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ALKUSANAT 
 
Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön organisoima hanke, jossa parannetaan 
julkisen liikenteen asemapalveluja ja käytettävyyttä. Tavoitteena on toteuttaa Suomeen 23 matka-
keskuksen valtakunnallinen verkko vuoteen 2007 mennessä. Suomessa on tällä hetkellä kuusi val-
mista matkakeskusta, kun mukaan lasketaan Helsinki-Vantaan lentokentän Travelpoint. Ensimmäi-
nen matkakeskus avattiin 15.6.2000 Seinäjoella. Jyväskylän matkakeskus avattiin joulukuussa 
2002. Toistaiseksi uusin matkakeskus aloitti toimintansa Porissa kahden aseman yhteistyönä loka-
kuussa 2003.  
 
Jyväskylän matkakeskus on niin sanottu yhdistetty matkakeskus, jossa linja-autoaseman, rahtiase-
man ja rautatieaseman toiminnot on sijoitettu samaan toimipisteeseen. Toimintoja varten rakennet-
tiin kokonaan uudet rakennukset vanhan rautatieaseman viereen. Rahtiaseman yhteyteen rakennet-
tiin lisäksi pysäköintitalo. Hanke on Suomen olosuhteissa varsin mittava. Sen kokonaiskustannukset 
nousivat noin 31 miljoonaan euroon.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että uusimpien matkakeskusten vaikutuksia arvioi-
daan systemaattisesti soveltaen vuonna 2002 valmistunutta matkakeskushankkeiden vaikutusarvi-
ointikehikkoa. Arvioinnilla testataan muun muassa matkakeskushankkeiden perushypoteesia, jonka 
mukaan eri joukkoliikennevälineet yhdistävällä asema- ja terminaalikompleksilla pystytään tarjoa-
maan ”Parempaa laatua pienemmillä kustannuksilla”.  
 
Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointiin liittyvät selvitykset ja kyselyt on tehty matkakeskuk-
sen käyttöönoton jälkeen, mutta osin ennen kuin saattoliikennealue, linja-autojen laiturialue ja mat-
kakeskuksen liikenneopastus valmistuivat. Matkakeskuksen viimeistelytyöt saatiin lopullisesti pää-
tökseen vasta kesällä 2003. Matkakeskusten vaikutusten arviointia koskevan ohjeen suositus on, et-
tä arviointi toteutettaisiin aikaisintaan 1 – 2 vuotta matkakeskuksen valmistumisen jälkeen. Tämän 
työn lisäksi Jyväskylän matkakeskuksen vaikutuksia tullaan arvioimaan myöhemmin (2006-07) laa-
jemman selvityksen yhteydessä, jossa eri kaupunkien toteutusmalleja ja niiden vaikutuksia selvite-
tään keskitetysti yhden työn puitteissa. 
 
Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointia koskevan raportin ovat laatineet FM Merja Tyynismaa, 
Insinööritoimisto A-Tie Oy ja KTM Marko Forsblom, Oy Viisikko-Femman Ab.  
 
Työtä on ohjannut seuraava työryhmä: 
 
Jorma Lipponen, pj Jyväskylän kaupunki 
Kari Korpela  Liikenne- ja viestintäministeriö 
Kari Nyyssönen Oy Matkahuolto Ab 
Timo Silvennoinen VR Osakeyhtiö Oy 
Jaakko Raunio Jyväskylän liikenne Oy 
 
 
Helsingissä 5. marraskuuta 2003 
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1 JOHDANTO  
 
Matkakeskusten kehittämisen yleisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 
palvelutasoa yhdistämällä eri liikennemuotojen asemat ja niihin liittyvät palvelut. Matkakeskusten 
ansiosta matkaketjujen sujuvuus paranee. Matkakeskuksissa on hyvät edellytykset monipuolistaa 
oheispalvelutarjontaa. Saman katon alla toimiminen lisää myös mahdollisuuksia toimijaosapuolten 
toiminnan tehostamiselle. Jyväskylän kaupungilla oli lisäksi omia, keskustan kehittämiseen liittyviä 
tavoitteita. 
 
Vaikutusten arviointia voidaan tehdä hankkeen eri vaiheissa. Matkakeskuksen suunnitteluvaiheessa 
vaikutusten arvioinnin avulla voidaan toisaalta testata matkakeskukselle asetettujen tavoitteiden to-
teutumista, mutta myös löytää niitä parhaita käytäntöjä, joilla tavoitteiden toteutumista voidaan tu-
kea. Arviointia tehdään myös matkakeskuksen toteuttamisen jälkeen. Tällöin voidaan puhua han-
kearvioinnista. Hankearvioinnissa korostuu yleensä se, miten tyytyväisiä eri osapuolet ovat matka-
keskukseen ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. 
  
Tämän työn tarkoituksena on arvioida Jyväskylän matkakeskuksen vaikutuksia sekä analysoida 
kuinka hyvin toteutus on vastannut eri osapuolten tavoitteita. Keskeisessä asemassa on toisaalta 
matkustajanäkökulma ja toisaalta toimijaosapuolten näkökulmat.  
 
Jyväskylän matkakeskus avattiin joulukuussa 2002. Viimeiset työt saattoliikennealueilla saatiin 
valmiiksi vasta kesällä 2003. Hankearviointiin liittyvät kyselyt ja haastattelut tehtiin osittain vuoden 
2003 alkupuolella. Matkustajatyytyväisyyskyselyt tehtiin kokonaisuudessaan syyskuun 2003 aika-
na. Työ aloitettiin jälkiarvioinniksi hieman liian aikaisin, mutta lopulliset tulokset ja yhteenvedot 
tehtiin kuitenkin lähes vuosi matkakeskuksen käyttöönoton jälkeen.   
 
 
2 TYÖN TAUSTA JA ARVIOINNIN PERUSTEET 
 
2.1 Matkakeskusten kehittäminen Suomessa  
 
Matkakeskusten keskeisimpänä tarkoituksena on yhdistää eri liikennemuotojen asemat ja niihin liit-
tyvät toiminnot joukkoliikenteen palvelupaikaksi. Matkakeskuksessa vaihtaminen kulkumuodosta 
tai liikennevälineestä toiseen on helppoa, miellyttävää ja turvallista.  
 
Matkakeskus yhdistää yleisimmin linja-autojen ja junien paikallisen ja valtakunnallisen liikenteen 
palvelut. Jokaisen matkakeskuksen saavutettavuus on hyvä myös henkilöautolla, taksilla, jalan ja 
polkupyörällä. Matkakeskus tarjoaa kaikille matkustajille korkeatasoisen matkustusympäristön, 
matkustajapalvelut yhdestä pisteestä, runsaasti matkustamista tukevia oheispalveluita sekä korkea-
tasoisen matkustajainformaation. Informaation esittämistapa on valtakunnallisesti yhtenäinen.  
 
