nykyiset joukkoliikenteen käyttäjät saadaan parhaiten pysymään joukkoliikenteen käyttäjinä ja uusia asiakkaita houkuteltua.
Joukkoliikenteen laatuun vaikuttaa laaja skaala tekijöitä, muun muassa linjaston sopivuus matkustustarpeisiin, kohtelias, asiantunteva ja luotettava palvelu, mukavuus ja
siisteys pysäkeillä ja ajoneuvoissa, turvallisuus, helppokäyttöisyys, selkeän informaation saatavuus ja hinta. Kirjallisuustutkimuksen perusteella eniten joukkoliikenteen matkustajan kokemaan kokonaislaatuun vaikuttaa luotettavuus. Myös vuoroväli, odotusaika, matka-aika ja ajon mukavuus ovat laatutekijöistä tärkeimpien joukossa. Informaatio
ja lipun hinta ovat useimpien tutkimusten mukaan jonkin verran merkityksellisiä, ja
suomalaisen tutkimuksen mukaan sähköinen informaatio on erityisesti nuorille merkittävä tekijä joukkoliikenteen kokonaislaadun muodostumisessa. Kulkuvälineiden siisteyden merkitys on erilainen eri tutkimusten mukaan. Joissakin se on tärkeimpien laatutekijöiden joukossa, toisissa sillä ei ole juuri lainkaan merkitystä. Myös kuljettajan ystävällisyys on joidenkin tutkimusten mukaan tärkeää ja joidenkin mukaan vain vähän tärkeää. Suomalaisen tutkimuksen mukaan kuljettajan käytös vaikuttaa kuitenkin enemmän joukkoliikenteen kokonaislaatuun kuin kaluston laatu, sillä matka tuntuu sujuvammalta, kun kuljettaja ajaa tasaisesti. Myös ajoneuvojen täyttöasteen ja istumapaikan
merkitys vaihtelee eri tutkimuksissa. Turvallisuus on useimpien tutkimusten mukaan
vain vähän merkittävää.
Joukkoliikenteen kokonaislaatu muodostuu asiakkaiden kokemasta ja odottamasta laadusta, joukkoliikenteen tilaajan ja liikennöitsijöiden tavoittelemasta laadusta ja toteutuneesta laadusta. Tässä diplomityössä tarkasteltiin, miten asiakkaiden kokemaa ja odottamaa ja toteutunutta laatua tutkitaan Zürichissä, Wienissä, Turussa, Tampereella ja
Suomen pääkaupunkiseudulla.
Asiakkaiden kokemaa ja odottamaa laatua tutkitaan ensisijaisesti asiakastyytyväisyystutkimuksilla, jota tehdään säännöllisesti jokaisella tutkitulla alueella. Asiakastyytyväisyystutkimuksen laajuus ja tekemistaajuus kuitenkin vaihtelee suuresti. Zürichissä asiakastyytyväisyystutkimusta tehdään vain kaksi kertaa vuodessa, maaliskuisin ja syyskuisin, mutta kysely on pitkä, ja sisältää noin 70 yksityiskohtaista kysymystä. Vastauspro-
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sentti on korkea kyselyn pituudesta huolimatta. Yksityiskohtaisilla kysymyksillä, jotka
pysyvät tutkimuskerrasta toiseen samana, saadaan tarkasti tietoon, mitkä asiat aiheuttavat suurempaa tyytymättömyyttä, ja niihin voidaan siten keskittyä toiminnan parantamisessa. Zürichissä asiakastyytyväisyyden perusteella liikennöitsijöille maksettavista bonuksista velvoitetaan antamaan kuljettajille tietty osuus, mikä kannustaa kuljettajia ystävälliseen asiakaspalveluun. Wienissä joukkoliikenteen järjestäjä VOR lopetti asiakastyytyväisyystutkimusten teon vuonna 2013, sillä kaikki liikennöitsijät tekevät itse omat
tutkimuksensa. Esimerkiksi lähes kaikista Wienin kaupungin sisäisistä linjoista huolehtiva Wiener Linien tekee asiakastyytyväisyystutkimusta paneelitutkimuksena, jolla voidaan tutkia myös niiden mielipiteitä, jotka eivät käytä joukkoliikennettä. Vuosittain
haastatellaan samanlaisia kotitalouksia, ja kysymyksiä tutkimuksessa on yhteensä 32.
