LIITYNTÄPYSÄKÖINTITUTKIMUS 2019 POLKUPYÖRÄILIJÖILLE
KYSYMYKSIÄ LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN SISÄLTÄVÄSTÄ MATKASTA
Seuraavat kysymykset koskevat koko matkaasi pyörällä liityntäpysäköintipaikalle ja siitä eteenpäin joukkoliikenteellä
matkan määränpäähän asti.
1. Mistä aloitit matkasi ennen saapumistasi pyörällä liityntäpysäköintiin?
oma koti tai asuinpaikka
oma työpaikka
oma koulu tai opiskelupaikka
omaan työhön liittyvä asiointipaikka
ostospaikka tai muu kuin työhön liittyvä asiointipaikka, ravintola
vapaa-ajanviettopaikka (liikunta, kulttuuri, vierailu ym.)
tilapäinen majoituspaikka (mökki, hotelli)
satama tai lentoasema (saavuin matkalta)
pysähdyspaikka henkilön tai tavaran noutamista/jättämistä varten
muu kohde
2. Mikä oli lähtöpaikkasi osoite?
Aloita kirjoittamalla tähän
Kaupunki / kunta
Postinumero
Mikä on asuinkuntasi?

3. Milloin lähdit pyörällä lähtöpaikastasi?
päivämäärä

kellonaika

4. Mihin aikaan saavuit pyörällä tälle liityntäpysäköintialueelle?
päivämäärä

kellonaika

5. Mihin aikaan ajoit pyörän ulos tältä liityntäpysäköintialueelta?
päivämäärä

kellonaika

6. Jatkoitko pysäköityäsi joukkoliikenteellä?
en

kyllä

Mitä joukkoliikennelippua käytit?
HSL
VR
jokin muu
en osaa sanoa

7. Jatkettuasi matkaa liityntäpysäköinnistä, mikä oli määränpään osoite?
Aloita kirjoittamalla tähän
Kaupunki / kunta
Postinumero
8. Oliko matkasi määränpää
oma koti tai asuinpaikka
oma työpaikka
oma koulu tai opiskelupaikka
omaan työhön liittyvä asiointipaikka
ostospaikka tai muu kuin työhön liittyvä asiointipaikka, ravintola
vapaa-ajanviettopaikka (liikunta, kulttuuri, vierailu ym.)
tilapäinen majoituspaikka (mökki, hotelli)
satama tai lentoasema (lähdin matkalle)
pysähdyspaikka henkilön tai tavaran noutamista/jättämistä varten
muu kohde
9. Olisiko tekemälläsi pyörämatkalla lähtöpaikastasi liityntäpysäköintialueelle ollut käytettävissä bussiyhteys?
kyllä
ei
en tiedä
10. Miksi käytit liityntäpysäköintiä tällä matkalla? (max 3)
ympäristöystävällisyys
vaikeus löytää pyöräpysäköintipaikka perillä
edullisempaa kuin autoilu
ajoneuvoliikenteen ruuhkat
koko matka polkupyörällä veisi liikaa aikaa
liityntäliikenteen yhteys ei palvele tarpeeksi hyvin tai sitä ei ole
hyvät joukkoliikenneyhteydet tältä liityntäpysäköintipaikalta
edullisempi joukkoliikenteen maksuvyöhyke
minulla on joukkoliikenteen työsuhdelippu
liikkumisen helpottaminen/sujuvoittaminen
polkupyörä tarpeen osalla matkaa
en jaksa polkea koko matkaa määräänpäähän asti
autolle on hankalaa löytää pysäköintipaikkaa
pyörän kuljetus kiellettyä käyttämässäni joukkoliikennevälineessä
pyörän kuljetus hankalaa käyttämässäni joukkoliikennevälineessä
muu syy, mikä?