Matkakeskuksia voidaan kehittää eri tavoin. Jos paikkakunnalla on ennestään keskusliikeasema, 
voidaan matkakeskus toteuttaa tiivistämällä jo samassa rakennuksessa toimivien eri liikennemuoto-
jen yhteistyötä. Eri liikennemuotojen asemat voivat sijaita kaupunkirakenteessa myös erillään, jol-
loin matkakeskus voidaan toteuttaa yhdistämällä asemat ja keskittämällä palvelut samaan paikkaan. 
Aina ei kuitenkaan erillään sijaitsevien asemien yhdistäminen ole mahdollista. Tällöin matkakes-
kuksen kehittämisessä korostuu asemien välisten matkaketjujen parantaminen. Matkaketjuja paran-
netaan mm. kehittämällä asemien välistä opastusta, lisäämällä matkustajainformaatiota, yhdistämäl-
lä lipunmyyntipalveluja sekä sovittamalla eri kulkumuotojen aikatauluja yhteen.  
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Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön organisoima hanke, jonka tavoitteena 
on toteuttaa Suomeen 23 matkakeskuksen valtakunnallinen verkko vuoteen 2007 mennessä. Hank-
keen mukainen matkakeskusverkko tämän raportin laatimishetkellä on esitetty kuvassa 1.  
 
Suomen ensimmäinen matkakeskus avattiin 15.6.2000 Seinäjoelle. Siellä tuotiin esille myös kaikille 
matkakeskuksille suunniteltu yhtenäinen ilme ja informaatiotekniikka. Toinen matkakeskus valmis-
tui joulukuussa 2000 Lappeenrantaan. Kouvolassa avattiin maan kolmas matkakeskus syksyllä 2002 
ja Jyväskylä avasi ovensa saman vuoden joulukuussa.  Porin matkakeskus aloitti toimintansa loka-
kuussa 2003. Porin ja Lappeenrannan matkakeskukset on toteutettu hajautettuna mallina. Muissa 
matkakeskuksissa liikenneoperaattorit toimivat saman katon alla. Helsinki – Vantaan lentokentällä 
toimiva Travelpoint on mukana myös matkakeskusverkossa, vaikka se ei olekaan matkakeskus sa-
nan varsinaisessa merkityksessä. Travelpoint myy yhdeltä luukulta matkalippuja kaikkiin julkisiin 
liikennevälineisiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1.  Liikenne- ja viestintäministeriön Matkakeskusverkko 2007 –hankkeen valtakunnalli-
nen tilanne lokakuussa 2003. 

MATKAKESKUSVERKKO 2007
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2.2 Liikennepolitiikan tavoitteet ja matkakeskukset  
 
Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut valtakunnallista liikennepolitiikkaa muun muassa 
vuonna 2000 julkaistussa asiakirjassa ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025”. Siinä esitetään 
kestävän ja älykkään liikennejärjestelmän visio sekä tavoitteet ja toimintalinjat vision saavuttami-
seksi.  
 
Asiakirjan mukaan liikennepolitiikan pääasiallisena tavoitteena on älykäs ja kestävä liikkuminen ja 
kuljettaminen, jossa otetaan huomioon taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriin liittyvät 
näkökohdat. Tavoitealueittain jaotellut yksityiskohtaisemmat tavoitteet on esitetty taulukossa 1. 
 
Matkakeskusten yleisillä kehittämistavoitteilla on yhtymäkohtia lähes jokaiseen asiakirjassa esitet-
tyyn toimintalinjaan. Selkein yhteys on kuitenkin henkilöliikennettä koskevaan toimintalinjaan, jos-
sa todetaan joukkoliikenteeseen liittyen mm., että joukkoliikennejärjestelmän houkuttelevuutta lisä-
tään kehittämällä sen tehokkuutta, turvallisuutta ja laatutasoa, että kaupunkien välisessä ja sisäisessä 
liikenteessä kasvatetaan linja-auto- ja raideliikenteen markkinaosuutta sekä että matkaketjujen suju-
vuutta parannetaan.  
 

Taulukko 1.  Liikenne- ja viestintäministeriön ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” –
asiakirjassa esitetyt tavoitteet.   

Tavoite- 
alue 

Tavoite 

Liikenne-
järjestelmän 
palvelutaso ja 
kustannukset 

• Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista, laadukasta ja kohtuuhintaista. 
• Liikkumisen peruspalvelutaso on taattu koko maassa. Henkilö- ja tavaraliikenteen su-

juvuus ja toimintavarmuus on taattu sekä kotimaan että ulkomaan kuljetuksissa. 
• Liikenneinformaatio on reaaliaikaista, luotettavaa ja helposti käytettävää. 
• Liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito on kustannustehokasta. 
• Liikenne- ja kuljetusmarkkinat ovat tehokkaat ja kilpaillut. 
• Liikenne- ja kuljetusalan kotimainen palvelutuotanto on kilpailukykyinen ja sillä on 

hyvät toimintaedellytykset myös kansainvälisesti. 
Turvallisuus ja 
terveys 

• Liikenneympäristö edistää ja tukee terveyttä. 
• Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 

Sosiaalinen  
kestävyys 

• Liikenteen hyödyt ja haitat kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti eri väes-
töryhmien kesken. 

• Erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien tarpeet otetaan huomioon liiken-
teessä. 

• Kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa liikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun. 
Alueiden ja  
yhdyskuntien 
kehittäminen 

• Liikennejärjestelmä tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja alueiden valit-
semia kehitysstrategioita. 

• Liikennejärjestelmä tukee yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä tavoit-
teita. 

• Liikenteen ja maankäytön suunnittelu on yhteensovitettua. 
• Liikkumisympäristöt ovat viihtyisiä ja turvallisiksi koettuja. 
• Kaupunkikuvaa tai kulttuurimaisemaa ei muuteta ilman vahvoja perusteluja. 

Luontoon  
kohdistuvat hai-
tat 

• Luontoon kohdistuvat sekä globaalit että paikalliset haitat ovat mahdollisimman vä-
häiset. 

• Luonnonvaroja (kuten energia, maa-ainekset, maa-ala jne.) käytetään mahdollisim-
man vähän. 
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Joukkoliikenne – houkutteleva valinta 
 
Joulukuussa 2001 julkaistussa asiakirjassa ”Joukkoliikenne – houkutteleva valinta” liikenne- ja vies-
tintäministeriö ilmaisee tahtonsa joukkoliikenteen kehittämiseen ja tuo esille näkemyksensä tär-
keimmistä toimintatavoista erityisesti linja-autoliikenteen ja rautatieliikenteen osalta. Asiakirjan 
laatimisessa on otettu huomioon sekä kansalliset että EU:n liikennepoliittiset tavoitteet, joiden pää-
määränä on tasapainoista aluekehitystä tukeva, ympäristöä säästävä, turvallinen, laadukas, matkus-
tajien tarpeet huomioon ottava ja samalla tehokas liikennejärjestelmä.  
 
Asiakirjassa esitetyt joukkoliikennettä koskevat tahtotilat ja tavoitteet eri toimintaympäristöissä 
ovat seuraavat:  

• Kaukoliikenteessä joukkoliikenne tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon henkilöautolle.  

• Kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla joukkoliikenne tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon henkilö-
autolle sekä mahdollistaa myös autottoman elämäntavan. 

• Maaseudulla joukkoliikenne tarjoaa autottomille laadukkaat perusliikkumispalvelut.  
 