Tukholmassa kyselyitä tehdään lähes jatkuvasti ja kysymyksiä on noin 15. Turun ja
Tampereen seuduilla asiakastyytyväisyyttä tutkitaan 2–3 kertaa vuodessa lyhyemmillä
busseissa tehtävillä kyselyillä. Helsingin seudulla kyselyssä on alle 20 laatuun liittyvää
kysymystä ja tutkimusta tehdään jatkuvasti.
Myös asiakaspalautteita analysoidaan useimmissa tarkastelluissa kaupungeissa ZVV:tä
lukuun ottamatta, jossa liikennöitsijät analysoivat omat palautteensa itse. Wiener Linien
tekee palautteista viikkoraportit, jonka perusteella arvioidaan parannusta tarvitsevat
asiat sekä tehdään toimenpidesuunnitelma. VOR:lla asiakaspalautteista analysoidaan
ajankohtaiset asiat ja selvitetään, minkä tekijöiden osalta asiakastyytyväisyys on milloinkin matalalla. Turussa ja Tampereella asiakaspalautteiden aiheita ja aiheiden jakautumista seurataan, ja niiden perusteella voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi aikatauluihin ja reitteihin. Kaikissa tarkastelluissa alueissa liikennöitsijöitä koskevat palautteet
välitetään myös liikennöitsijöille.
Wienissä odotettua ja koettua laatua selvittää myös 16-henkinen asiakastoimikunta, joka
kerää asiakkaiden mielipiteitä ja raportoi ne Wiener Linienille.
Turun ja Tampereen seuduilla on tutkittu myös potentiaalisten asiakkaiden toiveita ja
tapoja. Turussa selvitettiin ennen joukkoliikenneuudistusta, mikä saisi seudun asukkaat
käyttämään joukkoliikennettä. Turussa on myös tehty tiettyjen alueiden asukkaille postikyselyjä, joissa on kartoitettu joukkoliikennetoiveita. Tampereen seudulla tutkitaan
aika-ajoin puhelinkyselynä esimerkiksi joukkoliikenteen käyttötottumuksia.
Zürichissä ja Wienissä toteutuneen laadun tutkimisesta vastaavat pääasiassa liikennöitsijät itse. Zürichissä ZVV tutkii ainoastaan junien toteutunutta laatua ja Wienissä VOR
puolestaan seutubussilinjoja. Zürichissä tämä toimii, sillä asiakkaat ja poliittinen ilmapiiri odottavat ja vaativat liikennöitsijöiltä korkeaa laatua, eikä linjoja kilpailuteta julkisesti. Wienin sisäisiä linjoja puolestaan liikennöi kaupungin omistama yhtiö. VOR tutkii
mysteeriasiakkaiden avulla ja avoimin tarkastuksin seutulinjojen pysäkeiden ja kaluston
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kuntoa sekä kuljettajan toimintaa. Myös Wiener Linien tarkastaa kuljettajien toimintaa
linjoillaan mysteeriasiakkaiden avulla. Lisäksi se valvoo täsmällisyyttä, luotettavuutta ja
vaihtojen onnistumista tilastoimalla ajoissa lähteneet ja ajoissa vaihtopaikalle tulleiden
vuorojen osuudet sekä ajamattomien vuorojen osuudet. Kalusto ja pysäkit tarkastetaan
säännöllisesti siisteyden osalta. Busseissa tehdään myös satunnaisesti nopeusvalvontoja
ja kaikkien liikennemuotojen keskinopeutta seurataan, jotta saadaan tietoa nopeuksista.
Turun, Tampereen ja Helsingin seuduilla ajamattomia seurataan lähinnä liikennöitsijöiden omien ilmoituksen tai asiakaspalautteista tulleiden tietojen perusteella. Täsmällisyyttä ei seurata aktiivisesti, vaikka periaatteessa täsmällisyystiedot olisivat olemassa.
Niitä käytetään lähinnä suunnittelun tukena, jos joku linja jää toistuvasti aikataulustaan
jälkeen. Turun ja Helsingin seuduilla on tehty mysteeriasiakaskokeilu, jossa muun muassa kuljettajan käytöstä ja ajotapaa arvioitiin. Bussien siisteyttä ja teknistä toimivuutta
