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Matkustuskokemus osana arjen käytäntöjä
ja työkaluja sen parantamiseen: 

Travel Experience Toolkit

Simo Syrman, Aalto-yliopisto 

simo.syrman@aalto.fi

Elina Hildén, Tampereen yliopisto
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“ Mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat

bussimatkustajien matkustuskokemukseen? ”
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TEHDYT TUTKIMUKSET 
2016-2018

ALUSTAVA
HAASTATTELU-

TUTKIMUS

OSALLISTAVAT
IDEOINTITYÖPAJAT

SYVÄLUOTAAVAT
IDEOINTITYÖPAJAT

MATKUSTUS-
PÄIVÄKIRJA-
TUTKIMUS

BUSSI-
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-KYSELYT

RYHMÄ-
KESKUSTELUT
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BUSSIMATKA OSANA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ

Matkustuskokemus kysely- ja ryhmäkeskusteluaineiston valossa

Simo Syrman, Aalto-yliopisto

24.5.2019 simo.syrman@aalto.fi
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MONIMENETELMÄINEEN TAPAUSTUTKIMUS 
HELSINGISSÄ

• Kysely bussimatkustajille linjalla 23 (5/2017) ja linjoilla 23 ja 55 (5-6/2018)
• Toteutus yhteistyössä HSL:n kanssa, vastaajien rekrytointi kenttätutkijoiden jakamilla

flyereilla, tasaisesti sekä diesel- että sähköbusseja eri vuorokaudenaikoina

• Kysymykset liittyen juuri siihen matkaan, jota vastaaja ollut suorittamassa
saadessaan flyerin, lisäksi taustatietoja

• Flyereita molempina vuosina jaossa 2500, vastauksia 2017 357 ja 2018 506

• Syventävät ryhmäkeskustelut matkustuskokemuksesta laajemmin
• Vastaajat rekrytoitu kyselyvastaajista, 2017 10 osallistujaa (osana

päiväkirjatutkimusta), 2018 6 täydentävää haastattelua

• Matkustuskokemuksen lisäksi aiheina sähköbussi ja digitaaliset palvelut
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Taustaa tulosten tulkinnalle

• Matka-aika ei ole vain pakollinen rasite (vrt. hankkeiden aikasäästöt), vaan
usein myös itsessään hyödyllistä tai nautinnollista
• Digitaalisten palveluiden rooli matka-ajan hyödyntämisessä

• Tutkimuksen matkat ovat lyhyitä kaupunkimatkoja

• Vastaajat jo valmiiksi bussimatkustajia, joko omasta valinnastaan tai 
vaihtoehdottomuudesta
• Etenkin ryhmäkeskusteluihin osallistuneet kokeneita joukkoliikenteen vakikäyttäjiä
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Matkustuskokemuksen elementit

1

3

5

7

9

11

Tyytyväisyys tietoon
jatkoyhteyksistä

Tyytyväisyys
mahdollisuuteen

käyttää matkustusaika
tehokkaasti

Tyytyväisyys
mahdollisuuteen

rauhoittua

Tyytyväisyys tarjottuun
tietoon aikatauluista ja

muutoksista

Arvio bussin
täyttöasteesta

Arvio kyydin
tasaisuudesta

Arvio melutasosta
bussissa

Eräiden arvioiden yhteys hyvään arvosanaan bussimatkasta, OR

linja 23 2017 linja 23 2018 linja 55 2018
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Tyytyväisyys mahdollisuuteen rauhoittua

• vaihdollinen matka

• matkustaminen iltapäiväruuhkassa (vs. aamuruuhka)

• matkustaminen keskustaan päin (vs. pois päin 
keskustasta)

• ruotsinkielisyys (vs. suomenkielisyys)

• asuminen pääkaupunkiseutua kauempana (vs. linjan 
varrella)

• ihmistieteellinen koulutus (vs. terveysalan koulutus)

• yrittäjä/johtaja (vs. työntekijä)

• autollisuus (vs. autottomuus)

”Sit jotenkin sillain mä koen bussimatkustamisen jotenkin, rentouttavana. En tietenkään aina mutta, ja sit jos osuis vielä semmonen sähköbussi niin sit
voi vaan, körötellä menemään.”

”Bussimatka on irtiotto informaatiotulvasta ja hengähdystauko.”