Asiakirja sisältää useita toimenpidekokonaisuuksia tahtotilojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Matkakeskusten kehittäminen nousee esille infrastruktuuria ja matkaketjujen toimivuutta käsittele-
vissä toimenpidekokonaisuuksissa. Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa tehdyssä ulkopuolisessa evalu-
oinnissa, jossa arvioitiin Suomen joukkoliikennejärjestelmää ja ministeriön joukkoliikennestrategi-
aa, Matkakeskusverkko 2007 – hanke sai kansainväliseltä arviointiryhmältä kiitosta (Liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisuja 12/2003). 
 
Infrastruktuuria koskevan toimenpidekokonaisuuden mukaan liikenteen infrastruktuurirahoitusta 
suunnataan kaupunkiseuduilla joukkoliikennettä edistäviin hankkeisiin. Näitä hankkeita ovat myös 
matkakeskukset, joiden kehittämisessä ja toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota eri liiken-
nemuotojen palvelujen integroimiseen, joukkoliikenteen käyttöä lisääviin toimenpiteisiin sekä syöt-
töliikenneyhteyksien sujuvuuteen, kevyen liikenteen kulkuyhteyksiin ja liityntäpysäköintiin.  
 
Matkaketjujen toimivuutta käsittelevässä toimenpidekokonaisuudessa tuodaan esille eri liikenne-
muotojen saumattoman yhteistyön tärkeys, johon sisältyy asemien ja pysäkkien toimivuuden paran-
taminen. Toimenpidekokonaisuuden mukaan erityistä huomiota kiinnitetään joukkoliikenteen suju-
vuuteen, henkilöautojen sekä pyörien sujuvaan, edulliseen ja turvalliseen liityntäpysäköintiin sekä 
taksiasemien sijaintiin ja toimivuuteen. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksien asemille ja pysäkeille 
on oltava sujuvaa, esteetöntä ja turvallista. Matkakeskusten toteuttamisen yhteydessä kiinnitetään 
huomiota koko kaupunkikeskustan liikennejärjestelyihin sekä joukkoliikennettä suosiviin ratkaisui-
hin. 
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2.3 Hankearvioinnin yleisohjeet ja matkakeskushankkeiden vaikutusarviointi-
kehikko 

 
Matkakeskushankkeiden arviointia Suomessa ohjaavat liikenne- ja viestintäministeriön tuottamat 
liikennehankkeiden arviointia koskevat yleisohjeet sekä ”Matkakeskushankkeiden vaikutusarvioin-
tikehikko” (LVM:n Julkaisuja 17/2002). Yleisohjeet käsittelevät eri liikennemuotojen hankearvioin-
tien yhteisiä periaatteita ja laskentatapoja sekä arviointien esittämistapoja. Viimeisimmät yleisohjeet 
on esitetty ministeriön julkaisussa ”Hankearvioinnin yleisohjeet (8/2000)”.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hankearvioinnin yleisohjeet perustuvat neliosaiseen kehikkoon, jo-
ta voidaan soveltaa eri liikennemuotojen hankearviointeihin. Kehikkoa käytetään arvioinnin jäsente-
lyssä sekä arvioinnin ohjaamisessa. Yleisohjeen mukainen arviointi sisältää neljä vaihetta: 
1. Hankekuvaus, joka sisältää taustatietoa hankkeesta. Taustatietoihin kuuluvat hankkeen perustie-

dot ja hankkeen tavoitteet sekä kuvaukset hankkeella ratkaistavista ongelmista ja hankkeeseen 
sisältyvistä vaihtoehdoista. 

2. Vaikutusselvitykset sisältävät vaikutusten määrälliset arvioinnit. Mikäli määrällistä tietoa ei ole 
saatavissa, kuvataan laadulliset vaikutukset sanallisesti.  

3. Yhteiskuntataloudelliset analyysit muodostuvat kolmesta osasta. Osat ovat kannattavuuslaskel-
ma, vaikutusten analysointi ja hankkeen toteutettavuuden arviointi.  

4. Hankearvioinnista kootaan yleisohjeiden mukaan lopuksi yhteenveto.  
 
Matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikko pohjautuu edellä kuvattuun yleisohjeeseen. Yleis-
ohjetta on kehitetty edelleen siten, että se ottaisi paremmin huomioon matkakeskushankkeiden eri-
tyispiirteet. Matkakeskushankkeissa on yleensä muihin liikennehankkeisiin verrattaessa enemmän 
toimijaosapuolia sekä monimutkaisia organisatorisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä.  
 
Ohjeiden mukaan kannattavuuslaskelma laaditaan niistä hankkeen vaikutuksista, jotka voidaan ar-
vioida rahamääräisesti. Hyöty-kustannussuhde on yleisimmin käytetty kustannustehokkuutta ku-
vaava tunnusluku. Koska kaikkia vaikutuksia ei ole mahdollista mitata rahamääräisinä, tuodaan 
vaikutusten analysoinnissa esille myös laadulliset vaikutukset. Analysoinnissa kerrotaan miten vai-
kutukset vastaavat tavoitteita sekä arvioidaan vaikutusten hyvyyttä ja merkittävyyttä eri toimija-
osapuolten sekä matkustajien kannalta. 
 
 
2.4 Jyväskylän matkakeskuksen hankearvioinnin lähtökohdat  
 
Jyväskylän matkakeskuksen vaikutusten arviointi aloitettiin matkakeskuksen rakennusvaiheen ol-
lessa loppusuoralla. Arvioinnissa on keskitytty selvittämään, miten tyytyväisiä eri osapuolet ovat 
matkakeskuksen mukanaan tuomiin muutoksiin sekä miten toteuttaminen vastasi etukäteen asettuja 
tavoitteita.   
 
Matkakeskuksen toteuttamisen jälkeistä arviointia ei suositella tehtävän heti hankkeen valmistuttua. 
Monet vaikutukset näkyvät vasta vuoden tai sitä paljon pidemmän ajan kuluttua, kuten esimerkiksi 
maankäytön ja aluerakenteen muutoksista aiheutuvat vaikutukset. Tässä arvioinnissa on otettu 
huomioon vajaan vuoden pituinen seurantajakso matkakeskuksen valmistumisen jälkeen. Vaikutuk-
sia on peilattu tilanteeseen ennen matkakeskuksen valmistumista. Toteuttamatta jättäminen ja joka 
tapauksessa toteutettavat järjestelyt on tuotu arvioinnissa esiin hyvin yleisellä tasolla, sillä Jyväsky-
lässä matkakeskuksen rakentaminen on ollut pitkään käytännössä ainut vaihtoehto kehittää joukko-
liikenneasemia ja niihin liittyviä matkustajapalveluita. Linja-autoaseman ja rautatieaseman yhdis-
tämistä ryhdyttiin suunnittelemaan ensimmäisen kerran jo 1980-luvulla.  
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Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista enää hank-
keen toteuttamisen jälkeen, paitsi jos sen avulla kyetään löytämään ja korjaamaan hankkeen mah-
dollisia negatiivisia vaikutuksia tai tarkistamaan päätöksentekoa varten tehtyjen laskelmien paik-
kansapitävyys. Tässä työssä on arvioitu myös matkakeskuksen rakentamisen taloudellisia vaikutuk-
sia, mutta yhteiskuntataloudellista kannattavuuslaskelmaa ei ole tehty. Kannattavuuslaskelmaa tär-
keämmäksi tekijäksi on nostettu laadulliset vaikutukset sekä vaikutusten arviointi liikennepoliittis-
ten ja muiden tavoitteiden näkökulmasta.  
 