tutkitaan Helsingin ja Turun seuduilla kalustossa tehtävillä säännöllisillä tarkastuksilla.
Analyysiosuudessa selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat HSL:n matkustajien tyytyväisyyteen. Merkittävin havainto oli, että toistuvasti ruuhkaiset bussit, joissa kaikki istumapaikat olivat käytössä tai osa ihmisistä joutui seisomaan, lisäsivät tyytymättömyyttä
jokaiseen laatutekijään, myös niihin, joihin ruuhka ei objektiivisesti arvioiden vaikuta.
Myös kaluston kunto ja siisteys vaikuttivat jonkin verran asiakkaiden tyytyväisyyteen.
Erityisesti puhtaat ikkunat, siistit penkit ja toimiva matkustamon kello paransivat asiakkaiden tyytyväisyyttä bussin siisteyteen ja matkustusmukavuuteen. Ajamattomien määrällä ei ollut vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, mikä johtuu todennäköisesti ajamattomien kilometrien hyvin pienestä osuudesta jokaisella linjalla, minkä ansiosta asiakas
harvoin joutuu odottamaan bussia turhaan. Asiakkailta on tullut eniten moitteita kuljettajan käytöksestä ja bussien luotettavuudesta, minkä perusteella nämä ovat sekä tärkeitä
että kehitystä vaativia laatutekijöitä. Tietyn linjan saamien asiakaspalautteiden määrien
perusteella ei kuitenkaan analyysin perusteella voi tehdä päätelmiä asiakastyytyväisyydestä tai päinvastoin.
Ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista tyytyväisyyteen näyttäisi analyysin perusteella vaikuttavan eniten ikä. Nuoret olivat yleisesti ottaen tyytymättömimpiä, erityisesti
täsmällisyyteen ja matkalipuntarkastajien toimintaan, ja tyytyväisyys kasvoi iän mukana. Poikkeuksena tästä olivat bussien siisteys ja matkustusmukavuus, joihin tyytymättömimpiä olivat keski-ikäiset ja kuljettajan neuvontakyky sekä informaation saatavuus,
joihin tyytymättömimpiä olivat iäkkäät. Se, omistiko auton tai ajokortin vai ei, sukupuoli ja asuinkunta eivät vaikuttaneet tyytyväisyyteen yhtä merkittävästi.
Aineistoanalyysin perusteella linjasto- ja aikataulutarjonta, informaation saatavuus ja
matkanteon rauhallisuus on jo järjestetty HSL:ssä asiakkaita tyydyttäväksi. Lähes kaikki
vastanneet ovat näihin melko tai erittäin tyytyväisiä ja kaikkien vastanneiden antamat
keskiarvotkin ovat tekijästä riippuen 4,3–4,6. eikä eri ryhmien välillä ole suuria eroja.
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Taulukossa 21 esitetään yhteenvetona tutkimuksen perusteella tärkeimmiksi laatutekijöiksi osoittautuneet tekijät, niiden tutkimustavat yleensä ja HSL:ssä sekä tilanne analyysin perusteella HSL:ssä. Viimeisessä sarakkeessa esitetään toimenpide-ehdotuksia,
joilla HSL voisi parantaa näiden tekijöiden laatua ja lisätä siten asiakastyytyväisyyttä.
Toimenpiteiksi ehdotetaan täsmällisyyden aktiivista tutkimista ja tutkimustulosten perusteella puuttumista myöhästyneisiin ja etuajassa ajettuihin vuoroihin, ruuhkabussien
määrän minimoimista lisäämällä tarjontaa ruuhka-aikoina, bussien siisteyden ylläpitämistä erityisesti ikkunoiden ja istuinten osalta, matkustamon kellojen olemassaolon vaatimista ja niiden oikea-aikaisuuden valvomista sekä mysteeriasiakkaiden ottamista käyttöön kuljettajien käyttäytymisen valvomiseksi.
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Taulukko 21. Tutkimuksen yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset HSL-liikenteessä
Tärkeimmät
laatutekijät

