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• joukkoliikenteen kehittäminen ja laadun seuranta 

• henkilökunnan koulutus 

• kilpailutetun bussiliikenteen laatubonusten laskenta 

• taustatiedot matkustajien asiakasprofiilista 
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HSL:n joukkoliikenteen 

asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) 
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HSL:n joukkoliikenteen 

asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) 

 

 

JLO / Operatiiviset tutkimukset 

Tutkitaan asiakastyytyväisyys kaikissa  

HSL:n joukkoliikenteen kulkumuodoissa 

 

• Bussi 

• Juna (tammikuusta 2011 alkaen) 

• Metro 

• Raitiovaunu 

• Suomenlinnan lautta 

 

 



Helsingin seudun liikenne 30.9.2011 

 

Peruskäsitteet: 

 
Yleisarvosana: matkustajat antavat HSL-alueen joukkoliikenteelle 

yleisarvosanan asteikolla 1–5. 

 

Järjestelmän arvosana: joukkoliikennejärjestelmää mittaavien 

osatekijöiden perusteella muodostetaan laskennallinen järjestelmän 

arvosana, joka toimii yhtenä HSL:n toiminnan laadun mittarina. 

 

Kokonaisarvosana: matkustajien antama kokonaisarvosana 

liikennöitsijälle sen linjan hoidosta, jolla matkustaja kysely hetkellä 

matkusti. 

 

Liikennöitsijän arvosana: liikennöinnin laatua mittaavien osatekijöiden 

perusteella muodostetaan laskennallinen liikennöitsijän arvosana. 

 

 

JLO / Operatiiviset tutkimukset 
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Järjestelmän arvosana 

• Kysymykset kohdistuvat siihen linjaan, jolla matkustaja kyselyhetkellä matkusti. 

 

• Osa kysymyksistä mittaa liikennöitsijän toimintaa ja osa liikennejärjestelmän toimintaa. 

 

• Raitiovaunu- ja bussiliikenne: aikataulussa pysyminen (A4), matkustusväljyys (C8),   

matkustustarpeiden palvelu (C9), matkan sujuvuus (C10), vaihtaminen toiseen 

joukkoliikennevälineeseen (C11), matkat sujuvat ilman järjestyshäiriöitä (C12), 

odottamisolosuhteet pysäkillä (C13) ja informaation saatavuus (D14). 

 

• Metro- ja lähijunaliikenne: matkustusväljyys (A3), matkustustarpeiden palvelu (C5), 

matkan sujuvuus (C6), vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen (C7), matkat 

sujuvat hyvin ilman järjestyshäiriöitä (C9), asemien siisteys (C10) ja informaation 

saatavuus (D12). 

 

• Järjestelmää mittaavien osatekijöiden perusteella muodostetaan laskennallinen 

järjestelmän arvosana, joka toimii yhtenä HSL:n toiminnan laadun mittarina.  
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Yleisarvosana liikennemuodoittain 

 



 

Järjestelmän arvosana liikennemuodoittain 

 



 

Kokonaisarvosana liikennemuodoittain 

 



 

Liikennöitsijän arvosana liikennemuodoittain 

 



 

Yleisarvosana bussiliikenteessä 

liikennöintialueittain 
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Järjestelmän arvosana bussiliikenteessä 

liikennöintialueittain 
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Kokonaisarvosana bussiliikenteessä 

liikennöintialueittain 
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Liikennöitsijän arvosana bussiliikenteessä 

liikennöintialueittain 

 

JLO / Operatiiviset 

tutkimukset 



 

Yleisarvosanan suhteellinen jakauma (%) 

 



 

Kokonaisarvosanan suhteellinen jakauma (%) 

 



Yleisarvosanan suhteellinen jakauma 

bussiliikenteessä liikennöintialueittain (%)  



Kokonaisarvosanan suhteellinen jakauma 

bussiliikenteessä liikennöintialueittain (%) 



 

Matkakortin sopivuuden ja helppokäyttöisyyden 

saamien arvosanojen  suhteellinen jakauma (%) 

liikennemuodoittain  

 



 

Matkalipuntarkastajien toiminnalle annettujen 

arvosanojen  suhteellinen jakauma (%) 

liikennemuodoittain  

 



 

HSL alueen lippuvalikoiman soveltuvuuden 

saamien arvosanojen  suhteellinen jakauma (%) 

liikennemuodoittain 

 



Kokonaisarvosana liikennöitsijöittäin  

bussiliikenteessä 

JLO / Operatiiviset tutkimukset 



 

Liikennöitsijän arvosana bussiliikenteessä 

liikennöitsijöittäin kevään tutkimusjaksolla 

vuodesta 2008 alkaen 

 



 

Järjestelmän arvosanan muodostavien osatekijöiden 

suhteelliset arvosanajakaumat (%) liikennemuodoittain 

 



”Bussit/vaunut liikennöivät täsmällisesti  

 aikataulun mukaan” 