2.5 Hankearviointia koskevien ohjeiden soveltaminen  
 
Tässä työssä on sovellettu sekä Hankearvioinnin yleisohjeita että Matkakeskushankkeiden vaiku-
tusarviointikehikkoa. Viimeksi mainitussa ohjeessa on otettu huomioon matkakeskusten toteuttami-
seen liittyvät erityispiirteet. Liikennejärjestelyjen lisäksi matkakeskushankkeissa suunnitellaan ase-
matilojen hallintaan ja matkustajapalvelujen tuottamiseen liittyviä järjestelyjä.  Ratkaisut kytkeyty-
vät lähes poikkeuksetta kiinteästi myös maankäyttö- ja kaavoituskysymyksiin. Matkakeskusten 
hankeryhmissä on mukana yleensä useita osapuolia, joilla kaikilla on yhteisten tavoitteiden lisäksi 
omia, keskenään osittain ristiriitaisiakin intressejä.  
 
Edellä mainittujen ohjeiden soveltaminen tässä työssä on toteutettu kuvassa 2 havainnollistetulla ta-
valla. Kokonaiskuvan antava hankekuvaus on tehty kuten yleensäkin. Vaikutusselvityksissä on tuo-
tu esille kaikki mahdolliset vaikutukset ja arvioitu niiden merkitystä tai hyvyyttä eri osapuolten ja 
eri aihepiirien näkökulmasta. Yhteiskuntataloudelliset analyysit on tehty ilman hyöty-
kustannussuhteen laskentaa. Taloudellisia vaikutuksia on kyllä muuten arvioitu. Kahdessa viimei-
sessä luvussa keskitytään kuvaamaan hankkeesta saatuja kokemuksia ja sen pohjalta syntyviä suosi-
tuksia muille kaupungeille, jotka suunnittelevat matkakeskuksen perustamista.  



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi hankearvioinnin yleisohjeita ja matkakes-
kushankkeiden vaikutusarviointikehikkoa soveltaen.  

HANKEKUVAUS 
 
 
 
 
 
 

Matkakeskushankkeen kuvaus ja siihen sisältyvät järjestelyt 
Hankkeen vaihtoehdot 
Ratkaistavat ongelmat 
Suunnitelmatilanne ja toteutumisvalmius tai rakennusaika ja valmistumisvuosi 
Määrälliset lähtökohdat 
Tavoitteet ja yhteydet laajempaan kokonaisuuteen 
Kustannukset 

VAIKUTUSSELVITYKSET 
 
 
 
 
 
 

• Jyväskylän kaupunki 
• Oy Matkahuolto Ab 
• VR Yhtymä Oy 
• VR Osakeyhtiö 
• Ratahallintokeskus 
• Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset  
• Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset 
• Taksiliikenne ja taksiyritykset 
• Muut toimijaosapuolet kuten kiinteistöyhtiöt ja pysäköintiosakeyhtiöt jne. 
• Joukkoliikenteen matkustajat (sisältää jalankulku- ja pyöräliikenteen sekä liityntä-, saat-

to- ja noutoliikenteen) 
• Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla 
• Turvallisuus ja terveys 
• Sosiaalinen kestävyys 
• Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen 
• Luontoon kohdistuvat vaikutukset 

YHTEISKUNTATALOUDELLISET ANALYYSIT  
 
 
 
 
 
 

Rahamääräiset hyödyt ja kus-
tannukset osapuolittain 

Taloudelliset vaikutukset ja 
investoinnit yhteenvetona 

Vaikutusten analysointi 
• Laadulliset yms. vaiku-

tukset 
• Vaikutusten arviointi lii-

kennepoliittisten tavoit-
teiden näkökulmasta 

• Vaikutusten tulkinta 

KOKEMUKSIA HANKKEESTA JA SUOSITUKSIA MUILLE MATKAKESKUSHANKKEILLE 
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3 JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI  
 
3.1 Hankekuvaus  
 
Yleistä  
 
Jyväskylän väkiluku vuoden 2002 lopussa oli 81 110. Koko Jyväskylän seutukunnan väestömäärä 
on 142 869 asukasta. Seutukunnan väestömäärä kasvoi 1493:lla asukkaalla vuonna 2002. Tällä het-
kellä seutukuntaan kuuluvat Jyväskylän kaupungin lisäksi Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muu-
rame ja Uurainen. 
 
Jyväskylän kautta kulkevat valtatiet 4, 9, 13 ja 23. Seinäjoelta alkava valtatie 18 päättyy Jyväsky-
lään. Jyväskylän lentoasema sijaitsee maalaiskunnan puolella, Tikkakoskella, 21 kilometriä pohjoi-
seen kaupungin keskustasta.  
 
Tavoitteet 
 
Paikallisina tavoitteina Jyväskylän matkakeskuksella oli joukkoliikenteen palvelutason ja imagon 
nostamisen lisäksi kaupungin keskustan kehittämiseen liittyvät tavoitteet. Matkakeskuksen raken-
tamisella ratkaistiin rautatie- ja linja-autoasemien kuntoon ja erityisesti rautatieaseman toimivuu-
teen liittyvät ongelmat. Jyväskylän kaupungin tavoitteena oli keskustan elävöittäminen, kaupunki-
kuvan kohentaminen ja Lutakon alueen yhdistäminen keskustaan. Keskeisellä paikalla sijaitsevan 
vanhan linja-autoaseman paljon tilaa vievät liikennetoiminnot haluttiin siirtää pois tehokkaamman 
maankäytön alta.   
 
Joukkoliikennejärjestelyt ennen matkakeskusta  
 
Paikallisliikenteen reittien runkona Jyväskylän keskustassa toimi ennen matkakeskusta, kuten ny-
kyisinkin, osittain vain joukkoliikenteelle varattu Vapaudenkatu. Paikallisliikenteen keskustatermi-
naali sijaitsee Vapaudenkadulla Kilpisenkadun ja Asemakadun välissä.  
 
Ennen matkakeskuksen kehittämistä linja-autoasema sijaitsi 0,6 kilometrin päässä Hannikaisenka-
dulla sijaitsevasta rautatieasemasta luoteeseen. Se valmistui 1964 samalla paikalle kuin aikaisempi 
1939 valmistunut linja-autoasema. Asema toimi Yliopistonkadun, Väinönkadun ja Harjukadun vä-
liin jäävässä korttelissa, vain yhden korttelin päässä Kauppakadulle muodostetusta kävelykeskustas-
ta. Linja-autoaseman vieressä, Väinönkadulla oli useita paikallisliikenteen pysäkkejä aivan kuten 
tänäkin päivänä.  
 
Linja-autoasemarakennus oli huonossa kunnossa ja olisi vaatinut jo aikaisemmin perusteellista kun-
nostusta. Viimeisten toimintavuosien aikana kiinteistöllä tehtiin vain välttämättömimmät korjaus-
toimenpiteet, koska suunnitelmissa oli matkakeskuksen rakentaminen. Linja-autoaseman liikenteel-
lisessä toimivuudessa ei ollut merkittäviä puutteita ja sekä pysäköinti- että laituritilaa oli riittävästi. 
Tärkeimmiltä junavuoroilta oli järjestetty linja-autolla jatkoyhteys maakunnallisiin keskuksiin. Sa-
ma koski Jyväskylästä lähteviä junia.   
 