Luotettavuus

TutkimusToteutetun laadun
menetelmät
tutkimusmenetelmät
HSL:ssä

Tilanne HSL:ssä

Myöhässä
lähteneiden ja
ajamattomien
vuorojen tilastointi

Ajamattomien
vuorojen
tilastointi

Ei tutkita toteutettua
laatua täsmällisyyden
osalta.
Moitteita hyvin paljon
luotettavuudesta.
Analyysin perusteella
tärkeää erityisesti
nuorille.

-

Ruuhkaisiksi
arvioiduilla linjoilla
asiakkaat
tyytymättömämpiä
matkan nopeuteen ja
sujuvuuteen

Matkojen nopeudet
riippuvat eniten siitä,
miten linjasto on
suunniteltu ja miten
ratkaisut toteutettu →
muokkaaminen vaatii
isoja toimenpiteitä

Tarjonnan
lisääminen ruuhkaaikoina

Myöhässä
lähteneiden ja
ajamattomien
vuorojen
tilastointi

Linjojen
matkustustarpeiden
vastaavuuteen ollaan
pääasiassa
tyytyväisiä.
Odotusaikaan
vaikuttaa
täsmällisyys, josta
paljon moitteita

Vuoroväli riippuu
suunnittelusta,
odotusaika puolestaan
vuorovälistä,
informaation
saatavuudesta ja
joukkoliikenteen
täsmällisyydestä

Täsmällisyyden
aktiivinen
tutkiminen myös
linjojen
välipysäkeillä

Nopeusmittaukset,
Matkan nopeus keskinopeuden
seuranta

Huomioita

Toimenpideehdotuksia

Täsmällisyyden
aktiivinen
tutkiminen myös
linjojen
välipysäkeillä

Vuoroväli,
odotusaika

Myöhässä
lähteneiden ja
ajamattomien
vuorojen tilastointi

Matkustusmukavuus

Analyysin perusteella
tärkeää erityisesti
Mysteerikeski-ikäisille.
Mysteeriasiakkaat,
asiakaskokeilu, Erityisesti ikkunoiden
avoimet tarkastukset avoimet
puhtaus,
tarkastukset
matkustamon kellon
olemassaolo
vaikuttaa

Matkustamon kellon
hankinta jokaiseen
bussiin ja sen oikeaaikaisuuden
sännöllinen
varmistus,
ikkunoiden
puhtauden
varmistus

Siisteys

Analyysin perusteella
tärkeää erityisesti
Mysteerikeski-ikäisille.
Mysteeriasiakkaat,
asiakaskokeilu,
Erityisesti ikkunoiden
avoimet tarkastukset avoimet
ja istuimien siisteys
tarkastukset
vaikuttaa
tyytyväisyyteen

Ikkunoiden ja
istuinten pitäminen
siistinä

Toistuvasti
ruuhkaisissa
busseissa
tyytyväisyys joka
tekijään merkittävästi
matalampi