”Istumapaikan saa tähän aikaan päivästä  

 tällä linjalla” 



”Linja palvelee matkustustarpeitani” 



”Matkanteko on nopeaa ja sujuvaa” 



”Joukkoliikennevälineen vaihtaminen sujuu hyvin” 



”Odottamisolosuhteet pysäkillä ovat hyvät” 



”Tietoa aikatauluista ja reiteistä on hyvin saatavilla” 



”Järjestys ja turvallisuus matkalla” 



”Juna-asemat ovat siistit” 
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Järjestelmän arvosanan muodostavien 

osatekijöiden suhteelliset arvosanajakaumat 

(%) liikennemuodoittain 

 • Metroliikenteessä tyytyväisyys väheni istumapaikan saantiin 
• 9 % kasvua nousijamäärissä (1.1.-31.5.) edelliskeväästä 

 

• Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisyys lisääntyi aikataulussa pysymiseen sekä 

matkanteon sujuvuuteen 
• tänä talvena kokeiltu kadunvarsipysäköinnin rajoittaminen raitioverkoston 

ongelmallisissa kohdissa vähensi merkittävästi väärin pysäköityjen autojen 

aiheuttamia häiriöitä raitioliikenteessä edellistalveen verrattuna.  

 

• Bussiliikenteessä tyytyväisyys väheni aikataulussa pysymiseen, matkanteon 

sujuvuuteen sekä vaihtamisen sujuvuuteen 
• Myöhästymiset ja lisääntyneet ajamattomat lähdöt haastavan talven seurauksena 

 

• VR:n lähiliikenteessä tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen on tyytymättömiä 60 % 

matkustajista 
• Lukuisat myöhästymiset ja peruutukset lähijunaliikenteessä 

JLO / Operatiiviset tutkimukset 



Liikennöitsijää mittaavien laatutekijöiden  

suhteelliset arvosanajakaumat (%) 

liikennemuodoittain 



Liikennöitsijää mittaavien laatutekijöiden  

suhteelliset arvosanajakaumat (%) 

liikennemuodoittain 
 

• Metroliikenteessä tyytyväisyys aikataulussa pysymiseen väheni 

– Vuosaaren laituriovityömaa aiheutti metroliikenteessä etenkin iltaruuhkissa 

muutaman minuutin myöhästymisiä, mistä johtuen matkustajat olivat 

edelliskevättä tyytymättömämpiä metron pysymiseen aikataulussa.  

 

• Raitiovaunuliikenteessä tyytyväisyys kuljettajan neuvontakykyyn ja 

palvelukykyyn lisääntyi 

– HKL on lisännyt kuljettajien koulutusta, minkä positiiviset vaikutukset 

näkyvät nyt asiakaspalvelutilanteissa.  

 

• VR:n lähijunaliikenteessä 40 % matkustajista on tyytymättömiä aikataulussa 

pysymiseen  
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Järjestelmän 

arvosanan 

muodostavien 

osatekijöiden 

suhteelliset 

arvosana 

jakaumat (%) 

bussiliikenteessä 

liikennöinti 

alueittain 

 

 
 



 

Liikennöitsijää 

mittaavien 

laatutekijöiden 

suhteelliset 

arvosanajakaumat  

(%)  

bussiliikenteessä 

liikennöinti 

alueittain 



 

Liikennöitsijää 

mittaavien 

laatutekijöiden 

suhteelliset 

arvosanajakaumat 

(%) 

liikennöitsijöittäin 

ESLL- Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy 

HelB – Helsingin Bussiliikenne Oy 

NOF – Nobina Oy 

PKL – Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 

VEO – Veolia Transdev Oy 

WL – Westendin Linja 

ÅL – Åbergin Linja Oy 

TL – Tammerlundin liikenne 

 



 

Kokonais 

arvosanojen 

suhteelliset 

jakaumat (%) 

liikennöitsijöittäin 

ESLL- Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy 

HelB – Helsingin Bussiliikenne Oy 

NOF – Nobina Oy 

PKL – Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab 

VEO – Veolia Transdev Oy 

WL – Westendin Linja 

ÅL – Åbergin Linja Oy 

TL – Tammerlundin liikenne 

 



Käytetyt lyhenteet:  

H = Helsingin sisäinen linja,  

E = Espoon sisäinen linja,  

V = Vantaan sisäinen linja,  

Ke = Keravan sisäinen linja,  

S = seutulinja. S518
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V68
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H16
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V45

10 alinta 

kokonaisarvosanaa
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S105

10 korkeinta 
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Keskiarvo 1-5

4,31

4,24

4,23

4,19

4,18

4,18

4,17

4,15

4,14

4,14

3,42
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Kevät 2009 Kevät 2010 Kevät 2011

Korkeimmat  

ja alimmat  

arvosanat 

bussilinjoilla  
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Kymmenen korkeinta ja alinta 

kokonaisarvosanaa bussilinjoilla 
• Bussilinjoista korkein kokonaisarvosana annettiin seutulinjalle 105 (Kamppi – Tapiola – 

Mankkaa), jossa ystävälliset kuljettajat saivat kiitosta.   

