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Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2018

Kyselyn tavoitteena on selvittää matkustajien tyytyväisyys juna-asemien 
matkustajainformaatioon nykytilanteessa ja käyttäjien näkemys juna-asemien 
matkustajainformaation tärkeimmistä kehityskohteista tulevaisuudessa.

Arvostamme matkustajien näkemystä ja haluaisimme kuulla myös juuri 
sinun mielipiteesi juna-asemien matkustajainformaatiosta. Tämän kyselyn 
vastauksia käytetään suunniteltaessa uusia ja parempia ratkaisuja juna-
asemien matkustajainformaatioon, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyen. 
Näillä toimilla pyrimme parantamaan myös sinun matkaasi juna-asemilla.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. 
Kyselyyn vastataan nimettömänä. 
Voit halutessasi jättää yhteystietosi kyselyn lopussa ja osallistua arvontaan.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintona Polar A370 fitnessmittari (musta).
Emme yhdistä kyselyn vastauksia henkilötietoihin. 
Voit myös vastata vain kyselyyn osallistumatta arvontaan. 
Tarkempi kuvaus arvonnasta ja yhteystietojesi käytöstä löytyy tämän kyselyn lopusta.

Lisätietoja kyselystä:
Kimmo Turunen 
Ylitarkastaja
Liikennevirasto
+358 29 534 3873

Silja Laine
Ramboll Finland Oy
+358 40 689 6027

Kysely toteutetaan 24.9.2018 – 7.10.2018 välisenä aikana 
verkkolomakekyselynä (https://my.surveypal.com/matkustajakysely) 
sekä juna-asemilla ja junassa paperisilla kyselylomakkeilla.

Kyselyn Liikennevirastolle toteuttaa Ramboll Finland Oy 
yhteistyössä Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy:n ja 
Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy:n kanssa.
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Ikä1. 

  0-15 vuotta

16-25 vuotta

26-35 vuotta

36-45 vuotta

46-55 vuotta

56-65 vuotta

66-75 vuotta

76-100 vuotta

Sukupuoli 2. 

mies

nainen

muu

en halua sanoa

Asuinpaikkakunta  3. 

Oletko matkustanut Suomessa junalla viimeisen vuoden aikana?4. 

Kyllä

En

Kuinka usein matkustat kaukojunalla? 5. 

Viikoittain

Vähintään kerran kuukaudessa

Vähintään kerran puolessa vuodessa

Vähintään kerran vuodessa

Harvemmin tai en ollenkaan

Kuinka usein matkustat lähijunalla? 6. 

Viikoittain

Vähintään kerran kuukaudessa

Vähintään kerran puolessa vuodessa

Vähintään kerran vuodessa

Harvemmin tai en ollenkaan

Liikenneviraston matkustajainformaatiokysely 2018
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Juna-asemien matkustajainformaatio 
Matkustajainformaatiolla tarkoitetaan juna-asemalla ja laiturialueella liikkumisen ja 
junaan löytämisen opastamista. Matkustajainformaatio koostuu kiinteistä opasteista, 
sähköisistä näytöistä ja kuulutuksista. Lisäksi matkustajainformaatiota on tarjolla 
erilaisissa digitaalisissa kanavissa kuten verkkosivustoilla.

Kenen arvelet vastaavan juna-asemien matkustajainformaatiosta?
Valitse yksi vaihtoehto.

7. 

VR

Liikennevirasto

HSL

Finrail

En osaa sanoa

Kuinka tyytyväinen olet juna-asemien matkustajainformaatioon yleisesti tällä hetkellä?8. 

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Erittäin tyytymätön

En osaa sanoa

Mitä junamatkustamiseen liittyviä opasteita käytät eniten? 
Valitse maksimissaan 3 vaihtoehtoa.

9. 

Juna-aseman aikataulunäytöt

Laiturialueen näytöt

Kuulutukset

Paperiset aikataulut ja kartat

Verkkosivut

Mobiilisovellukset

Kuinka usein puutteellinen matkustajainformaatio on vaikeuttanut matkaasi? 10. 

Erittäin usein

Melko usein

Silloin tällöin

Harvemmin

Ei koskaan

2/7
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Matkustajainformaatio kiinteissä opasteissa
Kiinteillä opasteilla tarkoitetaan juna-asemalla ja laiturialueella olevia kylttejä, 
suuntaopasteita ja paperisia aikatauluja sekä karttoja.

Kuinka tyytyväinen olet juna-asemien kiinteiden opasteiden 
matkustajainformaatioon tällä hetkellä? 

11. 

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Erittäin tyytymätön

En osaa sanoa

Juna-aseman kylttien informaatio on luettavaa. 12. 

Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Juna-aseman kyltit ovat oikeissa paikoissa. 13. 

Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Arvioi, miten seuraavat väitteet vastaavat näkemyksiäsi 
liittyen juna-aseman kiinteiden opasteiden matkustajainformaatioon.
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Kuinka tuttu kuvan opaste on sinulle? 14. 

En tiedä kuvan opastetta, enkä ole käyttänyt sitä

Tiedän mikä kuvan opaste on, mutta en ole käyttänyt sitä

Tiedän mikä kuvan opaste on, ja olen käyttänyt sitä enemmän kuin kerran

Tiedän mikä kuvan opaste on, ja käytän sitä säännöllisesti

Kuinka tuttu kuvan opaste on sinulle? 15. 

En tiedä kuvan opastetta, enkä ole käyttänyt sitä

Tiedän mikä kuvan opaste on, mutta en ole käyttänyt sitä

Tiedän mikä kuvan opaste on, ja olen käyttänyt sitä enemmän kuin kerran

Tiedän mikä kuvan opaste on, ja käytän sitä säännöllisesti
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Matkustajainformaatio sähköisissä näytöissä
Sähköisillä näytöillä tarkoitetaan juna-asemalla ja laiturialueella olevia näyttölaitteita, 
kuten aikataulunäytöt ja raidenäytöt.

Kuinka tyytyväinen olet juna-asemien näyttöjen matkustajainformaatioon tällä hetkellä? 16. 

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Erittäin tyytymätön

En osaa sanoa

Juna-aseman näyttöjen informaatio on luettavaa. 17. 

Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Juna-aseman näytöt ovat oikeissa paikoissa. 18. 

Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Näyttöjen kautta on mahdollista näyttää erilaisia sisältöjä.
Millainen sisältö kiinnostaa sinua kaikkein eniten? 
Valitse maksimissaan 3 vaihtoehtoa.

19. 

Ajankohtainen junamatkustamiseen liittyvä tieto

Ajankohtainen paikallistapahtumiin liittyvä tieto

Tiedotteet liittyen liikenteen poikkeusjärjestelyihin

Päivän tärkeimmät uutiset

Yhteistyökumppaneiden mainokset

Ajankohtainen paikallisliikenteeseen liittyvä tieto

Ei mikään edellisistä

En osaa sanoa

Arvioi, miten seuraavat väitteet vastaavat näkemyksiäsi 
liittyen aseman näyttöjen matkustajainformaatioon.
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Matkustajainformaatio muissa kanavissa
Muita matkustajainformaation kanavia ovat digitaaliset kanavat ja asemilla 
kuuluvat kuulutukset. Digitaalisia kanavia ovat verkkosivut ja mobiilisovellukset. 
Kuulutuksilla tarkoitetaan juna-asemalla ja laiturialueella kuultavia kuulutuksia.

Käytätkö Liikenneviraston verkkosivuja, kun etsit tietoa junamatkustamiseen liittyen? 
(Liikennevirasto.fi, junalähdöt) 

20. 

Kyllä, melko usein

Kyllä, silloin tällöin

Harvemmin

En koskaan

Kuinka usein hyödynnät mobiilia (verkkosivut mobiililaitteella, sovellukset) 
junamatkustamiseen liittyvää tietoa? 

21. 

Jokaisen matkan yhteydessä

Lähes jokaisen matkan yhteydessä

Silloin tällöin

Harvemmin

En koskaan

Millaisia tietoja tai toimintoja on tärkeintä tarjota mobiilissa? 
Valitse kaikki sopivat. 

22. 

Aikataulut

Reitit

Lähtölaiturit

Lipun ostaminen

Poikkeustilanteeseen liittyvä tieto

Aseman palvelut

En käytä mobiililaitteita

Onko juna-aseman kuulutusten sisältö auttanut sinua matkallasi? 23. 

Erittäin usein

Melko usein

Silloin tällöin

Harvemmin

Ei koskaan
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Kehityskohteet ja ideat
Mitkä matkustajainformaation kanavista ovat mielestäsi tärkeimpiä kehittää? 
Valitse maksimissaan 3 vaihtoehtoa.

24. 

Kiinteä opastaminen

Sähköiset näytöt

Mobiilisovellukset

Verkkosivut

Ei tarvitse kehittää, olen tyytyväinen nykyiseen tarjontaan

Jokin muu, mikä?

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä kehityskohtia juna-asemalla? 
Valitse maksimissaan 3 vaihtoehtoa.

25. 

Asema-alueen viihtyvyys

Asemien turvallisuus

Opastuksen selkeys

Aseman palvelut

Paikallisliikenne ja liityntäliikenne

Ei tarvitse kehittää, olen tyytyväinen nykyiseen tarjontaan

Jokin muu, mikä?

Muita kehitysideoita? 
Kerro terveisesi kehittäjille. 

26. 
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Kiitos vastauksistasi. 
Jos haluat osallistua palkinnon arvontaan, jätä yhteystietosi.
Emme yhdistä kyselyn vastauksia henkilötietoihin.
Voit myös vastata vain kyselyyn osallistumatta arvontaan. 
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Osallistu arvontaan jättämällä yhteystietosi.
Nimi:

Puhelinnumero:

LIIKENNEVIRASTON MATKUSTAJAINFORMAATIOKYSELY 2018

ARVONNAN SÄÄNNÖT 

1. JÄRJESTÄJÄ
Ramboll Finland Oy, PL 25, Säterinkatu 6, 02601 Espoo (jäljempänä Järjestäjä)

2. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN JA OSALLISTUMISKELPOISUUS
Matkustajainformaatiokyselyn arvontaan voivat osallistua ne henkilöt, jotka ovat vastanneet 
matkustajainformaatiokyselyyn. Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontoihin. 

3. OSALLISTUMISAIKA 
Arvontaan osallistumisaika on 24.9.-7.10.2018. 

4. PALKINNOT 
Palkintoina arvotaan Polar A370 fitnessmittari (musta). Arvonta suoritetaan 12.10.2018 mennessä. 

5. VOITTAJILLE ILMOITTAMINEN JA PALKINNON VASTAANOTTAMINEN 
Järjestäjä ilmoittaa voittajille heidän itse antamaansa puhelinnumeroon ja sopii palkinnon lunastuksesta. 
Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai 
arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 

6. JÄRJESTÄJÄN VASTUU 
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta 
arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä 
kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan 
kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. 
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkintoa ei voi vaihtaa 
rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. 
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. 
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä ramboll.fi -sivustolla. 

Liite 1 / 9 (27)



Trafikverkets enkät om resenärsinformation 2018

Syftet med enkäten är att ta reda på hur nöjda resenärerna är med 
järnvägsstationernas resenärsinformation i nuläget och höra användarnas 
åsikter om vilka de viktigaste utvecklingsområdena är när det gäller 
resenärsinformation på järnvägsstationerna i framtiden.