Ruuhkabussien
määrän
minimoiminen
lisäämällä ruuhkaaikojen tarjontaa

Täyttöaste ja
ruuhkaisuus

Kuljettajan
palvelu

Ei selvitetty

Ei selvitetty

Mysteeriasiakkaat

HSL vastaanottaa
Mysteeripaljon moitteita
asiakaskokeilu
kuljettajan palvelusta

Mysteeriasiakkaiden
säännöllinen
käyttäminen
laatututkimuksissa

HSL:ssä bussin ruuhkaisuus ja nuorten, 15–24-vuotiaiden matkustajien suuri osuus linjalla vaikuttavat keskiarvoiseen tyytyväisyyteen linjalla negatiivisesti. Jos jokin linja
siis saa huonoja arvosanoja, eikä syy ole ilmiselvä, nämä asiat kannattaa tarkistaa. Li-
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säksi mikäli matkustusmukavuuden tai siisteyden osalta tyytyväisyys on matalaa, kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ikkunoiden ja istuimien siisteyteen sekä matkustamon kellon olemassaoloon ja oikea-aikaisuuteen. Jatkossa HSL:n kannattaisi kerätä
aineistoa bussien täsmällisyydestä ja tutkia, miten täsmällisyys vaikuttaa HSL:n asiakastyytyväisyyteen. Säännöllisyydestä ja luotettavuudesta tulleiden moitteiden suuri ja
vuosina 2012–2014 kasvanut määrä, linjapituuden vaikutus arvioon matkan sujuvuudesta ja vaihtamisesta sekä kirjallisuuden korostama luotettavuuden vaikutus tyytyväisyyteen antavat ymmärtää, että täsmällisyydellä voi olla suuri merkitys myös HSL:n asiakkaiden tyytyväisyyteen.
Diplomityössä onnistuttiin vastaamaan johdannossa esitettyihin kysymyksiin. Kirjallisuustutkimuksella saatiin selvitettyä joukkoliikenteen laatuun vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys kokonaislaatuun, joskin tekijöiden merkitykset vaihtelivat eri tutkimuksissa. Tarkasteltujen joukkoliikennekaupunkien laatututkimuksista saatiin haastatteluilla
hyvin tarvitut tiedot, joskin ruuhkaisuuden ja täyttöasteen valvomiskeinot olisi pitänyt
lisäksi selvittää. HSL-aineistojen analyysilla saatiin selville joitakin asiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavia asioita, joiden perusteella HSL pystyy kohdistamaan toimenpiteensä. Analyysissa ei saatu selville, mitkä laatutekijät ovat HSL-matkustajille tärkeimpiä, mutta eri ryhmien erilaisia preferenssejä saatiin selville. Asiakkaille tärkeimpien
laatutekijöiden selvittämiseksi olisi tarvittu tutkimustuloksia asiakkaiden toiveista ja
odotuksista.
Kirjallisuustutkimuksen perusteella perhesuhteet, tulotaso, mielentila kyselyn aikana ja
tyytyväisyys hintaan vaikuttavat tyytyväisyyteen. Näiden vaikutusta tyytyväisyyteen
olisi ollut kiinnostavaa tutkia myös HSL-alueella. Esimerkiksi VOR kartoitti ennen mielentilan yhtenä kysymyksenä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Näiden asioiden tutkiminen vaatisi kuitenkin muutoksia ja pidentämistä asiakastyytyväisyystutkimukseen,
eikä tutkimukseen välttämättä enää ehtisi vastata bussimatkan aikana.
Jatkossa koetun ja toteutetun laadun yhteyttä HSL:ssä kannattaisi tutkia vielä täsmällisyyden ja asiakastyytyväisyyden osalta, sillä täsmällisyydellä on kirjallisuustutkimuksen perusteella suuri merkitys koettuun laatuun. Selvitys siitä, millaisia laaduntutkintamenetelmiä on yleensä ottaen maailman joukkoliikennekaupungeissa olemassa, olisi
myös hyvä jatkotutkimuksen aihe, jotta aiheesta saisi entistä kattavamman kuvan. Tutkimus ja erityisesti sen analyysiosuus keskittyi jo joukkoliikennettä käyttäville tärkeisiin
asioihin ja heidän tyytyväisyyteensä. On tärkeää panostaa heidän tyytyväisyyteensä,
mutta jatkossa olisi myös kannattavaa tutkia niiden toiveita ja arvostuksia, jotka joukkoliikennettä eivät käytä, jotta heitä voitaisiin paremmin houkutella käyttäjiksi.
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LIITE 1: YLEISEUROOPPALAISEN JOUKKOLIIKENTEEN LAADUNARVIOINTIA OHJAAVAN STANDARDIN LAATUKRITEERIT
Saatavuus

Kulkumuodot
Joukkoliikenneverkko

etäisyys pysäkille
vaihtojen tarve
tarjonnan kattama alue

Liikennöinti

liikennöintiajat
vuoroväli
kulkuneuvon kuormitusaste

Sopivuus
Luotettavuus
Saavutettavuus

Ulkoinen liityntä

jalankulkijoille
pyöräilijöille
taksin käyttäjille
oman auton käyttäjille

Sisäinen liityntä

kulkuneuvoon nousu ja poistuminen
liikkuminen kulkuneuvon sisällä
vaihto muihin joukkoliikennemuotoihin

Lippujen saatavuus

hankkiminen joukkoliikenneverkolta
hankkiminen joukkoliikenneverkon ulkopuolelta
käyttö ja leimaus

Tiedotus

Yleinen tiedotus

saatavuudesta
saavutettavuudesta
tiedon lähteistä
matka-ajasta
asiakaspalvelusta
mukavuudesta
turvallisuudesta
ympäristövaikutuksista

Matkatieto normaaliolosuhteissa

katuopasteista
pysäkkiopasteista
kulkuneuvon tunnuskilvistä
reiteistä
matka-ajasta
taksasta
lipputyypeistä

