ROVANIEMEN PAIKALLISLIIKENNE
MATKUSTAJATUTKIMUS 2019
22.3.2019

TOTEUTUS
Tutkimuksen ajankohta 19.-23.2.2019
•
•

Tiistaista torstaihin n. klo 6:00-19:00
Lauantaina klo 9:30-14:30

Kyselylomakkeita jaettiin busseissa
•

Lomakkeita palautettiin heti vastaamisen jälkeen 750 kpl ja
postitse 71 kpl

Sähköinen vastausmahdollisuus
•
•

Sähköisesti kyselyyn vastasi 133 henkilöä
Ohjeet sähköiseen vastaamiseen löytyivät kyselylomakkeesta sekä
keskeisimmiltä pysäkeiltä

Tutkimusviikolla sää oli poutaista ja ajankohtaan nähden
päivisin melko lauhaa
•
•

Aamuisin -15… -10 °C
Päivällä noin -5 °C

VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
Yhteensä 954 vastausta
74 %

26 %

78%

Alle 18 v.

22 %

18-24 v.

21 %

25-65 v.

Yli 65 v.

Puolella vastaajista ei ole lainkaan
mahdollisuutta käyttää autoa

78%

78%

51 %

78%

6%

Linja-automatkojen tarkoitus
Vapaa-ajan matka
Koulu / opiskelu
Työmatka (itse maksettu matka)
Ostos- ja asiointimatka
Muu tarkoitus

10 % vastanneista ei ilmoittanut ikäänsä

Työasiointimatka (työnantajan maksama)
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Paikallisliikenteen
kouluarvosana
asteikolla 4-10:

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

2019

6,8

7,6

Tyytyväisyys joukkoliikenteen osa-alueisiin asteikolla 1-6:

Keskiarvo

Muutos

Lipputuotteiden saatavuus / ostaminen

n=922

5,19

+0,92

Lipputuotteiden sopivuus omiin tarpeisiin

n=912

4,96

+0,76

Tiedon saatavuus aikatauluista

n=925

4,89

+0,93

Tiedon saatavuus reiteistä

n=922

4,86

+1,14

Kuljettajien ystävällisyys

n=937

4,77

+0,49

Linja-autojen siisteys / kunto

n=934

4,68

+0,89

Kuljettajien ajotapa

n=936

4,58

+0,22

Lipputuotteiden hinta

n=926

4,22

+0,76

Vaihtoyhteyksien toimivuus

n=781

3,95

+0,45

Aikataulujen täsmällisyys ja luotettavuus

n=931

3,92

0

Poikkeustilanteista ja muutoksista tiedottaminen

n=818

3,85

+0,73
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20 %
Erittäin huono

40 %
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Melko huono

60 %
Melko hyvä

80 %
Hyvä

Erittäin hyvä

100 %

LINJA-AUTON KÄYTTÖ
Vastanneista 64 % käyttää linja-autoa
päivittäin tai lähes päivittäin

Lähes 80 % vastanneista käyttää
Waltti-korttia

Harvemmin
10%
Kerran
viikossa
5%

Muutaman
kerran
viikossa
21%

Kausilippu
59%

Arvolippu
20%

Kertalippu
21%

Päivittäin tai
lähes päivittäin
64%

0%

Sunnuntaisin
21 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Arkisin

Lauantaisin
31 %

20 %

”Käytän
joukkoliikennettä
tyypillisesti…”

96 %

Alle kymmenen vastaajaa ilmoitti käyttävänsä
joukkoliikennettä ainoastaan viikonloppuisin.

94 % saapuu pysäkille yleensä kävellen.
Pyörällä tai autolla pysäkille saapuvien määrä on hyvin
vähäinen – alle 2 % vastaajista.

LINJA-AUTON KÄYTTÖ
Yleisimmin käyttämäsi linjat
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(mahdollisuus valita 1-3 linjaa)
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Vastanneista 59 % ilmoitti
linjan 5 yhdeksi yleisimmin
käyttämäkseen linjaksi.
Vastaava luku linjalle 4 on 53 %.
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17 % tekee vaihtomatkoja
säännöllisesti
ja 31 % satunnaisesti
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316 vastaajaa ilmoitti, minkä linjojen välillä tekee
yleisimmin vaihtoja.
47 % näistä vaihdoista tehdään
linjojen 4 ja 5 välillä.

KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA AVOIN PALAUTE

539 vastaajaa jätti vapaamuotoista palautetta

Vuorotarjonta / aikataulut

Iltavuorojen puute

Viikonloppuvuorojen puute

78%

47 %

78%

18 %

78%

17 %

Avoimissa palautteissa korostui
samoja asioita kuin vuonna 2018:
Yhteydet palveluihin (Eteläkeskus, Prisma, Citymarket)
Informaation laatu ja saatavuus
Poikkeustilanteista tiedottaminen

Tänä vuonna korostuivat myös:
Bussien myöhästymiset

Luotettavuus

Lipputuotteet ja lippujen hinta

78%

14 %

78%

14 %

Muurolan vuorotarjonta (tauko klo 16-20)
Pöykkölän iltavuorojen puuttuminen

”Aikataulu ei pidä - liian kireät aikataulut. Ainakin bussi 5

”Heti kun paikallisliikenne muuttui kaupungille,

iltapäivisin aina myöhässä.”

tuli parempi. Peukku sille!”

”Ihana asia että vihdoinkin rattaiden kanssa voi
”Joillekin pysäkeille taulu, mistä näkee missä bussit on menossa.

matkustaa veloituksetta!”

Parantunut viime vuodesta, aikataulut ja ystävällisyys.”

”Linkkari-palvelun myötä jo huomattava parannus, ihanaa
”Reaaliajassa toimiva sovellus, joka näyttää missä bussit

kun voi maksaa kortilla ja ostaa lipun netistä!

kulkevat sillä hetkellä. Siellä voisi ilmoittaa myös mahd.

Välipysäkkien löytyminen linjoilta edelleen hyvin

muutokset aikatauluissa yms. Tai myöhästymiset.”

haastavaa. :) Hyvä suunta!”

”Aikatauluihin näkyviin useampi pysäkki näkyviin.”

”Äkillisistä poikkeamista pitäisi ilmoittaa esim.
Linkkarin Facebookissa”

YHTEENVETO
Kyselyyn saatiin yhteensä 954 vastausta
• Vastauksia 18 kpl vähemmän kuin viime vuonna
• Paperivastauksien osuus oli viime vuotista huomattavasti suurempi à joukkoliikenteen
todellisia käyttäjiä tavoitettiin kattavasti
Vastaajien taustatiedot
•

Vastausprofiili oli lähes identtinen vuonna 2018 toteutetun tutkimuksen kanssa.

•

Miesten osuus vastaajista kasvoi hieman (22 % à 26 %)

•

Matkatottumuksissa ei myöskään ollut suuria muutoksia viime vuoteen verrattuna

Suurin muutos on asiakastyytyväisyyden parantuminen
• Paikallisliikenne sai kokonaisuutena kouluarvosanaksi 7,6 (2018; 6,8)
• Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteen osa-alueisiin kasvoi selvästi
• Tyytyväisimpiä matkustajat ovat lipputuotteiden saatavuuteen/ostamiseen sekä
lipputuotteiden sopivuuteen
• Viime vuoden tutkimukseen verrattuna suurin parannus tapahtui reitti- ja aikataulutiedon
saatavuudessa
• Alhaisimmat arvosanat saivat poikkeustilanteista ja muutoksista tiedottaminen sekä
aikataulujen täsmällisyys ja luotettavuus
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