 

• Kokonaisarvosanalla mitattuna kärjessä ovat myös seutulinja 111 (Kamppi – Westend – 

Haukilahti), Espoon sisäiset linjat 13 (Tapiola – Suomenoja – Eestinlaakso) ja 16 (Tapiola – 

Kuitinmäki – Henttaa).  

 

• Heikoimman kokonaisarvosanan matkustajat antoivat seutulinjalle 518 (Sörnäinen – 

Kuninkaanmäki), joka sai kritiikkiä myöhästymisistä ja ajamattomista lähdöistä.  

 

• Samoista syistä heikon kokonaisarvosanan saivat myös Helsingin sisäiset linjat 92 

(Itäkeskus (M) – Myllypuro), 94V (Kontula (M) – Kontulankaari) ja 95 (Itäkeskus (M) – 

Mellunmäki (M) – Kontula (M) – Keinutie).  
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H81,B

H15,A,V

H51

S160,K

H16

H58,B

H52

H95

S212

Kokonaisarvosanan 

laskut Top 10

H73
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H74
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H20

E16,A,B

H78

Kokonaisarvosanan 

nousut Top 10
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3,84

4,00

3,98
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Kevät 2010 Kevät 2011

Suurimmat keväästä 

2010 kevääseen 2011 

tapahtuneet 

muutokset 

kokonaisarvosanassa 

bussilinjoilla.  

Käytetyt lyhenteet:  

H = Helsingin sisäinen linja,  

E = Espoon sisäinen linja,  

V = Vantaan sisäinen linja,  

Ke = Keravan sisäinen linja,  

S = seutulinja. 
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10 suurinta muutosta kokonaisarvosanoissa 

Kokonaisarvosanan parantumiseen vaikuttavia tekijöitä: 

 

• Helsingin sisäinen linja 78 (Vuosaari (M), Mellunmäki (M), Malmi)  

• linja on tahdistettu Vuosaaressa linjan 90 kanssa aiempaa paremmin. 

• Lisäksi linjalle tuli käyttöön välipisteaika Mellunmäessä, mikä on parantanut linjan 

täsmällisyyttä reitin loppupäässä. 

 

• Liikennöitsijä on vaihtunut linjoilla 

• Espoon sisäinen linja 16 (Tapiola – Kuitinmäki – Henttaa),  

• Helsingin sisäisellä linjalla 21V (Aseman aukio – Lauttasaari),  

• Helsingin sisäisellä linjalla 62 (Rautatientori – Pirkkola),  

• Helsingin sisäisellä linjalla 73 (Hakaniemi - Malmi - Puistolan asema – Suutarila),  

• Helsingin sisäisellä linjalla 74 (Hakaniemi - Sepänmäki – Tapanila - Puistola) 

• seutulinjalla 611 (Rautatientori – Simonsilta / Päiväkumpu) 

 

• Helsingin sisäinen linjalla  20 (Erottaja – Lauttasaari) ajoaikoja on höllennetty 
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10 suurinta muutosta kokonaisarvosanoissa 
Kokonaisarvosanan heikkenemiseen vaikuttavia tekijöitä: 

 

• Seutulinjalla 212 (Elielin aukio – Laajalahti – Kauniainen) kokonaisarvosana on heikentynyt 

eniten: linjalla alettiin ajaa kaikki vuorot Sinimäen ja Laajalahden kautta syksystä 2010 alkaen. 

 

• Helsingin sisäiset linjat 92 (Itäkeskus (M) – Myllypuro) ja 95 (Itäkeskus (M) – Mellunmäki (M) – 

Kontula (M) – Keinutie): liikennöitsijästä johtuvat myöhästymiset ja ajamattomat lähdöt 

 

• Helsingin sisäiset linjat 51 (Siltasaari – Maunula – Konala) ja 52 (Vanhakaupunki – Oulunkylä 

– Munkkiniemi): pitkiä poikittaisreittejä, joiden ajoajoissa on paljon hajontaa. Pitkät 

poikittaisreitit ovat myös erittäin herkkiä mm. säästä johtuville myöhästymisille. 

 

• Helsingin sisäinen linja 58 (Itäkeskus (M) – Pasila - Munkkivuori): suuret matkustajamäärät 

(Kulosaaren metroaseman kiinniolo). 

 

• Helsingin sisäinen linja 16 (Hernesaari - Hakaniemi – Kulosaari – Herttoniemi): syynä saattaa 

olla viime syksyn lukuisat poikkeusreitit.  

 

• Helsingin sisäinen linja 15 (Länsisatamankatu – Ruoholahti (M) – Länsiterminaali): 

länsisataman alueen rakennustyöt, jotka ajoittain ruuhkauttivat pahasti sataman sisäänajotien. 
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VR:n vaikutus arvosanoihin keväällä 2011 