Matkatieto epänormaaleissa
olosuhteissa

nykyisestä/tulevasta joukkoliikenneverkon
tilasta
käytettävissä olevista vaihtoehdoista
korjauksista ja hyvityksistä
ehdotuksista ja valituksista
kadonneesta omaisuudesta

Aika

Matkan kesto

reitin suunnittelu
sisään- ja uloskäynti
pysäkeillä ja vaihtopaikoissa
liikennevälineessä

Pysyminen aikataulussa

täsmällisyys
säännöllisyys
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Asiakaspalvelu

Sitoutuminen

asiakaslähtöisyys
kekseliäisyys ja aloitteellisuus

Asiakkaan kuuleminen

kyselyt
valitukset
hyvitykset

Henkilöstö

tavoitettavuus
asenne
ammattitaito
ulkoasu

Avun tarjoaminen

palvelun häiriötilanteissa
apua tarvitseville asiakkaille

Lippuvaihtoehdot

joustavuus
operaattorikohtaiset tariffit
lippujen yhteensopivuus
maksutapojen vaihtoehdot
johdonmukainen hinnoittelu

Mukavuus

Matkustajatilojen varustelu ja
käytettävyys

pysäkeillä
kulkuneuvoissa

Istuimet ja henkilökohtainen tila

kulkuneuvossa
pysäkeillä

Matkustusmukavuus

ajotyyli
liikkeellelähtö ja jarrutus
ulkoiset tekijät

Ympäröivät olosuhteet

ilmanlaatu
suoja säältä
puhtaus
valoisuus
ruuhkaisuus
meluisuus
muu häiritsevä toiminta

Lisämukavuustekijät

WC, pesupaikka
tilat matkatavaroille ja muille esineille
keskustelumahdollisuus
virvokkeet
kaupalliset palvelut
viihde

Ergonomia

liikkumisen helppous
kalusteiden muotoilu

Turvallisuus

Ei rikoksia

ennaltaehkäisevä suunnittelu
valaistus
näkyvä valvonta
vartijan tai poliisin läsnäolo
avun saatavuus osoitetuissa paikoissa

Ei onnettomuuksia

tukien ja kaiteiden käytettävyys ja näkyvyys
vaaratilanteiden ehkäisy, näkyvät varoitteet
henkilöstön aktiivinen valvonta

Pelastustoimet

turvavälineet ja -suunnitelmat
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Vaikutus ympäristölle

Saastuttaminen

pakokaasu
melu
näkyvä saastuminen
tärinä
pöly ja lika
haju
jätteet
elektromagneettiset häiriöt

Luonnon resurssit

energia
tila

Infrastruktuuri

tärinän vaikutus
tien ja raiteiden kuluminen
rajallisten resurssien käyttö
muiden toimintojen aiheuttamat häiriöt
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LIITE 2: ZVV:N ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
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LIITE 3: SL:N ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
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LIITE 4: VOR:N ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
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LIITE 5: VOR:N TUTKIMUSLOMAKE
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LIITE 6: TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOKARTTA
(TURUN
SEUDUN
JOUKKOLIIKENTEEN
PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2011)
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LIITE 7: TAMPEREEN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOKARTTA (TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITTELY 2012–2016 2011)
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LIITE 8: HSL-ALUEEN PALVELUTASOKARTAT
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LIITE 9: HSL:N BUSSILIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYLOMAKE, SYKSY 2013
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LIITE 10: HSL-ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUKSEN TYYTYVÄISYYDEN KESKIARVOT VASTAAJARYHMITTÄIN
Nainen
Mies
Mopokortillinen
Henkilöautokortillinen
Ajokortiton/ei vastannut
kysymykseen
Työmatkalla
Koulu- tai
opiskelumatkalla
Ostos- tai asiointimatkalla
Vapaa-ajanmatkalla
HSL-matkakortille
ladattua kautta
HSL-matkakortille
ladattua arvoa
Kertalippu
Työntekijä
Toimihenkilö
Johtavassa asemassa tai
yrittäjä
Opiskelija/koululainen
Kotiäiti, -isä tai
vanhempainvapaalla
Eläkeläinen
Työtön
Olisi ollut mahdollisuus
käyttää henkilöautoa
Ei olisi ollut mahdollista
käyttää henkilöautoa