Jyväskylän rautatieasema sijaitsee parin korttelin ja vajaan puolen kilometrin päässä kävelykatualu-
eelta, Hannikaisenkadun ja Asemakadun liittymän kulmauksessa. Paikallisliikenteen lähin terminaa-
li oli ja on edelleen korttelin kävelymatkan päässä rautatieasemalta ja nykyiseltä matkakeskukselta. 
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Sekä linja-autoasema että rautatieasema olivat molemmat saneerauksen tarpeessa. Rautatieaseman 
ydinosa on valmistunut 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Sitä laajennettiin ensimmäisen kerran 20-
luvulla ja uudelleen vielä 60-luvulla. Rakennus oli ahdas erityisesti odotustiloiltaan eikä vastannut 
nykyisen toiminnan tarpeita. Se kaipasi pikaista uudistamista. Laiturialue ei ollut katettu. Asemara-
kennuksen ja siihen liittyen myös laiturialueen saneeraussuunnitelmia rajoittivat rakennussuojeluun 
liittyvät kysymykset. Asemarakennus on vanhimmilta osiltaan suojeltu.  
 
Vanhalla linja-autoasemalla matkustajille muita palveluja tarjosivat R-kioski, kukkakauppa ja kah-
vila, joista kaksi ensin mainittua siirtyivät muualle jo ennen matkakeskuksen valmistumista. Rauta-
tieasemalla toimivat kahvila, pub-ravintola sekä erillisessä rakennuksessa grilli-kioski. 
 
Joukkoliikennejärjestelmää tukevia hankkeita Jyväskylässä on ollut mm. kaupunkilippu, seutulippu-
järjestelmä ja palveluliikenne.  
 
Matkakeskuksen kehittäminen 
 
Matkakeskuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2000. Käyttöön se otettiin joulukuussa 2002. Lin-
ja-autojen laituri- ja liikennealueet samoin kuin taksien pysäköinti sekä saattoliikennealue jäivät 
tuolloin vielä keskeneräisiksi. Ne valmistuivat lopullisesti kesällä 2003. 
 
Jyväskylän matkakeskus toteutettiin yhdistämällä linja-auto-, rautatie- ja rahtiasemat palveluineen 
samaan kompleksiin. Linja-auto- ja rautatieasema toimivat samassa rakennuksessa, jonka julkisivu 
on Hannikaisenkadulle päin. Rakennuksen vastakkaisella puolella ovat raiteet ja katettu laiturialue. 
Matkakeskusrakennuksen pohjoiskyljellä sijaitsevan linja-autojen laiturialueen toisella puolella 
toimii rahtiasema. Sen kanssa samassa rakennuksessa, mutta eri osakeyhtiössä, toimii P-
Matkakeskuksen pysäköintilaitos.   
 
Kaikki kaukoliikenteen linja-autot kulkevat matkakeskuksen kautta. Valtaosa vuoroista Äänekosken 
ja Laukaan suuntaa lukuun ottamatta kulkee reittiä Kalevankatu Yliopistonkatu. Vakio- ja pikavuo-
roliikenteen kannalta keskustan pysäkit toimivat merkittävinä terminaaleina matkakeskuksen rinnal-
la. Matkakeskuksessa on muutamia paikkoja linja-autojen pitempiaikaiseen pysäköintiin. Tilat eivät 
ole kuitenkaan riittävät. Toistaiseksi linja-autojen pitkäaikainen pysäköinti on ohjattu vanhalle linja-
autoasemalle. Jatkossa tilat siirtyvät Tourulan kaupunginosaan Ailakinkadun varteen rakennettaval-
le alueelle.  
 
Paikallisliikenteen pääterminaali keskustassa on Vapaudenkadulla ja toinen vaihtopysäkkialue on 
Väinönkadulla. Näistä ensin mainittu on lähempänä matkakeskusta, mutta suoraa näköyhteyttä sin-
ne ei matkakeskuksesta ole. Matkakeskuksessa on kuitenkin paikallisliikenteen reittikartta ja opas-
tus pysäkeille. Vain yksi paikallisliikenteen vuoro kulkee matkakeskuksen kautta keskussairaalaan. 
Kyseessä on kesällä 2003 alkanut kokeilu. Keskustaterminaalien sijainti on esitetty kuvassa 3. 
  
Taksien samoin kuin saatto- ja noutoliikenteen pysäköintipaikat on sijoitettu matkakeskuksen ja 
vanhan rautatieaseman väliin jäävälle alueelle, jonne on liittymä suoraan Hannikaisenkadulta. Tak-
sit vanhalta rautatieasemalta siirtyivät matkakeskukseen. Linja-autoaseman lähellä toiminut tak-
siasema jäi entiselle paikalleen torin reunaan. 
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Vanha rautatieasema on suojeltuna rakennuksena edelleen olemassa. Se on toistaiseksi vuokrattu 
liiketilaksi. Aseman lopullinen käyttötarkoitus sekä siihen liittyvä rakennuksen ja koko alueen sa-
neeraus on vielä suunnitteluvaiheessa.  
 
Matkakeskuksessa toimivat lipunmyynnin, odotustilojen ja tavarasäilytyksen lisäksi oheispalveluina 
pikaravintola, kioski, karkkikauppa, pub, ruokaravintola ja kuntosali. 
 
Matkalippujen myynti on Jyväskylässä toteutettu siten, että aluksi VR Osakeyhtiö ja Matkahuolto 
myivät toistensa lippuja yhteisessä lipputoimistossa matkakeskuksessa. Kesällä Matkahuolto sanoi 
lipunmyyntiyhteistyötä koskevan sopimuksen irti. Matkahuollon aukioloaikojen ulkopuolella VR 
Osakeyhtiö myy toistaiseksi kuitenkin omien lippujensa lisäksi myös Matkahuollon kaukoliikenteen 
lippuja. Matkakeskuksen toteuttamisen myötä Matkahuollon päivittäiset palveluajat laajenivat. VR 
Osakeyhtiön palveluajat pysyivät ennallaan.  
 
Matkakeskuksen toteuttamiseen liittyi myös liikennejärjestelyjä katuverkolla. Vapaudenkadun ja 
Kalevankadun liittymäjärjestelyä yksinkertaistettiin estämällä Tourulan suunnasta keskustaan aja-
minen Vapaudenkatua pitkin. Korvaava reitti kulkee Hannikaisenkadun ja Urhonkadun tai Väinön-
kadun kautta. Linja-autoliikenne käyttää pääasiassa Urhonkatua. Hannikaisenkadun poikkileikkaus 
levitettiin 2+2-kaistaiseksi ja sekä matkakeskukseen että Kalevankadulle rakennettiin erilliset kais-
tat kääntyvälle liikenteelle. Hannikaisenkadulle rakennettiin lisäksi kivetty keskikaista lähes koko 
matkalle välillä Kalevankatu Asemakatu. Pyörätieverkkoa täydennettiin rakentamalla Hannikaisen-
kadulle, radan puolelle jalankulku- ja pyörätie koko matkakeskuskompleksin pituudelta.  
 