Vi uppskattar resenärernas synpunkter och vill även höra vad just du 
tycker om järnvägsstationernas resenärsinformation. Svaren i denna enkät 
kommer att användas när nya och bättre lösningar planeras i anslutning till 
järnvägsstationernas resenärsinformation, trivsel och säkerhet. Genom dessa 
åtgärder vill vi förbättra järnvägsstationerna även på din resa.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. 
Enkäten besvaras anonymt. 
Du kan delta i en utlottning genom att lämna din kontaktinformation i slutet av enkäten.
Bland dem som besvarat enkäten utlottas Polar A370 aktivitetsarmband (svart).
Vi kopplar inte ihop enkätsvaren med personuppgifterna. 
Du kan även besvara endast enkäten utan att delta i utlottningen. 
En noggrannare beskrivning av utlottningen och användningen av din kontaktinformation 
finns i slutet av denna enkät.

Mer information om enkäten:
Kimmo Turunen
Överinspektör
Trafikverket
+358 29 534 3873

Silja Laine
Ramboll Finland Oy
+358 40 689 6027

Enkäten genomförs 24.9.2018–7.10.2018 
i form av ett webbformulär (https://my.surveypal.com/matkustajakysely) 
samt på järnvägsstationerna och i tågen med pappersblanketter.

Enkäten genomförs på uppdrag av Trafikverket av Ramboll Finland Oy i samarbete med 
Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy och Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy.
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Ålder 1. 

  0-15 år

16-25 år

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

66-75 år

76-100 år

Kön  2. 

man

kvinna

annat

jag vill inte säga

Bostadsort   3. 

Har du rest med tåg i Finland under det senaste året?4. 

Ja

Nej

Hur ofta reser du med fjärrtåg? 5. 

Varje vecka

Minst en gång per månad

Minst en gång per halvår

Minst en gång per år

Mer sällan eller inte alls

Hur ofta reser du med pendeltåg? 6. 

Varje vecka

Minst en gång per månad

Minst en gång per halvår

Minst en gång per år

Mer sällan eller inte alls

Trafikverkets enkät om resenärsinformation 2018
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Järnvägsstationernas resenärsinformation 
Med resenärsinformation avses skyltning på järnvägsstationen och perrongområdet 
för orientering och för att hitta rätt tåg. Resenärsinformationen utgörs av fasta 
skyltar, elektroniska skärmar och utrop. Dessutom finns resenärsinformation i olika 
digitala kanaler, exempelvis på webbplatser.

Vem tror du att ansvarar för järnvägsstationernas resenärsinformation?7. 

VR

Trafikverket

HRT

Finrail

Jag vet inte

Hur nöjd är du överlag med järnvägsstationernas resenärsinformation för närvarande?8. 

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Jag vet inte

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Vilken skyltning i anslutning till tågresor använder du mest? 
Välj högst 3 alternativ.

9. 

Järnvägsstationens tidtabellsskärmar

Perrongområdets skärmar

Utrop

Papperstidtabeller och kartor

Webbsidor

Mobilappar

Hur ofta har bristfällig resenärsinformation försvårat din resa? 10. 

Mycket ofta

Ganska ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

2/7
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Resenärsinformation på fasta skyltar
Med fasta skyltar avses skyltar, riktningsvisare och papperstidtabeller samt kartor på 
järnvägsstationen och perrongområdet.

Hur nöjd är du med järnvägsstationernas resenärsinformation 
på fasta skyltar för närvarande? 

11. 

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Jag vet inte

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Järnvägsstationens information på skyltar är lätt att läsa. 12. 

Helt av samma åsikt

Ganska mycket av samma åsikt

Inte av samma och inte av annan åsikt

Ganska mycket av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Järnvägsstationens skyltar är rätt placerade. 13. 

Helt av samma åsikt

Ganska mycket av samma åsikt

Inte av samma och inte av annan åsikt

Ganska mycket av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Bedöm hur följande påståenden om järnvägsstationens resenärsinformation 
på fasta skyltar motsvarar dina åsikter.

3/7
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Hur välbekant är skylten på bilden för dig? 14. 

Jag känner inte till skylten på bilden, och har inte använt den

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, men har inte använt den

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, och jag har använt den fler än en gång

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, och jag använder den regelbundet

Hur välbekant är skylten på bilden för dig? 15. 

Jag känner inte till skylten på bilden, och har inte använt den

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, men har inte använt den

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, och jag har använt den fler än en gång

Jag vet vad skylten på bilden föreställer, och jag använder den regelbundet

4/7
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Resenärsinformation på elektroniska skärmar
Med elektroniska skärmar avses visningsutrustning såsom tidtabellsskärmar och 
spårinformation på järnvägsstationen och perrongområdet.

Hur nöjd är du med resenärsinformationen på järnvägsstationernas skärmar för närvarande? 16. 

Mycket nöjd

Ganska nöjd

Jag vet inte

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd

Järnvägsstationens information på skärmarna är lätt att läsa. 17. 

Helt av samma åsikt

Ganska mycket av samma åsikt

Inte av samma och inte av annan åsikt

Ganska mycket av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Järnvägsstationens skärmar är rätt placerade. 18. 

Helt av samma åsikt

Ganska mycket av samma åsikt

Inte av samma och inte av annan åsikt

Ganska mycket av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Via skärmarna kan olika slags innehåll visas.
Hurdant innehåll intresserar dig allra mest?  
Välj högst 3 alternativ.

19. 

Aktuell information i anslutning till tågresor

Aktuell information i anslutning till lokala evenemang

Information om specialarrangemang som berör trafiken

Dagens viktigaste nyheter

Samarbetspartners reklam

Aktuell information i anslutning till lokaltrafik

Ingenting av det ovan nämnda

Jag vet inte

Bedöm hur följande påståenden om stationens resenärsinformation 
på skärmar motsvarar dina åsikter.
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Resenärsinformation i övriga kanaler
Övriga kanaler för resenärsinformation är de digitala kanalerna och utrop på 
stationerna. Digitala kanaler är webbplatser och mobilappar. Med utrop avses de 
utrop som hörs på järnvägsstationen och perrongområdet.

Använder du Trafikverkets webbsidor när du söker information om tågresor?  
(Liikennevirasto.fi, junalähdöt) 

20. 

Ja, ganska ofta

Ja, ibland

Sällan

Aldrig

Hur ofta använder du mobil information i anslutning till tågresor 
(webbplatser via en mobil enhet, appar)? 

21. 

I samband med varje resa

I samband med nästan varje resa

Ibland

Sällan

Aldrig

Hurdan information eller hurdana funktioner 
tycker du är viktigast att erbjuda i mobila enheter? 
Välj alla lämpliga alternativ. 

22. 

Tidtabeller

Rutter

Avgångsperronger

Biljettköp

Information om avvikelser

Stationens tjänster

Jag använder inte mobila enheter

Har innehållet i järnvägsstationens utrop varit till hjälp när du rest? 23. 

Mycket ofta

Ganska ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

6/7
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Utvecklingsområden och idéer
Vilka av kanalerna för resenärsinformation tycker du är viktigast att utveckla. 
Välj högst 3 alternativ.

24. 

Fast skyltning

Elektroniska skärmar

Mobilappar

Webbsidor

Det behövs ingen utveckling, jag är nöjd med nuvarande utbud

Någon annan kanal, vilken?

 Vad tycker du är viktigast att utveckla på järnvägsstationen? 
Välj högst 3 alternativ.

25. 

Stationsområdets trivsel

Stationernas säkerhet

Informationens tydlighet

Stationens tjänster

Lokaltrafik och matartrafik

Det behövs ingen utveckling, jag är nöjd med nuläget

Någonting annat, vad?

Övriga utvecklingsidéer? 
Skicka dina hälsningar till utvecklarna. 

26. 

7/7
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Tack för dina svar.
Lämna din kontaktinformation här, om du vill delta i prisutlottningen.
Vi kopplar inte ihop enkätsvaren med personuppgifterna. 
Du kan även besvara endast enkäten utan att delta i utlottningen. 
Vinnaren meddelas personligen.

Delta i utlottningen genom att lämna din kontaktinformation.
Namn:

Telefonnummer:

TRAFIKVERKETS ENKÄT OM RESENÄRSINFORMATION 2018

REGLER FÖR UTLOTTNING 

1. ARRANGÖR
Ramboll Finland Oy, PB 25, Säterigatan 6, 02601 Esbo (nedan Arrangör)

2. DELTAGANDE I UTLOTTNINGEN OCH BEHÖRIGHET ATT DELTA
De personer som har besvarat enkäten om resenärsinformation kan delta i en utlottning i anslutning till enkäten. 
Arrangörens anställda och deras familjemedlemmar kan inte delta i utlottningen. 

3. TID FÖR DELTAGANDE 
Tiden för deltagande i utlottningen är 24.9–7.10.2018. 

4. PRIS 
Priset som utlottas är Polar A370 aktivitetsarmband (svart). Utlottningen sker senast den 12 oktober 2018. 

5. MEDDELANDE TILL VINNARNA OCH MOTTAGNING AV PRIS 
Arrangören meddelar vinnaren på det telefonnummer som vinnaren har uppgett och kommer överens om hur priset 
löses ut. 
Arrangören har rätt att utesluta sådana deltagare som försöker missbruka utlottningen för att manipulera resultaten 
eller sannolikheten i lottningen. 

6. ARRANGÖRENS ANSVAR 
Prisvinnaren befriar Arrangören från allt ansvar och alla kostnader som deltagande i utlottningen eller mottagande 
av priset eller användning av detta kan orsaka. Denna ansvarsfrihet försvagar ändå inte konsumentens rätt enligt 
konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsar sig till mängden och värdet av det pris 
som är föremål för utlottningen. 
Arrangören betalar den lagstadgade lotteriskatten för det pris som anges i dessa regler. Priset kan inte bytas mot 
pengar eller en annan vara. 
Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagaren att följa dessa regler för utlottningen och Arrangörens beslut. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna genom att meddela om ändringarna på webbplatsen ramboll.fi. 
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Finnish Transport Agency’s Passenger Information Survey 2018

The survey aims to map customer satisfaction with the way passenger information 
is currently provided at train stations and what the users consider to be the key 
development targets for the future regarding passenger information at train 
stations.

We value the insights from passengers, and we would like to hear your opinion on 
passenger information at train stations. The responses of this survey will be used 
in designing new and improved solutions for handling the provision of passenger 
information and ensuring overall comfort and safety at train stations. Our goal is 
to enhance your user experience of train stations when you travel by train.

Completing the survey will take about 10 minutes. 
The survey responses are anonymous. 
If you want to participate in the prize draw, you need to give your contact information 
at the end of the survey.
A winner will be selected from among the survey respondents through random draw, 
the prize of which is Polar A370 fitness tracker (black).
No personal data will be connected to the survey responses. 
The survey can also be completed without participating in the prize draw. 
A more detailed description of the prize draw and how your contact information is used 
is provided at the end of the survey.

For more information on the survey, please contact:
Kimmo Turunen 
Senior Officer
Finnish Transport Agency
+358 29 534 3873

Silja Laine
Ramboll Finland Oy
+358 40 689 6027

The survey will be carried out from 24 September 2018 to 7 October 2018. 
It can be taken online (https://my.surveypal.com/matkustajakysely)  
or on a paper form at train stations and trains.

The survey is carried out on behalf of the Finnish Transport Agency 
by Ramboll Finland Oy in cooperation with Ananas, Bananas & Cucumber Creative Oy 
and Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy.
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Age 1. 

  0-15 years

16-25 years

26-35 years

36-45 years

46-55 years

56-65 years

66-75 years

76-100 years

Gender  2. 

male

female

other

prefer not to say

Place of residence (city/town) 3. 

Have you travelled by train in Finland within the last year?4. 

Yes

No

How often do you travel by long-distance train? 5. 

At least once a week

At least once a month

At least once in six months

At least once a year

Rarely or not at all

 How often do you travel by commuter train? 6. 

At least once a week

At least once a month

At least once in six months

At least once a year

Rarely or not at all

Finnish Transport Agency’s Passenger Information Survey 2018
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Passenger information at train stations 
Passenger information means guiding passengers around the train station and 
railway platforms and to the train. Passenger information is provided using fixed 
signage, electronic displays and announcements. In addition, passenger information 
is available through various digital channels, such as web pages.