3,81

3,63

3,67

3,82

3,90

3,79

3,82

3,91

4,00

3,70

3,92

3,84

3,84

3,89

3,86

3,89

3,83

3,84

3,86

3,80

3,87
3,93

3,98

3,89
3,89
3,72
3,76
3,96

3,86

3,84

3,92

3,89

3,96

3,79

3,87

N

3,62
3,88

3,87

3,88

3,85
3,83
3,85
3,82

3,69

3,81

3,99

3,90
3,89
3,77
3,82
3,91

3,85
3,84
3,80
3,87

3,65

3,87

3,98
3,92
3,94
3,97
3,72

4,01

3,91
3,87
3,62
3,93

3,68

3,96
3,83
3,77
3,77
3,90

4,05

3,82
3,89

3,80
3,87
3,84
3,79

3,74
3,69
3,58
3,59
3,80

3,66

4,08
3,95

3,63
3,75
3,81
3,63

3,70

3,82
3,86

3,83

3,88
3,87
3,76
3,87

3,52
3,69

3,95

88988
37273
2163
35569
21869 3,88
76477 3,88
18783 3,82
16801 3,92
13748 3,88
95388 3,87

3,92
3,88
3,89
3,86
3,80

22487 3,91
4624
38397
36717
7975
27157

1853 3,82
8947 4,02
2158 3,92
35119 3,91
86940 3,86

3,82

Matkustusmukavuus

3,67

Siisteys
3,86

Täsmällisyys
3,88

Ajotapa
3,82

Kuljettajan
neuvontakyky
3,66

Kuljettajan
ystävällisyys

4,32

4,37

4,53
4,11

4,36

4,06
4,34
4,47
4,41
4,08

4,32

4,35

4,19

4,35

4,12

4,41

4,28

4,75

4,72

4,75
4,62

4,60

4,30
4,75
4,76
4,70
4,73

4,66

4,77

4,71

4,70

4,72

4,75

4,72

4,46

4,45

4,56
4,34

4,37

4,18
4,48
4,49
4,46
4,39

4,36

4,50

4,41

4,44

4,40

4,49

4,47

4,02

4,05

4,15
4,04

4,03

4,00
4,03
4,03
4,05
3,99

4,05

4,03

4,04

4,06

4,00

4,03

4,06

4,03
4,04
3,96
4,06

4,34

4,37

4,19
4,23

4,38

4,24
4,34
4,42
4,40
4,30

4,33

4,35

4,28

4,26

4,30

4,38

4,26

4,51
4,32
4,38
4,45

3,82

3,84

3,92
3,81

3,90

3,80
3,87
3,81
3,81
3,75

3,85

3,82

3,83

3,84

3,75

3,84

3,81

4,76
4,67
4,68
4,73

4,57

4,60

4,56
4,50

4,58

4,54
4,57
4,63
4,62
4,51

4,59

4,58

4,53

4,54

4,51

4,61

4,50

4,38
4,20
3,97
4,38
4,12

4,35
4,32
4,23
4,37
4,16

4,13

3,85
3,77
3,67
3,85

4,15

4,12

4,58
4,57
4,44
4,60

4,12

4,17

4,15
4,12
4,04
4,12

4,26

4,18

4,17
4,16
4,07
4,14

4,23

4,48
4,47
4,36
4,48
4,43
4,49
4,44
4,48
4,49
4,48
4,47
4,45
4,50
4,48
4,48
4,44
4,48
4,54
4,44
4,50
4,48

4,14

4,41
4,42
4,38
4,42
4,39
4,39
4,33
4,55
4,51
4,39
4,51
4,51
4,43
4,37
4,40
4,39
4,56
4,59
4,52
4,41
4,42

4,15

3,95
3,98
3,96
3,94
3,95
3,93
3,99
3,99
4,01
3,94
4,00
4,03
3,98
3,90
3,92
4,00
3,99
3,99
4,03
3,96
3,96