”Ja nautin siitä matkastani ettei tarvii vaihtaa, et kyl se selkeesti vaikuttaa mulla semmoseen et jos mä haluan, matkustaa mukavasti niin et mun ei tarvii
miettiä et mun pitää vaihtaa ja sit pitää raahata tavaraa.”
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Tyytyväisyys bussin täyttöasteeseen

• asuminen pääkaupunkiseutua kauempana (vs. linjan 
varrella)

• matkustaminen iltapäiväruuhkassa (vs. aamuruuhka)

• ikä (erit. 35-44 -vuotiaat vs. alle 25-vuotiaat)

• ruotsinkielisyys (vs suomenkielisyys)

• matkustaminen keskustaan päin (vs. pois päin 
keskustasta)

• autollisuus (vs. autottomuus)

• matkustaminen ruuhkan ulkopuolella

” Nyt kun on ton lapsen kaa kulkenu, sieltä eskarista ja sit syksyllä koulusta, tulen kulkemaan niin.. Kyl se iltapäivisin kuitenkin sitten, kun käy hakemassa 
niin vaikkei oo se ihan pahin ruuhka-aika niin siel on yleensä aika täyttä et sitten, se istumapaikan saaminen ei oo välttämättä ihan helppoo.”

”Ruuhkabussissa että onks se puoliks täynnä vai ihan tyhjä koska se liittyy varmaan siihen, mietin itestä et mulla vaikutti ne äänet. Jos mä oon siellä 
viiden muun ihmisen kanssa ja kukaan ei puhu ni se on tosi miellyttävää, mä oon yksin, oikeen luksusmatkalla.”
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Arvio bussin melutasosta

• matkustajien määrä

• opiskelija (vs. työntekijä)

• matkustaminen keskustaan päin linjalla 23 (vs. pois päin 
keskustasta)

• ihmis- tai luonnontieteellinen koulutus (vs. terveysalan 
koulutus)

• ikä (erit. 35-44 -vuotiaat vs. alle 25-vuotiaat)

• matkustaminen ruuhkan ulkopuolella

• vaihdottomuus(?)

• toimihenkilö (vs. työntekijä)

• tulotaso

” Ja huomasin että, ainakin kun oli iltapäivä kun kulki sil bussilla niin, jos oli melua niin se ärsytti enemmän kun ehkä aamulla. Oli ehkä työpäivän jälkeen 
väsyny ja sit tuntu että lapset huutaa, vaik on ittelläkin lapsia ja nekin huutaa niin sit oli silleen et apua et menkää [naurahtaen] ulos jo”

” Yhellä matkal mä itse asias huomasin, siis se oli viel varmaan joku, perjantai- tai lauantai-ilta kello 10-11, jotain tämmöstä mihin aikaan yleensä alkaa 
oleen ihmisii. Niin jossain kohtaa mä kiinnitin huomioo et mä olin, puoleenväliin tullu sit matkaa, ja ei oikeestaan ollu mitään meteliä ollu et siel oli pari 
hassua ihmistä mun lisäks ja ne oli aika hiljaa että, mä huomasin myöskin positiivisena sen et mä tajusin et mä en oo kuunnellu musiikkia koko matkan 
aikana, koska mä en kokenu et mä tarvitsin sitä.”
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Arvio kyydin tasaisuudesta

• matkustaminen iltapäiväruuhkassa (vs. aamuruuhka)

• matkustaminen keskustaan päin (vs. pois päin 
keskustasta)

• ruotsinkielisyys (vs suomenkielisyys)

• uusi bussi (sähkö??)

• tulotaso

”Sen mä huomasin ainakin et kun se [sähköbussi] pysähty niin se vähän aikaa, tälleen keinu [naurahtaa] että mä aattelin et, jännä tunne se on 
pehmeetä se, matkanteko.”

”Mä oon helposti ärsyyntyvä ihminen et mä ärsyynnyn jos esimerkiks kuski ajaa todella, niin et meinaa putoo penkiltä kurveissa, tai kiihdyttelee ja 
jarruttelee koko ajan et mun tekee mieli mennä ja [naurahtaen] vetää sitä nenään!”

”Just tosta itse asiassa, mun mielestä hirveesti vaikutti kuskin ajotapa. Jos se kiihdytti ja jarrutteli hirveesti niin sit se oli, enemmän ehkä se kun onks se 
sähköbussi vai normaalibussi, mikä mua häiris kun sit siihen alko kiinnittää huomiota.”
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Digitaalisista palveluista ja sähköbussista

• Matkustajilla digitaaliset palvelut jo nyt merkittävä osa matkaa
• Käyttö ei poikkea muusta arkikäytöstä, sosiaalisen median jättiläiset dominoivat, 

lisäpalvelutoiveet liikenne- ja poikkeusinformaatiossa

• Rentoutumisen tukemisessa ennakoimattomia mahdollisuuksia, samoin 
matkustajien hiljaisen tiedon jakamisessa