t

11. Vaikuttivatko seuraavat asiat liityntäpysäköintialueen valintaan?

joukkoliikenteen maksuvyöhykerajan sijainti
kaupalliset palvelut aseman/pysäkin lähellä
muut palvelut aseman/pysäkin lähellä
pysäköintialueen laatutaso (esim. valaistus, säänsuoja)
turvallisuus
pysäköintialue lähellä matkaketjun lähtöpaikkaa
runkolukittavat pyörätelineet liityntäpysäköintipaikalla
lukittu pyöräsäilytys (esim. matkakortilla lukitut tilat)
12. Kuinka usein teet samanlaisen matkan kuin nyt?
päivittäin
muutaman kerran viikossa
kerran viikossa tai harvemmin
hyvin harvoin
13. Kuinka usein käytät jotain muuta liityntäpysäköintialuetta?
päivittäin
muutaman kerran viikossa
kerran viikossa tai harvemmin
hyvin harvoin
14. Miten teet tämän vastaavan matkan talvikaudella?
pyörällä koko matkan
joukkoliikenteellä koko matkan
kävellen koko matkan
autolla koko matkan
pyörällä ja joukkoliikenteellä
kävellen ja joukkoliikenteellä
autolla ja joukkoliikenteellä
muulla tavoin

tätä tulisi parantaa

ei vaikuttanut / ei ollut

vaikutti
pyörätelineiden riittävä määrä

15. Käytätkö eri polkupyörää (omaa tai esim. kaupunkipyörää) matkasi määränpäässä?
kyllä
ei
16. Miten olisit matkustanut tänään, jos et olisi käyttänyt pyörien liityntäpysäköintiä? (YKSI, ENSISIJAINEN
VAIHTOEHTO)
pyörällä koko matkan
joukkoliikenteellä koko matkan
kävellen koko matkan
autolla koko matkan
kävellen ja joukkoliikenteellä
autolla ja joukkoliikenteellä
muulla tavoin
ei muuta vaihtoehtoa

KYSYMYKSIÄ ASIAKASTYYTYVÄISYYDESTÄ
17. Anna arvosana tälle liityntäpysäköintialueelle
erittäin hyvä
melko hyvä
keskinkertainen
melko huono
erittäin huono
18. Anna yleisarvosana liityntäpysäköinnille Helsingin seudulla
erittäin hyvä
melko hyvä
keskinkertainen
melko huono
erittäin huono
19. Miten liityntäpysäköintiä pitäisi mielestäsi kehittää?

KYSYMYKSIÄ JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUVYÖHYKKEISTÄ

kuljen enemmän pyörällä
kuljen enemmän joukkoliikenteellä
kuljen enemmän autolla

ei

kyllä

20. Miten HSL:n ABCD-vyöhykkeiden käyttöönotto on vaikuttanut liikkumiseesi arjessa?

olen lisännyt liityntäpysäköintiä
olen vähentänyt liityntäpysäköintiä
olen vaihtanut liityntäpysäköintialuetta
ei ole muuttunut juuri mitenkään

TAUSTAKYSYMYKSET
21. Mikä on sukupuolesi?
nainen
mies
muu tai en halua sanoa
22. Minkä ikäinen olet?
-vuotias
23. Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteesi sinä mukaan lukien?
henkilöä
24. Kuinka moni kotitaloudestasi on
0–6-vuotias:

henkilöä

7–17-vuotias:

henkilöä

vähintään 18 vuotias:

henkilöä

25. Onko sinulla tällä hetkellä voimassa oleva henkilöauton ajamiseen oikeuttava ajokortti?
on
ei ole
26. Onko sinulla itselläsi auto käytettävissäsi henkilökohtaisiin matkoihisi?
aina tai melkein aina
silloin tällöin
hyvin harvoin
ei ollenkaan
27. Kuinka monta henkilöautoa kotitaloudellasi on vakituisessa käytössä?
autoa

KIITOKSET VASTAUKSISTASI!

ei

kyllä
olen aloittanut liityntäpysäköinnin