4,14

Yleisarvosana HSLjoukkoliikenteelle
4,22

Lippu-valikoiman
sopivuus
4,10
4,15
4,11
4,17
4,12

HSL-matkakortin
sopivuus
4,23
4,20
4,11
4,16
4,13

Matkalipuntarkastajien
toiminta
4,26

Informaation
saatavuus
4,31

Pysäkkiolosuhteet
4,20
4,16

Järjestyshäiriöttömyys
4,35
4,24

Vaihtaminen
4,16

Matkanteko
nopeaa ja sujuvaa
4,18

Linja palvelee
matkustustarpeita

4,13

Istumapaikan
saanti

4,16

Kokonaisarvosana
liikennöitsijälle

143

Matkustaa linjalla
vähintään neljänä päivänä
viikossa
Matkustaa linjalla 2-3
päivänä viikossa
Matkustaa linjalla yhtenä
päivänä viikossa
Matkustaa linjalla
harvemmin
15–24 -vuotiaat
25–44 -vuotiaat
45–64 -vuotiaat
65–74 -vuotiaat
yli 75-vuotiaat
Uudenmaan ulkopuolella
asuva
Espoossa asuva
Helsingissä asuva
Vantaalla asuva
Muualla Uudellamaalla
asuva
3,90

3,81
3,70
3,55
3,52
3,53

3,72

3,68

3,66

3,65

3,85
3,79
3,84

4,02

3,90
3,82
3,78
3,82
3,83

3,94

3,88

3,83

3,78

3,88

3,91
3,89
3,90

4,19

3,67
3,94
3,96
4,09
4,06

4,02

3,97

3,93

3,85

Täsmällisyys
3,86

3,85
3,88
3,76

3,98

3,89
3,95
3,72
3,81
3,87

3,92

3,90

3,88

3,81

Siisteys
3,82

N

70959 3,87

3,70
3,63
3,67

3,84

Ajotapa

Matkustusmukavuus

10403 3,88

3,78
3,86
3,94
4,02
4,07

16681 3,90
26666
48920
39390
5904
1557
1055 3,99
34399 3,91
64491 3,84
21401 3,91
3461 3,90

3,76

3,85
3,88
3,76

3,93

3,95
3,90
3,71
3,84
3,93

3,90

3,88

3,88

3,73

Kuljettajan
neuvontakyky

28192 3,88

Kuljettajan
ystävällisyys

4,03

3,97

4,02
4,06
3,98

4,13

3,97
4,03
4,06
4,13
4,21

4,03

4,04

4,04

4,51

4,27

4,43
4,49
4,47

4,05

4,40
4,38
4,60
4,56
4,59

4,35

4,38

4,41

4,77

4,64

4,73
4,75
4,74

4,31

4,72
4,71
4,80
4,77
4,76

4,66

4,69

4,70

4,35

4,19

4,35
4,33
4,35

4,20

4,02
4,34
4,51
4,55
4,56

4,27

4,32

4,31

4,34

4,20

4,37
4,34
4,34

4,23

4,28
4,39
4,38
4,23
4,07

4,35

4,35

4,33

3,82

3,69

3,84
3,83
3,81

3,92

3,75
3,85
3,83
3,92
3,99

3,84

3,83

3,82

4,57

4,61

4,61
4,55
4,59

4,62

4,51
4,60
4,61
4,57
4,61

4,60

4,59

4,58

4,13
4,14

4,16
4,18

4,51

4,40

4,47
4,52
4,41

4,56

4,44
4,49
4,50
4,55
4,54

4,36

4,43

4,48

4,37

4,46

4,48
4,36
4,48

4,57

4,39
4,39
4,45
4,59
4,59

4,54

4,48

4,44

3,93
3,98
4,00
4,02
3,99
3,99
3,90
3,98
4,08
4,09
3,98
3,95
3,94
3,95

4,15

Yleisarvosana HSLjoukkoliikenteelle
4,19

Lippu-valikoiman
sopivuus
4,17

HSL-matkakortin
sopivuus
4,18

Matkalipuntarkastajien
toiminta
4,12
4,16
4,12
4,21
4,23

Informaation
saatavuus
4,13
4,16
4,18
4,34
4,41

Pysäkkiolosuhteet
4,23

Järjestyshäiriöttömyys
4,28

Vaihtaminen
4,10
4,19
4,04

Matkanteko
nopeaa ja sujuvaa
4,22
4,15
4,12

Linja palvelee
matkustustarpeita

4,05

Istumapaikan
saanti

4,16

Kokonaisarvosana
liikennöitsijälle