• Sähköbussin positiivista ekologista imagoa tulisi hyödyntää näkyvämmin
”On se, se on paljon rauhallisempi tai semmonen tasasempi. Ja jotenkin tosi paljon hiljasempi, et jotenkin must tuntuu et mä rentoudun 
paremmin sähköbussissa.”
”No välillä se vähän, riippuu et sekin on kun on sen puhelimen kans siinä niin tavallaan semmosta, kun on ehkä väsyny niin sitten se, on 
tavallaan semmonen lepokeino myöskin et sitä vaan, ei jaksa tavallaan, sit ympäristöärsykkeisiin oikein. Niit ei oikein jaksa niin sit se on 
helppo kun siin on vaan se et sie et oikeestaan ees tajuukaan välttämättä et mitä siel on, sitä vaan plärää ja, sit sulkee tavallaan 
maailman ympäriltä pois et saa olla rauhassa.”
”Navigaattori, joka näkyisi matkustamoon (kartta)”
” Joskus ihmiset ei oo ihan varmoja mihin ne on menossa, ne on uusia siinä linjalla ja sitten ne kyselee kaikilta että mikä pysäkki on 
lähellä vaikka jotain paikkaa. Sit joku joka tietää ni vois laittaa sinne sen tiedon että jää seuraavalla pois, se on lähinnä sitä.”
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BUS TRAVEL EXPERIENCE TOOLKIT

Suunnittelutyökaluja matkustuskokemuksen parantamiseen

Elina Hildén, Tampereen yliopisto

24.5.2019 elina.hilden@tuni.fi
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LAADULLISET KÄYTTÄJÄTUTKIMUKSET

ALUSTAVA
HAASTATTELU-

TUTKIMUS

OSALLISTAVAT
IDEOINTITYÖPAJAT

SYVÄLUOTAAVAT
IDEOINTITYÖPAJAT

MATKUSTUS-
PÄIVÄKIRJA-
TUTKIMUS

24.5.2019 elina.hilden@tuni.fi
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Matkustuspäiväkirjatutkimus

24.5.2019 elina.hilden@tuni.fi

• Kolme viikkoa aikaa täyttää
päiväkirjaa, lopussa ryhmä-
haastattelut

• 20 osallistujaa: 10 Helsingistä ja 
10 Tampereelta

• Kaikki osallistujat olivat
säännöllisesti bussilla
matkustavia

• Eri ikäisiä, sukupuolisia ja 
taustaisia ihmisiä osallistujina, 
keski-ikä 41,8 (21-72)

• Dokumentoituna 177 bussi-
matkaa (90 Helsingissä ja 87 
Tampereella)
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Neljä työkalua, jotka tukevat matkustuskokemuksen huomioon ottamista
monipuolisesti suunnittelun eri vaiheissa:

Ymmärrä kokonaisuus

Ideoi monipuolisesti

Hahmota palvelun kosketuspisteet

Opi tuntemaan matkustajat

Bus Travel Experience Toolkit
Suunnittelutyökaluja matkustuskokemuksen parantamiseen
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Bus Travel Experience Model
Bussimatkustuskokemusmalli

24.5.2019 elina.hilden@tuni.fi

Ymmärrä
kokonaisuus
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Context Cards – Bus-specific Design Tool
Ideointikortit julkisen liikenteen palveluiden suunnitteluun

1. Ekologisuuden esiin tuominen
2. Informaation kommunikointi
3. Viihdyttävät aktiviteetit
4. Rentouttava ympäristö
5. Mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
6. Ylellinen tai loistelias kokemus
7. Bussin kuljettaja tutuksi
8. Bussin keräämän sensoridatan hyödyntäminen
9. Kaupalliset palvelut
10.Taloudellisuus

Ideoi
monipuolisesti
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Passenger Journey Map
Matkustajan palvelupolku

Hahmota
palvelun

kosketuspisteet
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Bus Travel Mindsets and Experience Personas
Matkustusmielentilat ja matkustajapersoonat

Mikä?
Persoona luodaan käyttäjätutkimuksessa kerätyn tiedon perusteella kiteyttäen
käyttäjäryhmän keskeisimmät ominaisuudet. Työkalun avulla pääset astumaan käyttäjän
saappaisiin ja näkemään palvelun hänen perspektiivistään.

Miksi?
Persoonista luodut profiilit ovat hyvä keino luoda empaattista ymmärrystä käyttäjien
elämästä, asemasta, tarpeista, aktiviteeteista ja kokemuksista.

Miten?
Käytä persoonia suunnitteluprosessin alussa ideoinnin tukena ja myöhemmissä vaiheessa
ideoiden evaluointiin sekä lopulta konseptin arviointiin.

Opi
tuntemaan
matkustajat
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Erik Eristäytyjä Heini Herkkä Niilo Nautiskelija Outi Off-line Reetta Rentoutuja

Sofia Sosiaalinen Tarja Tarkkailija Tiina Tehokas Ulla Unelmoija Vilma Vastuunkantaja
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KYSELY MIELENTILOISTA MATKUSTAESSA

Vastaa kyselyyn ja auta tutkijoita. 

Voit voittaa leffalippuja!

Linkki kyselyyn:

https://forms.gle/6e12JwaffNyUHn4t8