Who do you think is responsible for passenger information at train stations?7. 

VR

Finnish Transport Agency

HSL (Helsinki Region Transport)

 Finrail

Cannot say

How satisfied are you with passenger information at train stations in general at the moment?8. 

Very satisfied

Somewhat satisfied

Cannot say

Somewhat dissatisfied

Very dissatisfied

What signage related to train travel do you use the most? 
Choose maximum 3 options.

9. 

Timetable displays at the train station

Displays at the railway platforms

Announcements

Paper timetables and maps

Web pages

Mobile apps

 How often has insufficient passenger information made your journey more difficult? 10. 

Very often

Somewhat often

Occasionally

Rarely

Never

2/7
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Passenger information on fixed signage
Fixed signage means sign boards, directional signs, and paper timetables 
and maps at train stations and railway platforms.

How satisfied are you with passenger information provided with fixed signage 
at train stations at the moment? 

11. 

Very satisfied

Somewhat satisfied

Cannot say

Somewhat dissatisfied

Very dissatisfied

The information on the sign boards at the train station is readable. 12. 

Totally agree

Somewhat agree

Do not agree or disagree

Somewhat disagree

Totally disagree

The sign boards at the train station are in the right places. 13. 

Totally agree

Somewhat agree

Do not agree or disagree

Somewhat disagree

Totally disagree

Please estimate how well the following statements match your views 
on the passenger information provided on fixed signage at the train station.

3/7
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How familiar are you with the signpost depicted here? 14. 

I am not familiar with the signpost and I have never used it

I am familiar with the signpost but I have not used it

I am familiar with the signpost and I have used it more than once

I am familiar with the signpost and I use it regularly

How familiar are you with the signpost depicted here? 15. 

I am not familiar with the signpost and I have never used it

I am familiar with the signpost but I have not used it

I am familiar with the signpost and I have used it more than once

I am familiar with the signpost and I use it regularly

4/7
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Passenger information on electronic displays
Electronic displays mean display terminals in use at the train station and railway platforms, 
such as railway timetable and track displays.

How satisfied are you with passenger information provided with displays at train stations 
at the moment? 

16. 

Very satisfied

Somewhat satisfied

Cannot say

Somewhat dissatisfied

 Very dissatisfied

The information on the displays at the train station is readable. 17. 

Totally agree

Somewhat agree

Do not agree or disagree

Somewhat disagree

Totally disagree

The displays at the train station are in the right places. 18. 

Totally agree

Somewhat agree

Do not agree or disagree

Somewhat disagree

Totally disagree

The displays enable the presentation of different contents. 
What kind of content are you most interested in? 
Choose maximum 3 options.

19. 

Current information related to train travel

Current information related to local events

Current news on special traffic arrangements

Top news of the day

Advertisements from partners

Current information related to local traffic

None of the above

Cannot say

Please estimate how well the following statements match your views 
on the passenger information provided on displays at the train station.
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Passenger information provided through other channels
Other passenger information channels include digital channels and announcements 
made at the train stations. Digital channels include web pages and mobile apps. 
Announcements mean announcements made at the train station and railway platforms.

Do you use the website of the Finnish Transport Agency to find information on train travel?  
(Liikennevirasto.fi, junalähdöt) 

20. 

Yes, fairly often

Yes, occasionally

Rarely

Never

How often do you use mobile (web pages on a mobile device, apps) 
information related to train travel? 

21. 

For every journey

For almost every journey

Occasionally

Rarely

Never

 Which are the most important information or functions 
that must be offered on mobile devices? 
Choose all that you find important. 

22. 

Timetables

Routes

Departure platforms

Purchasing tickets

Information on exceptional circumstances

Services available at the station

I do not use mobile devices

Have the announcements made at the train station been helpful to you? 23. 

Very often

Somewhat often

Occasionally

Rarely

Never

6/7
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Ideas and targets for development
In your opinion, which of the passenger information channels 
are in most urgent need of development? 
Choose maximum 3 options.

24. 

Fixed signage

Electronic displays

Mobile apps

Web pages

No need for development, I am satisfied with the current channels

Other; please specify.

In your opinion, what at the train station 
is/are in most urgent need of development? 
Choose maximum 3 options.

25. 

Overall comfort at the train station

Safety at the train stations

Clarity of the guidance and signage

Services available at the station

Local traffic and feeder services

No need for development, I am satisfied with the current channels

Other; please specify.

Do you have any other improvement ideas? 
This field is for any further comments to the developers. 

26. 

7/7
Liite 1 / 26 (27)



Finnish Transport Agency’s Passenger Information Survey 2018

Thank you for completing the survey. 
To participate in the prize draw, enter your contact information here.
No personal data will be connected to the survey responses. 
The survey can also be completed without participating in the prize draw. 
The winner of the prize draw will be contacted directly.

To participate in the price draw, you need to give your contact information.
Name:

Telephone number:

FINNISH TRANSPORT AGENCY’S PASSENGER INFORMATION SURVEY 2018

RULES OF THE PRIZE DRAW

1. ORGANISER
Ramboll Finland Oy, PO Box 25, Säterinkatu 6, FI-02601 Espoo, Finland (hereinafter “the Organiser”)

2. PRIZE DRAW PARTICIPATION AND ELIGIBILITY TO PARTICIPATE
All persons who complete the Passenger Information Survey are eligible to participate in the survey’s prize draw. The 
Organiser’s employees and their family members are not eligible to participate in prize draws. 

3. PARTICIPATION PERIOD 
The participation period for the prize draw is from 24 September to 7 October 2018. 

4. PRIZES 
The prize is Polar A370 fitness tracker (black). The winner will be drawn by 12 October 2018. 

5. CONTACTING THE WINNER AND CLAIMING THE PRIZE 
The Organiser contacts the winner by phone at the telephone number provided and agrees on how and when the prize 
is claimed. 
The Organiser has the right to disqualify from the prize draw any participants who attempt to manipulate the random 
draw in order to influence the results or odds of winning. 

6. ORGANISERS LIABILITY 
The winner of the prize releases the Organiser of all the liabilities and costs associated with participating in the prize 
draw, claiming the prize or using the prize. However, discharging the Organiser from liability does not diminish the 
consumer rights set out in the Consumer Protection Act. The Organiser’s liability towards the participants is limited 
to the amount and value of the prize. 
The Organiser pays the statutory lottery tax on the prize specified in these rules. The prize will not be substituted or 
replaced by any cash equivalents or other products. 
By participating in the prize draw, the participants agree to comply with these rules of the prize draw and the 
Organiser’s decisions. The Organiser reserves the right to change the rules by notifying of them on the ramboll.fi 
website. 
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Kehittämisehdotukset ja vapaa palaute 

Kyselyn lopussa oli mahdollista antaa avointa palautetta kehittäjille. Tämä kohta keräsi vastaa-
jilta runsaasti palautetta mm. opastamisesta ja asemapalveluiden kehittämisestä. Kehittämis-
ehdotuskohtaan annettiin vastauksia yhteensä 298 kappaletta. Osa palautteesta koski VR:n vas-
tuulle kuuluvia tehtäviä eikä niinkään Liikenneviraston vastuulla olevaa matkustajainformaa-
tiota, jota kysely varsinaisesti koski. Suoraan VR:lle osoitettua palautetta ei ole otettu tähän ra-
portointiin mukaan, vaan se on toimitettu VR:n käyttöön.  
 

 Kuulutukset niin junassa kuin asemilla laadukkaammaksi, kun aina ei meinaa saada 
selvää mitä sanotaan. Poikkeuksista liikenteessä heti asianmukaista infoa. 

 Selkeys. Siisteys. Turva. Näkyvyys 
 Voisitteko oikeasti fiksata kuulutukset junissa ja asemalla että tehdä näytöstä selkeäm-

män, että KEULIMMAINEN (ei etummainen koska se on väärin päin Helsingissä) yk-
sikkö jatkaa Riihimäeltä Tampereelle. Tämän voisi ilmaista myös ikoneina laiturin näy-
töillä eikä pikkuisena tekstinä. Myöskin kommunikoikaa häiriötilanteessa VR:n kanssa 
enemmän, ehkä pahin paskashow jota olen todistanut oli 19. syyskuuta kun häiriöti-
lanne ei kulkenut tarpeeksi selkeästi. 

 Olen kahdesti ollut liikennepaikalla Hp todistamassa kun juna ohjattu raiteelle 1, vaikka 
sekä kuulutukset että näytöt ovat kertoneet raiteesta 2. Tämä väärä tiedon antaminen 
on varsin ikävä tilanne kun kymmenet ihmiset laukkaavat tunnelin kautta junaan eh-
tiäkseen, ja toivoisin tämän kaltaisiin tilanteisiin kiinnitettävän huomiota matkusta-
jainformaatiota kehitettäessä. 

 Odotustilat sisätiloissa pitää olla, ei tarvitse junaa odotella kylmässä ja sateessa! 
 Jos vaikka aloittaisi infokeskuksessa siitä, että poikkeusliikenteessä, kun juna on myö-

hässä ja uusi arvioitu lähtöaika on mennyt ja se ei enään päivity laiturinäytölle: niin 
näyttö ei menisi pois päältä tai siirry näyttämään virheellisesti seuraavaa junaa, vaikka 
edellinenkään juna ei ole siis mennyt. 

 Miksi kyselystä puuttui Nurmijärvi asuinpaikkana? 
 Koivuhovin asemalle penkkejä ja lisää katoksia. Liian pitkä kiertomatka jos käyttää las-

tenrattaita/ jos vetokärry. (Suunta Hki-Espoo) 
 Lähijunat Kirkkonummelle - aikataulut aamulle ja iltapäivällä huonontuneet 

- tarvitsemme lisää junia jotka kulkevat suoremmin Kirkkonummelle. 
 Joskus näytöt asemilla kaatuneet, softa siis... silloin monella epätoivo jos ei osaa käyt-

tää mobiilihommia. Poikkeustilanteiden kuulutuksissa monesti turistit ymmällään 
mutta harvinaista.... 

 kuulin hiljattain, että matkalipun voi ostaa myös parkkiautomaatista, olisi kiva jos tästä 
olisi enemmän infoa. Lipunosto ehkä helpottuisi joidenkin osalta. 

 Opasteet laitureille pitäisi olla selkeämmin. 
 Terveiset, että Saunakallion poikkeusjärjestelyistä ei lukenut portaikossa, joka vie lai-

turille. En siis itse löytänyt ajoissa tietoa, että HKI:n menevä R-juna lähteekin Riihi- 
mäelle menevältä laiturilta. 

 Jotenkin tuntuu, että paperisia/kiinteitä opasteita voisi hyödyntää paljon enemmän, jos 
niitä vähän jatkokehitettäisiin. 

 Selkeät merkinnät, mistä vaihtoyhteysjuna lähtee. (parannettavaa) 
 Poikkeustilanteiden opastusta ja tiedotusta pitäisi kehittää. 
 Näytöt aseteltava niin, ettei kulkureiteille jää toljottavia tukkimaan väyliä. (esim. Dixin 

rullaportaat) 
 Laituri-info on tärkeää saada mobiilisti. 
 Mobiilimaksaminen helpottaa myös junamatkustamista. 
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 Pasilan asema on hankala, joutuu kävellä ylös-alas jotta pääsee raiteille. 
 erikoisvaunujen sijainnin ilmoittaminen jo laiturilla junaa odottaessa. esim. koiravau-

nujen. 
 Parempi siivous juna-asemilla, esim. Oulunkylän aseman roskikset olivat täynnä ja ros-

kat maassa 28.9.2018 
 Ehkä enemmän sateen ja tuulen suojia asemille :) 
 Turisteille paremmat opasteet lippuihin liittyen. 
 Opaste liityntäpysäköintiin. (Kiinteä+verkko) 
 sähköisiä näyttöjä pitäisi olla enemmän. 
 lentoaseman pysäkillä pitäisi olla kioski. 
 minusta olisi tärkeää kehittää sitä että tieto olisi saatavilla myös selkeästi englannin 

kielellä. Esim. opasteet, vaihtuvat tiedotteet häiriötilanteista ym. Nyt näin ei aina ole. 
 Mobiilissa olisi myös hyvä nähdä lähtölaituri helposti. Tuntuu pikkuasialta mutta esim. 