 

 

 

 

 

Kuva 3.  Paikallisliikenteen 
terminaalit, vanhat 
asemat, matkakeskus 
sekä linja-autojen pi-
ka- ja vakiovuorojen 
lähtösuunnat Jyväsky-
län keskustassa 
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Kuva 5.  Toimintojen sijainti Jyväskylän matkakeskuksessa.  

 

Kuva 4. Matkakeskuksen si-
jainti sekä linja-
autojen pika- ja va-
kiovuoroliikenteen 
reitit Jyväskylän kes-
kustassa.   
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Jyväskylän matkakeskuksen toteuttamiskustannukset olivat yhteensä noin 31 milj. €. Kustannusten 
jakautuminen eri osapuolille on esitetty taulukossa 2.  
 

Taulukko 2.  Jyväskylän matkakeskuksen*  toteuttamiskustannukset osapuolittain. 
Osapuolet Järjestelyt Järjestelyjen kustannukset 

Matkakeskuksen ympäristön alue-, katu- 
ja vihertyöt 

4,70 milj. €  Jyväskylän kaupunki 

Alueiden ostot (vanha rautatieasema-alue 
rakennuksineen, matkakeskuksen, rah-
tiaseman ja pysäköintitalon tontit, veturi-
tallien alue, vanhan linja-autoaseman 
alue) 

(2,70 milj. €)  

Jyväskylän kaupunki yhtiöidensä 
kautta 
• Jyväskylän Matkakeskus Oy 
• Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 

Henkilöliikenneasema, rahtiasema, sekä 
toimisto- ja P-talo 

 
 

10,80 milj. € 
7,95 milj. € 

Ratahallintokeskus Rata- ja laiturityöt sekä niihin liittyvät 
turvalaitteet 

3,00 milj. €  

VR Yhtymä Oy Ratapiha 0,02 milj. € 
VR Osakeyhtiö  Kaluston huolto- ja seisontapaikkojen sa-

neeraus 
0,58 milj. € 

Oy Matkahuolto Ab Osuus rahtiaseman rakennuskustannuksiin 1,35 milj. € 
Liikenne- ja viestintäministeriö  Valtion avustus 1,84 milj. € 
Työministeriö / TE-Keskus Valtion avustus 0,84 milj. € 
Yhteensä  31,08 milj. € (33,78 milj. €) 

* Jyväskylän matkakeskuksessa toimii kolme yhtiötä: 
1. Henkilöliikenneasema on Jyväskylän Matkakeskus Oy. Sen omistaa Jyväskylän kaupunki. 
2. Pysäköintitalo on Jyväskylän Pysäköintitalo Oy. Sen omistaa Jyväskylän kaupunki.  
3. Rahtiasema on Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Rahtiasema. Sen omistavat Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (70% 

osakekannasta) ja Oy Matkahuolto Ab (30 % osakekannasta).   
 
Jyväskylän matkakeskuksen informaatiojärjestelmä sisältää kolme LCD-tekniikkaan perustuvaa 
päänäyttöä (lähtevät junat, saapuvat junat ja lähtevät linja-autot) ja 16 samaan tekniikkaan perustu-
vaa aikataulunäyttöä. Aikataulunäytöistä seitsemän sijaitsee henkilöliikenneasemalla, kuusi ulko-
alueilla, kaksi Lutakon ylikulkusillalla ja yksi rahtipalvelussa. Julistekehyksiä on yhteensä 23 kap-
paletta. Ne sijaitsevat niin ikään henkilöliikenneasemalla, ylikulkusillalla, pysäköintilaitoksessa ja 
ulkoalueilla. Kulkuopasteita on runsaat 30 kappaletta. Järjestelmä sisältää myös liikennemerkit ja 
tiemerkinnät. Informaatiojärjestelmän kustannukset olivat noin 0,37 milj. €. Kustannukset jakautui-
vat tasan liikenne- ja viestintäministeriön ja Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kanssa. Sen lisäksi rata-
hallintokeskus vastasi ratapiha-alueen informaatiolaitteiden toteutuksesta ja kustannuksista.  
 
Taulukossa 3 on esitetty Jyväskylän raide- ja linja-autoliikenteen nykyisiä lähtö- ja matkustajamää-
riä. Jyväskylän Liikenne Oy:n matkakorttijärjestelmästä saatujen tietojen ja T. Makkonen Oy:ltä 
saadun kokemusperäisen arvion perusteella 35 % linja-autojen vakio- ja pikavuoroliikenteen mat-
kustajista nousee linja-autoon keskustan alueen pysäkeiltä ja 65 % matkakeskuksesta. Linja-
autoliiton selvitysten mukaan (Töysän Linja Oy, Koivuranta Oy, Tourusen Linja Oy ja Väinö Paunu 
Oy) keskustasta nousee 53 % ja matkakeskuksesta 47 % prosenttia matkustajista. Vaihtelevien arvi-
oiden perusteella on pääteltävissä, että sekä keskustan pysäkeiltä että matkakeskuksesta nousevien 
matkustajien määrä on merkittävä ja kokonaisuutena voidaan arvioida, että noin 50 % matkustajista 
nousee matkakeskuksesta ja noin 50 % keskustan muilta pysäkeiltä.  
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Taulukko 3.  Joukkoliikenteen lähtö- ja matkustajamääriä Jyväskylässä.  
Raideliikenne  
Lähdöt   22 lähtöä arkivuorokaudessa 
Matkustajamäärä 1)  721 467 matkustajaa vuodessa (lippuperusteinen) 
Linja-autoliikenne  
Lähdöt/ vakiovuoroliikenne (matkakeskus) Noin 145 lähtöä vuorokaudessa 
Lähdöt/ pikavuoroliikenne (matkakeskus) Noin 50 lähtöä vuorokaudessa 
Matkustajamäärä/ pika- ja vakiovuoroliikenne  Noin 2 milj. matkustajaa vuodessa (arvio, peruste läh-

töjen määrä ja keskikuorma 14 matkustajaa per lähtö)  
Matkustajamäärä/ paikallisliikenne Noin 6,9  milj. matkustajaa vuodessa  

1) Lähtevät ja saapuvat 1.8.2002 – 31.7.2003 

 
Matkakeskuksen toteuttamiseen liittyviä muita suunnitelmia  
 
Jyväskylässä matkakeskuksen rakentaminen kytkeytyy laajempaan keskustan kehittämishankkee-
seen. Keskustan kehittämiseen sisältyy mm. Lutakon alueen maankäytön kehittäminen sekä asunto- 
että työpaikka-alueena ja sen liittäminen ydinkeskustaan. Vanhan linja-autoaseman aluetta kaavoite-
taan parhaillaan asuntotuotannolle. Matkakeskuksen koillispuolella, radan varressa sijaitsevia aluei-
ta tullaan kehittämään myös työpaikka ja asuntoalueina. Matkakeskuksen lounaispuolelle jäävän 
vanhan rautatieaseman alueen tuleva käyttö liittyy todennäköisesti kulttuuri- ja matkailutoimintoi-
hin.  
 