Kirkkonummella pitää mennä tunnelin kautta tai ei.  
- Ei kivaa 
- Ei turvallista 
- Ei ehdi. 

 En ole tyytyväinen uusiin kulkuopasteisiin tullessa junasta ulos. (minne kulkea) 
 Yksinkertainen asia: Paikallisjunien asemilla on aseman nimikylttejä jotka näkyvät ju-

naan. Niitä on liian harvassa, joten varsinkaan pimeällä ei näe mikä asema on kohdalla 
kun niitä on liian harvassa. Toki jos on näyttö junassa lähellä niin voi katsoa sitä tai 
joskus kuulutuksetkin toimivat. 
Mutkikkaampi: Tiedotus siitä, kannattaako odottaa myöhässä olevaa nopeaa junaa vai 
vaihtaa hitaampaan. Opastukset häiriötilanteista ovat nykyisin surkeita! 

 Poikkeustilanteiden kuulutukset ovat edelleen ongelmallisia. Jos joku kuulutus tulee, 
se hukkuu muihin ääniin tai tuuleen. On todella raivostuttavaa seisoa asemalla tietä-
mättä milloin seuraava juna tulee, ja onko se niin täynnä ettei kyytiin mahdu, kun ei 
kuuluteta ja näytötkään ei toimi. 

 Tietoa Pasilan aseman remontista, valmis koska? 
- ajoittain huomaan asemien näyttöjä joissa ei ole välipysäkkejä! 
- naisäänen kuulutukset takaisin! Miesäänen ei kuulu, tai "huutaa" :( 

 Lipunoston parantaminen, automaatit usein rikki. 
 Joskus kuulutukset tulevat liian myöhään. Esim. jos juna on jo saapunut eri laiturille ku 

piti. 
poikkeuksista tulee usein myös täysin epäoleellista infoa tai toistoa on jatkuvasti. 
automaattikuulutusten ja livekuulutusten kesken on ongelmia esim. juuri poikkeus-
oloissa. esim. automaatti kuulutus voi tulla livekuulutuksen päälle. 
joillain asemilla kuulutusäänen kierto ja kaiku häiritsevää eikä kuulutuksesta saa sel-
vää 

 esim. et laiturille pääsisi turvallisuussyistä vasta kun juna on pysähtynyt asemalla. 
 Puhukaa selkeästi kun kuulutatte asemilla/junissa poikkeustilanteista. Asemilla varsin-

kin kaikuu, eikä saa yleensä mitään selvää... 
 Junat.net sivun hyödyntäminen 

Jatkoyhteyksien ennakkotiedotuksen parantaminen. 
 Juna-asemien roskiksiin kierrätysastiat tilalle. 
 Mobiilipalvelut tärkein asia, kiinnostaa saada personoitua tietoa omasta matkastani 

esim. vaihtoraiteet koko matkan aikana, paikallisliikenteen yhteydet eteenpäin pääte-
asemalta ym. 

 Liityntäliikenne (erityisesti Lahdessa!) 
kuulutukset 
mobiilisovellukset 
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 kun ilmoitetaan arvioitua lähtöaikaa, on ikävää että sitä siirretään aina 5-10min eteen-
päin... 

 Sähköisissä näytöissä voisi lukea pidemmälle ajalle junat, sillä usein lähijunat sekoitta-
vat pakkaa. Kuulutuksia ei kuule ja ne tulevat liian myöhään, jos esim. laituri vaihtuu. 
Mobiilisovellukseen olisi hyvä saada kaikki muutokset ja info. 

 Erityisesti asemien turvallisuutta/turvallisuuden tunnetta olisi tärkeä kehittää, sillä 
Suomessa on puoli vuotta pimeää. Valaistus, valvontakamerat ja vartijat ovat tärkeitä 
tekijöitä. Joskus reittivalintaan ja matkustusajankohdan valintaan vaikuttaa kellonaika, 
aseman "fiilis" ja vuodenaika. Vältän juna-asemia iltaisin. 

 ajantasainen ja mahd. nopea tiedottaminen muutoksista tärkein kun vr:llä tuskin ongel-
mat vähenee. 

 kehitettävää: kuulutusten ajantasaisuus, kerrotaan myöhästymisen syy. 
 kuulutukset epäselviä, eli äänentoisto huono. kaikista poikkeuksista pitäisi kuuluttaa. 
 lähtölaituri kuuluisi näkyä myös nettisivuilla. 
 haluaisin enemmän tietoa vr-liikennettä koskevaa, kuten aikataulut, lipun mahdollisen 

voimassaoloajan jne. 
 Jos mobiilisovelluksella voi ostaa lipun, siinä täytyy olla maksuvaihtoehtona verkko-

pankki. 
 Ajantasainen ja jopa ennakoiva tieto tärkeää. Myöhästymiset tulisi ilmoittaa selkeästi 

heti kun se havaitaan ja ilmoittaa heti kauanko viivästys kestää. On turhauttavaa, että 
lähtöaikaa siirretään 5 min kerrallaan kun selvästi on tietoa että viivästys kestää pi-
dempään. 

 Riippuen asemista, joillain asemilla palvelut ovat minimissä (mm. Riihimäki).  Otto-au-
tomaatti olisi hyvä lisä. Odotusalueet ovat vaatimattomat, aulassa ei tarpeeksi penk-
kejä ja asema on muutenkin vanhan oloinen. 
mutta kiinteitä tauluja ei ole tarpeeksi tai ne ovat sijoitettuina ei-keskeisille paikoille 
useasti. 

 Tärkeintä on saada myöhästymiset oikeasti mobiilin tietoon ja saada asemilla oleva 
tieto myös mobiiliin, luotettavasti! Tärkeää myös kiinnittää huomiota informaation 
hyödyllisyyteen: "K170 on myöhässä 20min", ei kukaan muista junan numeroa! Pitäisi 
olla esim. HKI-TRE myöhässä 20min. Matkustajat voisi osallistaa mukaan, paras tieto 
junan kulusta tulee Helsingistä tulevalta kaverilta kun itse nousee Tiksistä kyytiin. 

 Lippujen ostaminen nettisivuilta sujuvaksi. 
 Helsingin asemalla poistettiin alikulkutunnelista tieto siitä, mikä juna/t kyseisten por-

taiden kohdalta ovat lähtemässä. Joskus kun alikulun päässä oleva näyttötaulu on pi-
meänä joutuu juoksemaan asemalaiturille tietääkseen oikean raiteen. 

 Poikkeustilanteet tulee viestiä hyvin, sekä näytöillä, verkossa että kuulutuksissa. 
 Poikkeukset esim. Kupittaa ja Pasila aivan kamalia nyt. Kuluttajaa ei ole huomioitu 

kunnolla. 
 Kupittaan asema auki, kiitos! Kulku vaikka laiturilta. Push-notifikaatio luuriin poikkeuk-

sista minun matkallani. 
 Mobiilisovellukseen push-ilmoituksella tieto ajoissa, jos ostamaani junamatkaan tulee 

muutoksia. 
 Laitureilla pitäisi olla selkeät opasteet kohdissa, joilta on paras nousta junaan, kun on 

liikkeellä pyörätuolin tai vastaavan apuvälineen kanssa. Väliasemilta ei välttämättä ole 
löytynyt sellaista opastetta. 

 Mobiililipun ostajille voisi tulla sähköpostiin tieto aikataulumuutoksista. 
 Viat päärautatieaseman näytöissä pitäisi korjata mahdollisimman pian. 
 Hyvän mobiilisovelluksen kehittäminen yhdessä paikallisliikenteiden kanssa. Yksi so-

vellut -> Helppoliikkuminen. Sovellukseen voi valita kaupungit joista saa tietoa esim. 
liikenteen muutoksista. 
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 Mainokset, uutiset jne. olisi syytä pitää täysin poissa matkustajainformaatiosta. Niitä 
tulee muutenkin kaikkialta. Ei ole VR:n asia lisätä matkustajien informaatiotulvaa. 

 Mobiili kuntoon! Sekava, eikä toimi. 
 Poikkeustilannetiedotus paremmaksi. 
 junan pysähtymiskohtaan viittaava opaste (josta oli kuva), on harvoin totta. 
 Raaseporin asemalle lisää lippuautomaatteja sekä avoimet wc-tilat odotussalin puo-

lelle, nyt ne ovat maksulliset ja sijaitsevat "baarin" yhteydessä jonne ei ole kiva mennä, 
koska usein siellä on humalaisia ihmisiä. Jokin kahvila olisi myös kiva olla tai kioski :) 
Kiitos! 

 Vartijoiden läsnäolo juna-asemilla välttämätöntä, varsinkin ilta/yöaikaan. kiitos heille 
 viihtyvyys vaihtelee asemilla. esim. siisteys vaihtelee eri asemien välillä. 
 Helsingin rautatieasema on yksi kauneimmista pääkaupunkiseudun rakennuksista, 

mutta se on tällä hetkellä aivan hirveän levoton, epäviihtyisä ja mauton kokonaisuus. 
Todella nolo portti kaupunkiin, vältän itse siellä käymistä. 

 Muistakaa myös opastus turisteille. Enkku, ruotsi, ja suomi oltava ehdoton ja selkeästi 
opastettuna. Mistä ostaa lippu miten ja opastus. 

 Espoon Leppävaaran juna-asemalla jotkut sähköiset näytöt, jotka näyttävät seuraavan 
saapuvan junan, ovat usein rikki. 

 Toivoisin, että IC-junien Helsinki-Turku välin pysäkkeihin otettaisiin takaisin Espoon 
keskuksen asema. Tällä hetkellä viikottaiseen junamatkaani tulee noin 40min extra-ai-
kaa, kun joutuu ensin menemään lähijunalla Leppävaaraan jotta pääsee kaukojunaan, 
jolla menen Turkuun. Se olisi todella hyvä parannus! Kiitos 

 Junakuulutukset laahaavat perässä 
 a, b, c, d merkinnät olisi hyvä pitää paikkaansa 
 Kiinteitä opasteita on kehitetty niiden koko olemassa olon ajan eli 100+ vuotta. Säh-

köisiä ei kovinkaan kauan, keskittykää niihin. 
 Olisi hienoa, jos poikkeustilanteet, aikataulumuutokset jne. tiedotettaisiin sähköisillä 

laituritauluilla välittömästi. 
 Selkeät taulut mihin kohtaan vaunu (nro) pysähtyy. 
 Toivoisin selkeyttä opasteisiin. Esim. jatkoyhteyksistä tiedottamiseen. Tulimme tänään 

Pasilaan ja jatkoimme matkaa Turkuun, emme löytäneet tietoa miltä laiturilta Turun 
juna lähtee. Eräs tuntematon rouvakin oli hieman hukassa :) Mieheni kysyi edellisen 
kyydin konduktööriltä sitten oikean raiteen, kiitos siis konduktöörille avusta! :) 

 Lisää ratoja pitkin poikin ettei tarvitse vaihtaa junaa matkalla! 
 Asemien kellot ovat turhan usein väärässä ajassa -> kellonaika näkyville laiturien säh-

köisiin opasteisiin. 
 Juna-asemien palveluita olisi tärkeä kehittää! 
 selkokielisyyden ja lukutaidottomien + liikuntarajoitteisten huomioiminen. 
 Kaukojunissa olisi kiva, että aseman sähköisessä näytössä näkyisi junan pysähdyspai-

kat. Esim. kun olin menossa K:lla Lahteen Helsingistä minun piti luottaa siihen, että Jo-
ensuun juna vie minut Lahteen. Toki katsoin junan numeron, mutta pysähdyspaikkojen 
ilmoittaminen toisi varmuutta siihen, että on oikeassa junassa. Laiturilla ei tänään ollut 
ollenkaan A,B,C -kylttejä. 

 tieto milloin juna on saapunut lähtöraiteille ja siihen voi nousta 
 asemalaiturilla pyöräillään. 
 mobiilisovelluksen selkeytys. nettisivut hyvät. 
 Kuulutuksista on usein vaikea saada selvää jos samaan aikaan menee juna ohi. 
 Erityisesti kaukojunien ongelma- ja poikkeustilanteissa tiedotus on usein varsin sur-

keaa. Parempi tiedottaa liikaa kuin liian vähän! Vaikkei aina olisikaan selvää mistä on-
gelmat johtuvat, senkin voi kertoa. 
Kuulutuksia pitää kehittää! 

 Liikuntarajoitteiset tulisi huomioida paremmin. opasteet & infot selkokielellä. 
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 Enemmän näyttöjä, mistä näkee miltä raiteelta juna lähtee. 
Laiturin näyttöön digitaalinen kello. Helpottaa ajan arvioimista. Lapset pystyvät hel-
pommin hahmottamaan aikaa. He kun pääasiassa käyttää digikelloja. 
Aktiivisempi tiedottaminen poikkeustilanteista/aikatauluista mobiililaitteilla. Nyt tie-
toa vaikea löytää. Esim. tekstari, jos junan aikataulussa yms. tulee muutoksia johon mi-
nulla on lippu. 

 kaiken tiedon pitäisi olla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Informaation autojunasta 
lappiin pitäisi olla venäjäksi. siinä tiedossa pitää kertoa miten, missä ja milloin autot 
lastataan ulos. 

 ihminen neuvomaan asemille 
 Virkapuvussa oleva työntekijä, joka opastaa ja auttaa meitä vanhoja. 
 Jos jokin muuttuu esim. rempan takia, niin silloin erityishelpot opasteet käyttöön. Esim 

Pasilan aseman rakennustyöt nykyopasteilla on lähdes mahdoton ohittaa, ajankin aina 
keskustaan asti tullessani turusta töistä, viikottain! 

 Aikataulu/laiturinäyttö ulos isolla tulosuuntaan. 
 Paikoitusalueet asemien lähistöllä 

- sisääntulot ja ulosmeno eri kohdissa 
- pikapysäköintiä ennen 
- sujuvat maksuautomaatit 

 Turun aseman nousuportaat hankalia kahden kapsäkin kanssa kulkevalle. Nousu pen-
doliinoon matkalaukun kanssa työläs. 

 Asemanäytöissä ei ainakaan Karjaalla saa ajantasaista tietoa. 
 Junan vaihto on stressaavaa kun on lyhyt vaihtoaika. --> olisi tärkeää aina kuuluttaa 

miltä laitureilta jatkoyhteydet lähtee ja sähköiset taulut/näytöt missä lähtöajat ja laitu-
rit lukee olisi hyvä olla isoja ja nopeasti löydettävissä keskeisellä paikalla :) 

 Asemien lähelle hotelleihin näyttötaulu, jossa juna-aikataulut myöhästymiset ja lähtö-
laiturit. 

 Kupittaalle enemmän istumapaikkoja laiturialueelle. 
Junan myöhästymisestä ajoissa tieto nettiin tai näytöille että ehtii juosta esim. bus-
siin!!!! 

 Helsingissä pitäisi olla aikataulunäyttö uudelta kirjastolta päin tullessa. ks. kysymys 
18. 

 Turvallisuus: Varsinki Helsingin rautatieasemalla turhaan ympäristössä hengaavat hen-
kilöt jotka metelöivät. 

 Laiturialueen kirjainsymbolit on sijoiteltu huonosti. Parempi ratkaisu olisi maalata alu-
eet maahan. Laiturialueiden kartat usein vaikealukuisia. tarvittaisiin myös viereen 
isompi kartta josta konteksti tulisi ilmi. Poikkeustilannekuulutukset tulisi toistaa use-
ammin. 

 Ns. kylmillä asemilla joissa ei ole palvelua eikä edes sähköistä tiedotetaulua, olisi kuu-
lutusten merkitys suuri tiedotteiden osalta. jos juna myöhässä niin olisi hyvä tietää vä-
hän aikaisemmin kuin 45min päästä että se on myöhässä. 

 Juna pysähtyy usein eri kohtaan laiturilla (a-c) kuin mitä näyttötaulut osoittavat. 
 Tänään asemalaiturilla kaikki kellot väärässä ajassa, perusasiat kuntoon! 
 Poikkeusolosuhteista tiedottaminen reaaliajassa vaatisi kehittämistä. esim. Onnetto-

muustilanteessa jos joku junavuoro jää kokonaan pois, olisi se tiedotettava matkusta-
jille kuulutuksilla/ sähköisillä näytöillä selkeämmin kuin nyt tiedotetaan / jätetään tie-
dottamatta. 

 Kellot ja näyttötaulujen infot suuremmiksi suuremmilla kirjaimilla ja numeroilla -  ku-
ten Etelä- ja keski-Euroopassa. 

 Erilaiset ihmiset pitäisi huomioida paremmin. Tarkoitan sekä turisteja että esimerkiksi 
liikunta-, näkö- ja kuulovammaisia. Selkeitä opasteita ilman turhaa sälää. 
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 Seuraavat pysäkit paremmin näkymään näyttöihin. Aina vähän arvaamista mitä ja mon-
tako pysäkkiä matkalla on. 

 Usein kun jään junasta, en tiedä mihin suuntaan lähteä, missä suunnassa on mitäkin. 
 Asemahallissa olisi tärkeää, että olisi sähköinen opastus siitä, miltä laiturilta juna läh-

tee ja missä kyseinen laituri on asemalla. 
 Kehitettävää: asemien siisteys, lumien kolaaminen ja liukkauden torjunta. 
 Näyttötaulujen vaunujärjestysnäyttö on liian pieni. Usein on vaikea nähdä oman vau-

nun sijaintia. 
 Kuulutukset asemilla kuuluvat joskus huonosti. 
 Isoille asemille kuten Kouvola paikallisliikenteen lipunmyynti. 
 Selkeät opasteet esteettömän kulun väylille pyörätuolilla / rattailla yms. liikkuville. 
 Kaikkiin opasteisiin suuret kirjaimet, kiitos 
 kaksikielisyys suomi, ruotsi 
 Valaistus asemilla 

Näyttöjen koko suuremmaksi 
Informaatio myös englanniksi 

 Huopalahden asemalle voisi saada kioskin tai kahvilan. 
 Jos junan tiedetään olevan reilusti myöhässä, on outoa että lähtöaikaa siirretään vain 

muutaman minuutin verran eteenpäin useita kertoja. Olisi rehellisempää todeta heti, 
että juna on esim. puoli tuntia myöhässä. 

 Tärkeää, että pystyy kiireessä liikkumaan nopeasti aseman sisällä tai asema-alueella. 
Laiturit löytyvät nopeasti ja opasteet ovat selkeästi esillä. Toivoisin, että mobiilisovel-
luksista näkisi lähtölaiturit. Ja, että tarvittaessa olisi siistit wc-tilat käytössä. 

 Juna-asemien ehdoton miinus on epäsiisteys ja turvattomuus. Mielestäni opastus pää-
osin kunnossa, paitsi usein kiinteätkin opasteet ovat epäsiistejä esim. paperiset aika-
taulut/kartat). Poikkeustilanteista voisi tiedottaa aiemmin/hyvissä ajoin sekä myös 
englanniksi. 

 uutisia näytöille = odotusaika 
 Näyttöjen tieto junavaunuista, eli jos pitkä juna olisi hyvä olla laiturilla oikeassa pai-

kassa niin en kyllä ymmärrä tämän hetken kuvaa laiturin yllä olevassa näytössä. 
 Infoa voisi olla usealla eri kielellä. Onneksi konduktoorit asiantuntevia ja auttaa. 
 Nopeammin ja nopeampi korvaava kulkuväline käyttöön kun useampi juna samalta 

asemalta on peruttu. Tai muu ratkaisu korjaustöiden nopeuttamiseksi. 
 Kesällä ainakin Myyrmäestä Hesaan oli hankalaa eikä opasteissa kerrottu juuri mitään. 
 Junaliikenne ja sen kehittäminen vaatii liikennevaloaivoja. Naisten logiikka on hyvä täl-

läkin alalla. 
 Turvallisuus kiinnitti huomion. Joillain asemilla. (kannelmäki, myyrmäki, rautatientori) 

tämä on kyllä erittäin keskeinen asia. Yksin liikkuminen myöhään näillä asemilla ei tule 
kuuloonkaan tai sitä mielellään välttää. (ehkei nyt niin pahasti rautatientorilla) 

 Asun Oulussa mutta käyn säännöllisesti Helsingissä. Olisi hyvä jos opastusta tehtäisiin 
enemmän meidän maalaisten näkökulmasta. Eli yleisimmät suunnat kuten rautatie-
asema, keskusta, lentoasema itä/länsi jne. En esim. tiiä missä hitossa on Huopalahti 
esim., eli tuo tieto ei auta minua opasta yhtään. 

 Viime keskiviikkoisesta sähköviasta johtunut junaliikenteen katkos oli informoitu HSL-
sovelluksessa hyvin. Näitä lisää jatkossakin, niin b-suunnitelmaa on mahdollista miet-
tiä hyvissä ajoin liikkumisessa. :) 

 Juna-asemille enemmän näyttötauluja, jotka näyttävät kaikki yhteydet. 
 It is happened with me several times 

1) timetable in web/app doesnt have the same train platform as the printed one 
2) not enough announcements that the new timetable will be e.g. when new seasons 
start. 
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I do not use paper timetables so I think that some improvements to web/app could be 
done. 

 Kaikilla ei ole eivätkä siis käytä mobiililaitteita! 
Kukkia asemille! 

 Laiturin paikkaa osoittavat a b jne kyltit olisivat käteviä, mutta en oikein luota junan 
pysähtyvän ennakkotiedon mukaan. LUOTTAMUS? NIIN MONTA KERTAA MENNYT 
PIELEEN 

 Nuorille on paljon kaikkea, muistetaan myös iäkkäät ja ihmiset joilla on rajoitteita 
 Enemmän neuvontaa/ palveluja ihmistä lähelle (toimistot/palvelupisteet/ jotakin uutta! 

:) 
 Liikenteen häiriötilanteissa laituritaulujen näytöt laahaa monesti perässä. Pienemmillä 

asemilla vähäisetkin myöhästymiset jäävät joskus huomiotta. Esim. tulee (auto-
maatti)kuulutus junan saapumisesta, vaikka on selvästi myöhässä. 

 Junien laituri-informaation saatavuuden parantaminen verkkoon ja mobiiliin. 
 Junan lähtöpaikka lähempänä mistä ihmiset tulevat junaan. Illalla kun tulee bussista 

junan vaihtoon aikaa vain muutama minuutti (Pasilan asema). Ikääntyvät ihmiset eivät 
aina juokse nii nopeasti toiseen päähän laituria. kiitos. 

 enemmän kylttejä 
 A-B-C-D -kylttiasia on niin outo, eikä junien voi luottaa pysähtyvän sen mukaan. 
 Kaukoliikenteen sähköisten opasteiden junien pysähtymispaikat eivät usein pidä ollen-

kaan paikkaansa. Juna pysähtyy eri kohtaan. Usein näyttö pysähtymispaikoista puuttuu 
kokonaan. 