 
3.2 Vaikutusselvitykset  
 
Jyväskylän kaupunki  
 
Jyväskylän kaupunki investoi matkakeskuksen toteuttamiseen suoraan 7,4 milj. € (katu- ja aluetyöt 
4,7 milj. € ja alueiden ostot 2,7 milj. €). Lisäksi kaupunki osallistui rakentamiseen omistamiensa 
yhtiöiden kautta yhteensä 18,75 milj. €:lla. Matkakeskushanke sai valtiolta (LVM ja työhallinto) 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana yhteensä 2,68 milj. € avustusta.  
 
Matkakeskuksen kehittämisen merkittävimmät kaupungille kohdistuvat vaikutukset liittyvät vanhan 
linja-autoaseman tontin vapautumiseen muuhun käyttöön. Tontille on tehty suunnitelma 20 000 ker-
rosneliön rakentamiseksi. Rakennusoikeuden kerrosneliön hinnan ollessa 168 € , ovat kaupungin 
hyödyt uudelleen rakentamisesta 3,36 milj. €.  
 
Asemien käyttöön liittyvät, suoraan kaupungille kohdistuvat vuotuiset kustannukset nousivat mat-
kakeskuksen toteuttamisen jälkeen 27 000 €:lla. Tällä hetkellä käyttökustannukset muodostuvat 
matkakeskuksen alueiden lumenpoistosta ja puhdistuksesta sekä katulämmityksestä. Ennen matka-
keskuksen rakentamista kaupunki vastasi sekä linja-autoaseman että rautatieaseman saattoliikenne- 
ja taksiasema-alueiden puhdistuksesta ja lumenpoistosta. Kustannusten nousu johtuu pääosin katu-
lämmityksestä. Aikaisemmin kummallakaan asemalla ei ollut katulämmitystä.  
 
Tuottoja kaupungille kertyy Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kautta vuokrien ja muiden tuottojen 
muodossa 590 000 € vuodessa. Tiloja vuokraavat Oy Matkahuolto Ab, VR Osakeyhtiö sekä pikara-
vintola, kioski, karkkikauppa, pub, ruokaravintola ja kuntosali. Vanhan linja-autoaseman vuokra-
tuotot vaihtelivat viimeisinä vuosina melko paljon koska tiedettiin, että toiminta siirtyy matkakes-
kukseen. Vuokratuotot olivat keskimäärin 76 000 € vuodessa. Vuokratuotot ovat siten kasvaneet 
huomattavasti, mutta samoin ovat kasvaneet myös tilojen ylläpitokustannukset. Jyväskylän kaupun-
gin osalta vertailu aikaisempaan tilanteeseen ei ole mielekästä, koska vertailukohteet ovat sisällöl-
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tään täysin erilaiset. Uudessa matkakeskuksessa ovat vaihtuneet vuokranantajat, vuokralaiset ja 
vuokrattavat tilat. Nykyisellään tuottojen ja kulujen suhde on alijäämäinen. Tuotot eivät riitä tilojen 
ja alueiden käyttökustannusten jälkeen enää rahoituskulujen täysimääräiseen kattamiseen.   
 
Jyväskylän kaupunki ja sen omista-
mat yhtiöt 

- - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus  
(muutos: - haitat, + hyödyt) 

• Investoinnit       26,1 milj. € 
• Maankäyttöön liittyvät hyödyt    x  3,4 milj. € 
• Tilojen ja alueiden tuotot / käyttö-

kustannukset 
 x     

• Kaupunkikuvalliset tavoitteet    x   
• Joukkoliikennetavoitteet    x   
Näkemys kokonaisvaikutuksista    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Oy Matkahuolto Ab 
 
Matkahuolto osallistui matkakeskuksen toteuttamiseen rahtiaseman osalta Jyväskylän Rahtiasema 
Oy:n kautta. Kokonaisinvestoinnistaan Matkahuolto kattoi noin 40 % vanhan linja-autoaseman 
osakkeiden kauppahinnalla (555 000 €) ja noin 60 % Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Rahtiaseman 
lainaosuutena.  
 
Jyväskylän matkakeskuksen toteutuminen on merkinnyt Matkahuollolle kustannusten kasvua ja 
tuottojen vähenemistä. Menot ovat lisääntyneet Matkahuollon vastuulla olevien alueiden ja tilojen 
vuokrien ja vastikkeiden kasvamisen myötä. Tuotot ovat vähentyneet vuokratulojen sekä säilytys-, 
raha-automaatti- ja WC-tulon jäädessä kokonaan pois. Matkakeskuksen toteuttamisen myötä Mat-
kahuollon vuotuiset vuokramenot nousivat yhteensä 26 000 €. Menetetyt asemapalvelutulot olivat 
60 000 € vuodessa.   
 
Henkilökuntaan liittyvät vuotuiset menot eivät ole muuttuneet matkakeskuksen vaikutuksesta, kos-
ka toimijaosapuolten toiminnan tehostaminen henkilökunnan ristiin käytöllä ei ole toteutunut odote-
tulla tavalla. Alkuvaiheessa VR Osakeyhtiön kanssa tehtävästä palveluyhteistyöstä aiheutui Matka-
huollolle lisäkuluja. Lipunmyynnissä käytettiin Amadeus-järjestelmää, jonka käyttökustannukset 
olivat 320 € kuukaudessa. Matkahuolto sanoi palveluyhteistyösopimuksen irti kesällä 2003. Puolen 
vuoden irtisanomisaika päättyy vuoden vaihteessa. Tällä hetkellä VR Osakeyhtiö ja Matkahuolto 
myyvät kumpikin omia lippujaan yhteisessä lipputoimistossa. Matkahuollon aukioloaikojen ulko-
puolella VR Osakeyhtiö myy myös Matkahuollon kaukoliikenteen lippuja. Kaupunki- ja seutulii-
kenteen lipputuotteita saa Matkakeskuksesta vain Matkahuollon lipunmyynnin ollessa auki.  
 
Yleensä tarkastellen matkakeskuksen toteuttaminen on Matkahuollon näkökulmasta parantanut rah-
tipalveluja, vaikka lastausalue ja asiakkaiden pysäköintitilat ovatkin melko ahtaat. Pysäköinnin 
osalta tilannetta hankaloittaa vielä se, että saattoliikenteen henkilöautot pysäköidään usein virheelli-
sesti rahtiaseman asiakaspaikoille. Pysäköintiongelmaa on mahdollista helpottaa parantamalla py-
säköinnin opastusta matkakeskuksessa ja sitä ympäröivällä katuverkolla. Henkilöliikenteen osalta 
palvelutasossa ei Matkahuollon näkemyksen mukaan ole tapahtunut muutosta.   
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Oy Matkahuolto Ab - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Investoinnit      1,35 milj. € 
• Tilojen myyntituotot  x    0,55 milj. € 
• Vuokramenot (ennen omat tilat)  x    - 26 000 €  / vuosi 
• Tilojen ja alueiden ylläpitokust.   x    
• Henkilökunnan käyttökust.   x    
• Palveluyhteistyö    x    
• Asemapalvelutulot x     - 60 000 € / vuosi 
• Tarjottava palvelutaso/ hlöliik.   x    
• Tarjottava palvelutaso/ tavaraliik.   x    
Näkemys kokonaisvaikutuksista  x     

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
 
VR-Yhtymä Oy 
 
VR Yhtymä myi matkakeskuksen tarvitsemat tontit ja vanhan rautatieaseman Jyväskylän 
kaupungille 1,35 milj. €:lla. Maan myynnistä saatua tuottoa vähensi kaupan yhteydessä VR-
Yhtymän vastattavaksi jäänyt pilaantuneiden maa-alueiden puhdistus, joka maksoi yhteensä noin 
270 000 €. Matkakeskuksen rakentamiseen VR-Yhtymä ei ole varsinaisesti investoinut. Ratapihan 
muutostöihin Yhtymä kuitenkin investoi 15 000 €. Matkakeskuksen myötä Yhtymä menetti 
autopaikkojen pysäköintituotot, jotka olivat 24 000 € vuodessa. 
 