 <kuulutusten äänentoisto sekä asemilla että junissa, joskus kuuluu, joskus ei. 
Tilannetieto poikkeustilanteissa. 

 Turun asemalla on vain aseman sisällä riittävän selkeä näyttö lähtölaitureista ja aika-
tauluista. Miksi aseman eteen ei saada kunnon näyttöä? Junavaunujen järjestyksestä 
en muistaakseni koskaan ole nähnyt turussa infoa. Myös asemarakennuksen aukiolo-
ajat turussa ovat onnettomat. 

 Leinelän asema on asemoitu oudosti toiseen päähän laituria, ja myös laituriopasteet 
ovat siellä. 

 Asemille toivoisi saavan kauppojen ruokakassien haku mahdollisuuden. Helpottaisi 
kummasti elämää :D 

 Jos junia peruutetaan, olisi kiva saada mahdollisimman nopeasti tietoon se, kuinka 
kauan se kestää/ onko kaikki tulevat ajat peruttu. Joskus on epäselvästi näytöllä, että 
meneekö juna vai ei häiriön vuoksi. 

 Kuulutuksista ei saa selvää. Niiden lisäksi tarvitaan selkeä "tekstiviesti". 
 Vaunujen numerointi voisi olla selkeämpää. 
 Mobiilisivulle mahdollisuus maksaa verkkopankin avulla, ilman kirjautumista. Asemien 

kuulutuksen selkeemmiksi. --> parempi äänentoisto, kuulutukset voisivat tulla kah-
desti. verkkosivut toimivammiksi ja selkeämmiksi. 

 Lisää aikataulunäyttöjä Pukinmäen asemalle. 
 Paikallisjunien lähtölaitureille on hyvä saada tietoa jatkoyhteyksistä, jotta löytää tie-

don kätevimmin eikä tarvitse etsiä tietoa hankalammin esim. laitureita yhdistävältä 
käytävältä. 

 Stationen i Grankulla måste anpassas bättre till funktionshindrade och till personer 
som reser med barnvagn. 

 Valitettavan usein mm. Mäntyharjun aseman lippuautomaatti ei ole toiminnassa, jol-
loin joutuu ostamaan lipun junasta kalliimmalla. Lippuautomaatin yllä pitäisi olla ka-
tos. Aurinko paistaa joskus niin, ette näyttöä voi lukea (Mäntyharjulla). 

 Pasilan väliaikaisella asemalla näkee välillä satunnaisia junamatkustajia etsimässä lai-
turialuetta. Opasteita voisi lisätä vähän kauemmas kävelyreiteille, josta asemalle lähe-
tään. 
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 Tärkeää kaikki informaatio joka edistää huolettomuutta matkan aikana. Näyttöjen ja 
mobiilin rinnakkaiskäyttö on matkustamisen sujuvuuden kannalta tärkeintä. 

 Ne aikataulunäytöt ovat lähes aina väärissä paikoissa. Näytön sanoma tulisi olla luetta-
vissa heti asemalle saavuttaessa. Tämä ei toteudu ainakaan Pasilassa eikä muillakaan 
usein käyttämilläni asemilla. 
Häiriötiedon tulisi tulla heti ja olla realistista. Käsitykseni mukaan jollain taholla on tie-
dossa ihan koko ajan jokaisen junayksikön sijainti, joten miksi tieto on niin kökköä asi-
akkaalle? 

 Juna-asemien opasteet ovat normaaliliikennettä ajatellen ihan kunnossa ja riittävällä 
tasolla. Laiturialueet ovat pitkiä eikä pari näyttöä riittää kattamaan koko etäisyyttä. 
Tätä voisi kehittää. 
Eniten asemainformaatiota tarvitsee nimenomaan silloin, kun on jokin junaliikenteen 
poikkeustilanne. Tätä nykyiset näytöt ja kuulutukset palvelevat huonosti. Keskeistä 
olisi näiden poikkeustilanteiden (juna myöhässä, erikseen ajattevat Pendolindo-rungot 
ja niiden järjestys yms.) informaation tuottaminen matkustajille. Kanavina voisi hyö-
dyntää entistä enemmän mobiilia ja tarjota koko junamatkan elinkaaren ulottuva mo-
biiliratkaisu. Näin matkustajia voisi opastaa läpi junamatkan ja kerätä mm. puutteisiin 
ja vikoihin liittyviä havaintoja kalustosta. 

 kun lähtölaituri muuttuu, niin miksi muuttuvan junan teksti on pienellä alhaalla, vanhat 
tiedot näkyvät isolla näytöllä 

 Teksti laiturien näyttötauluissa voisi olla isompaa, varsinkin kellonaikoja on välillä vai-
kea erottaa. Osassa lähiliikenteen junia on tosi pienesti merkitty vaunut, joitten etei-
seen saa viedä pyörän. Toivoisin selkeämpää merkintää. Opasteet laitureille ja asemille 
mitä kautta pääsee pyörällä laiturille. Usein joku reitti on, mutta se on jemmassa eikä 
sitä useinkaan löydä kuin vahingossa. 

 Helsingin päärautieasemalla on laitureilla sähköiset näytöt. Ne kertovat, minne & mo-
nelta juna lähtee kyseiseltä laiturilta. Lisäksi näyttö kertoo kaluston koon ja mihin koh-
taan (A-D) mikäkin vaunu pysähtyy. 
Vitsi on siinä, että Helsingin päärautatieaseman laitureille ei ole ruuvattu niitä kylttejä 
A-D. Toivottavasti pian ruuvaatte, koska kyllä niille olisi käyttöä :) 

 Asemat nykyään palvelujen suhteen nollia. Vr:lle tiedoksi, että henkilökuntaa asemille! 
 Sähköisten opastaulujen paikkojen ja määrän tarkistaminen. Sekä viallisten korjaami-

nen nopeasti(esim. Imatra). 
 Kiinteässä opastuksessa tulisi huomioida nykyistä paremmin sen jatkuvuus. Nykyisel-

lään opastus ei aina ole eheä asema-alueella vaan katkeilee. Paikoitellen ei myöskää 
selvästi ole ymmärretty todellisten matkustajavirojen reittejä alueella, koska opaste-
ketjut eivät vastaa niitä. Esimerkiksi omalla kotiasemallani ei ole omasta, melko ylei-
sestä lähestymissuunnasta minkäänlaisia opasteita, näytöistä puhumattakaan. 
Sähköisistä näytöistä toivoisi saavan tarvittaessa myös kuvan liikenteen yleistilan-
teesta. Varsinkin HSL-alueella olisi hyvä tietää ajoissa häiriöistä myös muualla. Vaikka 
se oma juna olisikin ajoissa, niin se ei auta jos jatkoyhteys ei pelaa. Eli matkalla vaikka 
Tikkurilasta Leppävaaraan olisi mukava tietää jo Tikkurilassa, että rantaradalla on häi-
riöitä. 

 Laiturinäytöt eivät yleensä näy edes viereiselle raiteelle/radan toiselle puolelle. Täytyy 
ensin päästä oikealle laiturille, jotta on mahdollista nähdä montako minuuttia juna on 
myöhässä. Myös kuulutukset ovat epäselvät. Kävely on pysähdyttävä, jotta on mahdol-
lista saada selvä kuulutuksesta. Tuuli ja muu taustahäly estää usein kuulutustiedon, 
jolloin on mentävä oikealle laiturille toteamaan myöhästymisen tilanne. Ja sieltä kiireh-
dittävä takaisin bussiin, jos juna enemmän myöhässä. Ongelmat ovat erityisesti Lem-
päälän asemalla. Sisätiloissa kuten Tampereen asemalla tilanne parempi. 

 Enemmän kuulutuksia poikkeustilanteissa!!! 
Näytöille enemmän informaatiota poikkeustilanteissa ja selkeämmiksi näytöt !!! 
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 Sähköisiin info tauluihin enemmän infoa. Runkomäärä, lipunmyynnistä, väliasemista, 
lähiliikenteessä lipunmyymättömyydestä 

 Nettiin, aikataulu näyttöihin ja kuulutuksiin (myös junissa) sama ja oikea tieto. Nyt jos 
paikassa on eri tiedot jos juna on myöhässä. 

 Poikkeustilanneinfo pitäisi olla parempaa ja pääkaupunkiseudun isoilta asemilta kaikki 
nurkkiin kuseksijat, narkkarit, juopot yms. huume/pillerikaupiaat ja epäkelpo sakki, 
jotka vaan aikaa tappaa pitäisi ajaa pois häiritsemästä tavan ihmisiä. 
asemien automaattisissa kuulutuksissa on sanojen välissä pitkähköt tauot,  
mikä saa kuulutukset kuulostamaan ärsyttävältä ja epäluonnolliselta  
melusaasteelta, varsinkin kun sama tieto kuulutetaan suomen lisäksi  
myös ruotsiksi ja englanniksi (sama ongelma koskee myös junien  
sisäisiä kuulutuksia) 
laiturinäytöissä voisi mieluummin olla digitaalinen kello kuin analoginen,  
sillä nykyaikana useimmat kellot ovat digitaalisia ja niistä ajan tarkistaminen  
on vaivattomampaa 

 Vartiointia asemanseutujen läheisyydessä pitäisi lisätä. Poliisien tulisi partioida ase-
milla useammin. 

 Kuulutukset kuuluviin ja selkeämmiksi. 
 Sähköiset näytöt ovat todella usein epäkunnossa Leppävaaran asemalla. Häirikköjen-

gien valvontaa pitää parantaa. Asemat ovat poikkeuksetta turvattoman tuntuisia. 
 Liikenneviraston laiturinäytöt ei jostain syystä näytä alle 3min myöhästymistä.   Esim. 

junat.net näyttää. Voisiko tuota rajaa alentaa niin, että minuutinkin myöhästyminen nä-
kyisi? 

 Aikataulunäytöissä pitäisi olla linjan seuraavat kolme asemaa eikä sattumanvaraisesti 
kolmea joka asemalla. 

 Tampereella on mahdotonta vieraspaikkakuntalaisen löytää autojuna-asemaa! Missään 
ei ole mitään opastuksia eikä kylttejä ja VR:n verkkosivut ovat hankalat ja sekavat käyt-
tää. Myöskään Tampereen autokuormauspaikalla ei ole mitään info- ja opastustauluja, 
että mitä pitäisi tehdä. 

 Lähijunilla matkustettaessa pyörän tai vaunujen kanssa ei koskaan tiedä mihin kohtaa 
laiturilla kannattaisi seistä ettei tarvitsisi juosta oikealle ovelle. 

 Kaukoliikenteen junissa laiturinäyttö kertoo suoraan esteettömän osaston pysähtymis-
paikan. 
Sama tieto helpottaisi matkantekoa myös lähijunilla. Silloin liikkumisen apuvälineitä 
käyttävät voisivat odottaa junaa juuri siinä kohdassa, mihin esim. Sm4- tai Flirt-junan 
pyörätuolisymbolilla merkitty ovi tulee. 
Minulle on muutaman kerran käynyt niin, että kun olen odottanut apuvälineen kanssa 
junaa, esteetön sisäänkäynti onkin ollut toisessa päässä laiturikatosta eikä konduktöö-
ritön juna ole odottanut vaan on lähtenyt edestäni oikealle ovelle siirtyessäni. 

 Junissa on hyvä olla henkilökuntaa....ei ainoastaan turvamiehiä..... 
 Myöhästymiset voisi ilmoittaa reaaliajassa. Esim. jos junan pitää tulla 16:08 niin sitten 

16:10 tulee ilmoitus, että lähtövalmistelut viivästyi ja juna tulee tyyliin 16:30. Se juna 
on kuitenkin lähtenyt (esim. Päärautatieasemalta) jo aikaa sitten matkalle! Jos tietäisi 
jo etukäteen/reaaliajassa, että junaa ei kannata mennä odottaa, ehtisi vaikka bussiin. 
Mut sitten kun oot jo asemalla, niin ei kannata lähtee etsii lähintä bussipysäkkiä. 

 Nurkkauksiin yms. tulisi asentaa supertehokas valaistus tai kaiteet tms. Esimerkiksi 
Malmin aseman pohjoisten liukuportaiden vieressä ja Helsingin päärautatieaseman ali-
kulkutunnelin Alepan viereisten liukuportaiden vieressä haisee aivan kamala virtsan 
haju. 
Monissa maissa näytöissä rullaa kaikki asemat, joilla juna pysähtyy. Siksi Suomessakin 
laiturinäytössä hämmennysten välttämiseksi tulisi kolmen seuraavan aseman sijaan 
rullata kaikki seuraavat asemat. 
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 Melko usein asemalla olivat rullaportaat on rikki, hissit epäsiistejä yms. Kelle näistä pi-
tää ilmoittaa ja onko asemien laitteissa jokin "tunnus", jonka voisi lähettää tekstarina 
eteenpäin. 

 Malmin aseman liukuportaat on aina rikki, korjatkaa ne viipymättä. 
 Kaipaisin Rautatieasemalla sisäpuolella pääovien yläpuolelle tai jonnekin läheisyyteen 

näyttö, missä näkyy Kaivokadun ratikkapysäkin tiedot, eli mikä ratikka tulee ja milloin. 
Vaihto olisi sujuvampaa kun tietäisi, pitääkö juosta vai ehtiikö käydä vaikka ärrällä. 

 Pohjois-Haagan junalaituri on suorastaan kuvottavan näköinen. Ehdottaisin sille julki-
sivuremppaa tai muuta ehostusta. Se on likainen ja ränsistynyt. 
2. Käpylän aseman digitaaliset näytöt ovat liian kaukana toisistaan. 
3. Ainolan pysäkin lippuautomaatti ei usein toimi. 

 Näyttöjen visuaalista ilmettä voisi kohentaa. Olisi hienoa jos näytöllä näkisi jotekin 
seuraavan saapuvan junan sijainnin kartalla. Näytöillä voisi kokeilla muuta pohjaväriä 
kuin sinistä. 
Joillain maakunta-asemilla näkyvistä ikivanhoista mustavalkonäytöistä pitäisi päästä 
eroon. 
Lähijunaliikenteen asemien viihtyvyyttä voisi parantaa huomattavasti postamalla te-
hokkaammin niistä graffitteja ja parantamalla niiden valaistusta. Varmasti myös ase-
mien kameravalvontaa voisi kehittää entisestään. Näkisin mielelläni myös useammin 
vartijoita lähijunaliikenteen asemilla. 

 Hollannissa neederlndse spoorwegenillä on sovellus, jonka reittiopas näyttää symbo-
lein arvion, kuinka täysi juna on. 1 ihminen=tilaa, 3 ihmistä on ruuhkaa. Klikkaamalla 
asemaa reitissä, näkee sen palvelut. 

 Vaunu pysähtyy aika usein eri paikkaan kuin näyttötaululla opastetaan. 
 Asemien viihtyvyyttä voisi päivittää, etenkin lähijunien asemat on aikansa eläneitä. 

Poikkeusinfoa voisi lisätä ja liityntälinjojen aikatauluja olisi kiva saada lisää 
 Jokainen uusi asema pitäisi rakentaa niin, että laiturit on sisätilaa. Tikkurilan uusi 

asema: laiturit ulkona, ei kunnon sadesuojaa, joutuu hiekottamaan, liukuportaat vähän 
väliä rikki, kaikki lentoasemalle menijät vetää laukkujaan hiekassa ja sateessa. Mikä 
järki tässä on? Onko Pasilaan tulossa samanlainen ratkaisu? 

 Poikkeavan lähtö raiteen ilmoittaminen laiturinäytöllä aiheuttaa sekaannusta. Olisi pa-
rempi jos näkyisi vain lähtee poikkeavasti raiteelta X nyt tulee sekavaa disinformaa-
tiota kun näytetään sekä alkuperäinen että uusi lähtöraide. Uusi lähtöraide on se joka 
merkitsee, vanha aiheuttaa vain sekaannusta matkustajissa. 

 Enemmän kuulutuksia poikkeustilanteissa ja junien myöhässä olevisessa 
 Edelliseen kysymykseen olisin vielä halunnut lisätä palvelut asemalla, mutta kolme va-

lintaa oli jo täynnä. 
Itse käytän junaa harvoin, vaikka voisin käyttää päivittäin. Syynä tähän on turvatto-
muuden tunne etenkin asemilla. Liikun paljon ns virka-ajan ulkopuolella (hyvin aikaisin 
aamulla ja hyvin myöhään illalla/yöllä) silloin en koe oloani turvalliseksi kuin bussissa. 
Lähijunien laitureilta kuljetaan usein "maanalla" pois. Siellä voi olla kuka vaan kytik-
sellä ja käydä kimppuun, kun on pimeää ja vähän ihmisiä liikkeellä ja ollaan tunnelissa 
"näkymättömissä". Ei ole myöskään mukavaa seisoskella syrjäisemmällä paikalla odot-
tamassa junan jatkoyhteysbussia. Mieluummin seisoskelen ihmisten ilmoilla rautatien 
torilla (jossa myös aina vartijoita!!) odottelemassa bussia ja köröttelen sillä kotiin 
saakka. Turvallisempaa naisihmiselle. Jotenkin tuntuu, et näissä linjasto- yms. kehityk-
sissä unohdetaan aina se matkustajien turvallisuus. 

 Junat ja liityntäliikenne samalla kartalla voisi olla hyvä ja ylipäätään kaikki matkaket-
juja palveleva informaatio. 

 Asemien kuulutusten äänenvoimakkuus on usein alhainen. Ne jää myös usein huomioi-
matta. Tämän takia pitäisi kuulutusten alussa soittaa joku äänimerkki ”ding dong” 
jotta ihmiset ymmärtäisivät kuulutuksen olevan tulossa 
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 Jos radalla on henkilövahinko, myöhässä ollut juna tuskin lähtee 3 minuutin päästä. 
Tarkempaa arviointia olisi hyvä saada, ettei aina vaan lisätä kolme minuuttisia aikatau-
luun vaan voi alkaa katsomaan muitakin vaihtoehtoja matkustamiseen. 

 Toivoisin helppokäyttöistä mobiilisovellusta junalippujen ostamiseen. 
 Lahti: 1 )Tunneli Uudenmaankadulle ja kaupunkiin, pitkät junat, asiakkaat erehtyvät 

rappusista, kuvittelevat pääsevänsä matkakeskukseen, eivät osaa lukea opasteita kor-
kealta. Eivät osaa käyttää hissejä. Turistit aivan hukassa. 
2)Tunneli matkakeskukseen/kaupunkiin . 
Pitäisi maalata maahan eri väreillä opasteviivat  kuten Pietarin metrossa. 
Pysäkki A on pimeä paikka Lahdessa. Jos etsii rautatieaseman edustalta etsii pysäkkiä 
A, missään ei ole opastetta. Pysäkki D:n opaste löytyy. Pysäkki A:lle mennään his-
sillä/rappuset, pysäkeillä B,C,D on isot kirjaimet, tosin päivänvalolla eivät näy.  Vasta 
hissin kulmalla on merkki A, mutta opaste näyttää ylös eikä alas, missä pysäkki sijait-
see. Hyvin epäselvä ohje. Eikö siihen samaan tolppaan rautatieaseman edessä , missä 
on opaste pysäkki D, voisi laittaa myös opasteen pysäkki A ( 50 m ) ja matkahuolto ( 
100 m ).  Ja pysäkki A:lle menevän hissin lasikuoreen ISOLLA KIRJAIMELLA A. 

 poikkeusliikenteessä näytöt näyttävät suunniteltua raidetta ja junaa viime hetkeen. 
Vasta kun juna saapuu poikkeavalle raiteelle tieto päivittyy. Tämä aiheuttaa usein on-
gelmia 

 Helsingin rautatieaseman kuulutukset ovat mahdotonta kuulla laitureilla 14 eteenpäin. 
Poikkeustilanteessa syyskuussa tästä olisi ollut paljon apua sillä näyttöjä ei laitureilta 
näe ja junan lähdöstä ei ole tietoa. 

 Poikkeustilanteissa tiedotus on todella huonoa. Monta kertaa seissyt laiturilla, kuulutus 
sanoo yhtä ja sähköinen näyttö toista tai kumpikaan ei sano yhtään mitään mikä juna 
tulee, koska ja mille raiteelle. Siinä sitten seisot ja arvot lähdetkö juoksemaan toiselle 
laiturille vai et, uskallatko hypätä junaan vai päädytkö Lahteen. Tiedotuksessa poik-
keustilanteissa olisi siis eniten parantamisen varaa. 

 Kaukojunien vaunuihin selkeämmät ja näkyvämmät tiedot vaunujen numeroista! Junien 
pysähtyessä asemilla vain pari minuuttia on joskus todella hankalaa löytää oikeaa vau-
nua ja laiturilla joutuu juoksentelemaan edestakaisin, mikä on todella ikävää varsinkin, 
jos mukana on matkatavaroita ja/tai lemmikkieläin. 

 Lopultakin pääsen sanomaan asiani - eikä tämä mikään kehitysidea ole, mutta kaipaan 
Riihimäen asemalle tietoa siitä, mille raiteelle saapuvat junat tulevat. Ne muistaakseni 
kyllä kuulutetaan, mutta näytöltä tiedon voisi saada jo hyvissä ajoin ja kuulutuksista ei 
aina saa selvää, Ennen - kun kaikki oli paremmin - kysyin lipputoimistosta :) 
Edellisestä tulikin mieleen, että myöskään kuulutukset junassa eivät aina kuulu. (Ja 
joskus kuuluvat liiankin hyvin, joten keskiarvo on kunnossa.) 

 Tärkeintä olisi saada edes jotain tietoa poikkeustilanteissa. Esim kun asemalla odottaa 
omaa kaukojunaansa eikä se tulekaan, mutta vaihtoehtona olisi hypätä seur. lähiju-
naan. On kuitenkin hankala tehdä valinta, kun ei tiedä, myöhästyykö oma juna 5 vai 15 
min. Se vain häviää laiturinäytöistä. Kenties info olisi aseman näytöllä, mutta sinne ei 
uskalla lähteä, koska seuraava juna on jo tulossa. Myöskään netin Junat kartalla -sovel-
lus ei enää toimi kunnolla. Junia puuttuu sieltä tai ne näyttävät kulkevan väärään suun-
taan. Suurin osa alle 40-vuotiaista osaisi etsiä syytä myöhästymisiin somesta, siihen 
kannattaisi panostaa. 

 Siisteys nyt ala-arvoista, roskaista, likaista, oksennuksia ja  pissan hajua. Hissit, por-
taat, nurkat hoitamattomia. 

 Suurten asemien lähtevien/saapuvien junien näytön kello saisi olla rautatiemäisempi, 
ts. sekuntiviisari saisi liukua sulavasti eikä sekunti kerrallaan. 
Lähtevien junien aikataulujuliste saisi olla yleiseurooppalaiseen tapaan keltainen. 
Muutenkin se saisi kuulua Livin tehtäviin jatkossa, kun siirrytään monitoimijamalliin. 
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 Kauttakulkuasemat näkyviin näyttöihin etenkin kaukoliikenteessä. Miksei myös lähilii-
kenteessä. Voisi kulkea näytön alareunassa luettelona alusta loppuun. 

 Nykytekniikka mahdollistaa esimerkiksi lähijunissa infonäytöille lähetettävä poikkeus-
reitti tai muu matkustamiseen liittyvä seikka. Tämän voisi aktivoida niin että etänä 
tieto lähetetään haluttuihin juniin josta infoteksti alkaa rullaamaan junien näytöillä ( 
siis reittinäytöillä ) sekä kun kuljettaja esim. lähijunissa kuuluttaa niin näytöiltä pois-
tuisi reitti-info ja tilalle tulisi isolla "KUULUTUS" jolloin ne matkustajat jotka kuuntele-
vat musiikkia korvakuulokkeilla mahdollisesti aktivoituisivat kuuntelemaan kuljettajan 
antamaa infoa. 

 Kuulutukset ovat aika usein sekaisin junien myöhästymisien takia. Kuulutukset tulevat 
ajoittain väärässä järjestyksessä junien kanssa, eli kuulutetaan esim. raiteelle 3 pysäh-
tyvästä junasta, eikä sitä edes näy ja kohta jo saapuukin raiteelle 1 juna, jota ei ole lain-
kaan kuulutettu. 
Varsinkin kun junat ovat myöhässä tai pysähtyvät poikkeuksellisesti eri raiteella, kuulu-
tukset sekovat. Jos asemilla olisi henkilökuntaa, joka hoitaisi kuulutukset ym. palvelun, 
joita matkustaja tarvitsee, olisi asiat hyvin! Nyt nämä kylmäasemat ovat kammottavia 
paikkoja sekasotkuisine aikatauluineen! 

 Katso edellä. Asemille vartija yötä päivää . 
 Riihimäeltä puuttuu palvelut, kuulutukset eivät ole tilanteen tasalla, aina myöhässä. 

Oma juna rikki, joku muu juna lähtee helsinkiinpäin mutta ei pääse mukaan, koska siitä 
ei ole ilmoitettu 

 Vieläkin ajankohtaisempaa tietoa poikkeustilanteissa. Välillä näytöt eivät ole ajanta-
salla jos junat kulkevat myöhässä. 

 Asemilla kuulutukset eivät kuulu. Tulevat usein samaan aikaan kun juna menee ohi tai 
ovat epäkunnossa. Esim. Järvenpäässä pohjoispään kautta laitureille tuleville ei ole 
sähköistä näyttötaulua, jolloin laiturimuutokset selviävät vasta kun on juossut puoli ki-
lometriä aseman päästä päähän. Mobiilisovelluksiin mukaan poikkeustilanteet ja laitu-
rin vaihdot sekä lähijunien runkomäärä. Mobiiliin mukaan tieto matalalattiavaunut ja 
muutostieto jos runko vaihtuu vanhaan korkeaan runkoon. 

 Kokeneet matkustajat tietävät mistä tietoa etsiä ja osaavat toimia poikkeustilanteissa. 
Nyt on tärkeää huomioida myös satunnaiset matkailijat.. Asiakaskokemus kunniaan. 

 Isompia ja enemmän "pyöräily kielletty laiturialueella"-kylttejä laitureille, asiasta 
muistuttavia tarroja paikallisjunien oviin tai jopa "taluta pyöräsi"-merkintämaalaus lai-
turin pintaan. Kun eivät nuo laituripyöräilijät nykyisiä usko. 
PS. Jos tätä ei tehdä meidän kaikkien sääntöjä noudattavien vuoksi niin edes näkövam-
maisten vuoksi...jotka olettavat, että jokin alue on turvallinen kulkea koska pitäisi olla 
pelkkä jalankulkualue...mutta saavat tuon tuosta pelästyä koska ohisuhahtava pyöräi-
lijä tai sähköavusteinen scootteri tai tasapainolautamikälie. 

 Asemilla liukuportaiden ja hissien toimivuus, ne ovat liian usein rikki pitkiä aikoja, esi-
merkiksi Malmin asemalla. 

 Kaukoliikenteessä junaa odottavaa matkustajaa hymyilyttää junan saapumiskuulutus-
versio: esim. Pendolino nro xx lähtee raiteelta 1 (juna ei ole tullut asemalle, eikä edes 
näköpiirissä) Eikö sopivampi versio olisi: Pendolino xx saapuu ja lähtee raiteelta 1, tai 
järjestelmä tunnistaisi junan olevan asemalla ennen kuin ko. kuulutus alkaisi 

 Olen usein vastaanottamassa junalla saapuvia ihmisiä. Minua auttaisi merkittävästi 
sähköinen saapuvien junien saapumisaika ja laituri. Niiden tulisi olla ainakin asema-
hallissa ja ykköslaturilla ettei tarvitsisi arpoa odotuspaikkaa. 

 Puistolan asemalla on epäsiistiä ja varsinkin rappuset ovat sotkuiset. Koko asema kai-
paisi parempaa valaistusta ja yleistä ilmeen kohotusta. Myyrmäen asema on hyvä esi-
merkki onnistuneesta vanhan aseman päivityksestä. 
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 Asemilla on mölyä, joten kertokaa ne äänikuulutukset niin kovaa, että kaikki kuulevat. 
Ei tarvita kuin ohi suihkiva juna, niin kukaan ei kuule nykyisestä ihinästä mitään ja mie-
luummin ne tiedotteet proaktiivisesti eikä vartti tapahtuneen jälkeen...ja oikeaa sekä 
reaaliaikaista informaatiota, ei mitä ja milloin sattuu... 

 Mobiilipalvelussa tai paikallisjunassa olisi kiva nähdä asemakohtainen lähtevien ja 
saapuvien junien raiteet. Erityisesti Tikkurila, jonka kautta monet lentomatkustajat kul-
kevat.  Paikallisjunassa on huonosti esillä seuraavan aseman nimi. (Käytän lähinnä len-
tokenttäjunaa) Tikkurilassa on hankala löytää oikea raide nykyisin. Ehkä isommat nu-
merot? 

 Sähköiset näytöt KAIKKIIN laitureille vievien reittien/portaiden/alueiden/parkkipaik-
kojen luo, jolloin jatkuvasti myöhässä olevien junien PÄIVITETTY ajantasainen tieto on 
saavutettavissa jo ennen kuin olet laiturialueella. 

 Tieto, missä kohdalla laituria lähijunien pyörätuolivaunu pysähtyy. Melkein aina ollaan 
väärässä kohdassa ja sitten pitää pyörätuolilla yrittää kiiruhtaa. Hätätapauksessa täy-
tyy sitten änkeytyä tavalliseen vaunuun ja jäädä oviaukkoon. 

 Muuttuneet aikataulut tilanteissa, joissa juna on rutkasti myöhässä, on hoidettu oman 
kokemukseni mukaan surkeasti. Junan saapumisaikaa asemalle lykätään 10 min välein, 
vaikka juna on vielä 200km päässä. 

 Laiturit (esim. Myyrmäki) voisi pestä useammin. 
 Pääkaupunkiseudun lähijunien asemat ovat jatkuvasti ällöttävässä kunnossa. 
 Poikkeusaikataulut ei useinkaan päivity reittioppaaseen reaaliajassa. 
 Keravan Asemalla olisi mahtavaa, mikäli vanhanaikaiset näytöt vaihdettaisiin uudem-

piin bussilaitureilla. 
 Tärkeimmät väliasemat korostettuina. Tai enemmän väliasemia näytöllä. 
 Vuonna 2018 voisi kuvitella, että näyttöjen kellot olisivat myös Saunakallion asemalla 

oikeassa ajassa. Nyt ne näyttävät aivan pieleen ja vikatilanne on ollut päällä jo kuukau-
sia. 

 Olen huomannut, että nykyisin laiturinäyttöjen alareunassa oleva tieto seuraavasta ju-
nasta aiheuttaa monelle matkustajalle ongelmia. Eli katsovat ainoastaan näytön ala-
reunaa ja näin ollen hyppäävät väärään junaan. Tässä on parannettavaa kaukoliiken-
teen junien kohdalla. 

 Tehokkaampaa tiedotusta häiriötilanteissa ja väliaikatietoja tilanteen edistymisestä 
 Asema-alueiden tulee olla puhtaita ja turvallisia. Hissit haisevat usein pissalta, ja käy-

tävillä ja portaissa on hiekkaa ja roskaa. Polkupyörille pitäisi merkitä laiturille, mihin 
kohtaan polkupyörävaunu pysähtyy. 

 Toivon toimivia OPASTENÄYTTÖJÄ- Asematunnelissa ja tunnelin alikulussa Kaisanie-
men ja Elielin aukion väillä usein ovat poissa käytöstä. Jokaisen laiturin kohdalla Hel-
singissä alikulun (Hki_Kaisaniemi) pitäisi olla tieto lähtevistä junista, Ennen oli, nyt 
poistettu? Näyttötekstit niin alhaalla kuin ylhäällä olevat voisivat olla isommalla fontti-
koolla. Kaipaan jakeluun paperisia lähialueen aikatauluja, jotka kulkivat mukana. Nyky-
ään en tiedä, milloin kausi vaihtuu ja junien kulkuajat muuttuvat ELLEN SEURAA 
NETTISIVUJA. NETTISIVUT ovat erittäin sekavat. Nykyään etsinkin lippuoston kautta 
aikataulut minulle sopiviin juniin, aikatauluja en löydä yhtä helposti. 

 Jos pitkältä laiturilta vain osajunaa lähtee, olisi todella kiva, kun siitä olisi tieto mat-
kustajille. Vain harvoin on näytöillä teksti, että esim "laituriin jää kaksi junayksikköä". 
Riihimäellä se yleensä lukeekin, että "ensimmäinen yksikkö jatkaa Tampereelle", mutta 
harvoin Helsingissä lukee mitään, vaikka laituriin jäisikin runkoja. 

 Poikkeustilanteiden hoito ja niistä tiedottamisessa olisi erittäin paljon parannettavaa. 
Kaatuu turhan usein Vr:n piikkiin. 

 Mielestäni asemien kiinteät (ja sähköiset) opasteet kaipaavat ulkoasu-uudistuksen. 
Suurin osa kiinteistä opasteista näyttää vanhentuneilta. Ulkoasu-uudistuksen yhtey-
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dessä nimittäin voisi samalla pohtia opastuskonseptia ja opasteiden sijoittelua tarkem-
min. 
Lisäksi on tärkeää, että sähköiset opasteet ym. ovat ulkoasultaan yhtenäisiä kiinteiden 
opasteiden kanssa. Esimerkiksi tässä kyselyssä aikaisemmin näytetty karttajuliste ja 
asemien opasteet ovat tyyliltään ihan erilaisia. 

 Eniten opastusta tarvitsee poikkeustilanteissa. Jatkuvasti pitäisi olla saatavissa tieto 
häiriöistä, niiden kestosta ja poikkeusjärjestelyistä - niin asemilla kuin mobiilijärjestel-
missä. 

 Jotkut sähköiset opasteet sijoitettu huonoon paikkaan, kun portaiden ala-/yläpäähän, 
jolloin ihmiset törmäilee toisiinsa. Samoin laitureilla on jossain opasteet esim. vain 
päädyissä ja keskivaiheille ne eivät näy. 
Kuulutukset pitäisi lukea hitaammin, koska nopeasti puhuttaessa isossa  
hallissa ääni helposti kaikuu ja särisee. 
Kaukojunien saapumisajat ja raiteet näyttöihin. 

 Junien vaunuissa on syytä kehittää liikenneinformaatiota: seuraava(t) asema(t), saapu-
misajat, vaihtoyhteydet jne. Mallia voisi ottaa vaikkapa Deutsche Bahnin uusista lähilii-
kenneopastuksista vaunuissa. 
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