Jyväskylän matkakeskuksen rakentaminen on laittanut liikkeelle laajemman maankäytön 
kehittämisprosessin. Siihen liittyy vanhan linja-autoaseman alueen kaavamuutoksen lisäksi myös 
matkakeskuksen koillispuolella, radan varressa olevien maa-alueiden kaavoitus. VR-Yhtymä 
omistaa edellä mainitut alueet saaden rakennusoikeuden myynnistä kertyvät tuotot. Voidaan tosin 
olettaa, että alueet olisi kaavoitettu uudelleen joka tapauksessa, vaikka matkakeskusta ei olisi 
rakennettukaan.  
 
Matkakeskuksen toteuttaminen on tuonut hyvin vähän muutoksia VR Yhtymälle. Yhtymä on 
menettänyt vanhan rautatieaseman vuokra- ja pysäköintimaksutuotot omistuksen siirryttyä 
kaupungille. Uudessa matkakeskuksessa toimivat yritykset ja yhteisöt maksavat vuokraa Jyväskylän 
Matkakeskus Oy:lle. Toisaalta VR Yhtymä on vapautunut asemarakennuksen ylläpitoon ja 
korjauksiin liittyvistä kuluista. Yhtymän Jyväskylän kiinteistöalueen toimitilat kasvoivat ja 
ajanmukaistuivat.  
 



28 

 

 
VR Yhtymä Oy - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Investoinnit       15 000 € 
• Myyntituotot    x  1,08 milj. € 
• Vuokratuotot  x    - 100 000 € / vuosi 
• Autojen pysäköintitulot  x    - 24 000 € / vuosi 
• Rakennusoikeuden myynti    x   
Näkemys kokonaisvaikutuksista    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
VR Osakeyhtiö  
 
VR Osakeyhtiö investoi matkakeskushankkeeseen yhteensä 0,585 milj. €. Investoinnit kohdistuivat 
kompressori-, lämmitys- ja vesitysaseman sekä tankkaus- ja veturien seisontapaikan muutoksiin.  
 
Matkakeskuksen myötä VR Osakeyhtiön vuokraamat tilat pienenivät noin 100 m2. Tilojen vuokra 
nousi vaikutuksen ollessa 26 400 € vuositasolla. Tilojen hoitokustannukset ja alueiden siivouskus-
tannukset laskivat. VR Osakeyhtiö menetti kiinteistön omistajalle säilytyslokero- ja WC-tuotot, jot-
ka olivat noin 10 000 € vuodessa.   
 
Matkahuollon kanssa tehtävä palveluyhteistyö on lisännyt VR Osakeyhtiön kuukausittaisia menoja 
hieman.  Palveluyhteistyö jatkuu VR Osakeyhtiön osalta ainakin vuoden 2003 loppuun saakka. Se 
tarkoittaa, että VR Osakeyhtiö myy Matkahuollon lippuja Matkahuollon aukioloaikojen ulkopuolel-
la. Muuten Matkahuolto ja VR Osakeyhtiö myyvät kumpikin omia matkalippujaan samassa lipun-
myyntitoimistossa. Se parantaa matkustajille tarjottavaa palvelua verrattuna kahden aseman tilan-
teeseen. Lipunmyynnin henkilöstöön hankkeella ei ole ollut vaikutusta.  
 
Raideliikenteen matkustajamäärät Jyväskylässä ovat lippujärjestelmästä saadun tiedon perusteella 
olleet kasvusuunnassa. Jyväskylään saapuvien ja Jyväskylästä lähtevien matkustajamäärien kumula-
tiivinen kasvu vuodesta 2002 (tammi- heinäkuu) vuoteen 2003 (tammi- heinäkuu) on ollut 5,8 %. 
Matkustajamääriin ovat vaikuttaneet myös muut järjestelmässä tapahtuneet muutokset kuin vain 
matkakeskuksen toteuttaminen. Kalusto on uudistunut, matka-ajat ovat lyhentyneet ja aikataulut 
ovat ankkuroituneet suhteessa tasatunteihin.  
 
Kokonaisuutena VR Osakeyhtiön tavoitteet on pääosin saavutettu.  Asiakkaat ovat hyötyneet uudes-
ta matkakeskuksesta. Tämä näkyy kasvaneiden matkustajamäärien lisäksi arvioinnin yhteydessä 
tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Sen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys on paran-
tunut kaikilla osa-alueilla.   
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VR Osakeyhtiö Oy - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Investoinnit      585 000 € 
• Vuokramenot  x    - 26 400 €   / vuosi 
• Henkilökunnan käyttökust.    x    
• Palveluyhteistyö    x    
• Säilytyslokero- ja WC-tuotot   x   - 10 000 € / vuosi 
• Lipputulot    x   
• Tarjottava palvelutaso    x   
Näkemys kokonaisvaikutuksista    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
 
Ratahallintokeskus 
 
Ratahallintokeskuksen tehtäviin kuului matkakeskuksen toteuttamiseen liittyen rata- ja laiturityöt, 
joihin sisältyy aina myös turvalaitetöitä. Ratahallintokeskus osallistui lisäksi matkakeskuksen in-
formaatiojärjestelmän rakentamiseen laiturialueiden osalta. Investoinnit olivat suuruudeltaan yh-
teensä 3 milj. €. Työt toteutettiin osana matkakeskushanketta, mutta ne olisivat jollain aikataululla 
tulleet joka tapauksessa pääosin toteutettaviksi. Aikaistamisen lisäksi edellä mainitut järjestelyt teh-
tiin ehkä laajempina kuin ne todennäköisesti olisi toteutettu matkakeskushankkeesta irrallaan.  
 
 
Ratahallintokeskus - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Investoinnit      3 milj. € 
Näkemys kokonaisvaikutuksista    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
 
Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset  
 
Jyväskylän matkakeskuksessa toimivat kaupalliset yritykset eivät ole samoja kuin vanhalla linja-
autoasemalla tai rautatieasemalla toimineet yritykset. Yrittäjien tiloista maksamat vuokrat ovat sel-
västi korkeammat kuin vanhoilla asemilla. Tilat ovat kuitenkin uusia ja ajanmukaisia ja asiakaskun-
ta on myös laajempi. Näin ollen edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle ovat paremmat kuin 
kahden erillisen aseman tilanteessa. 
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Matkapalvelutiloissa toimivat  
kaupalliset yritykset 

- - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 
(muutos: - haitat, + hyödyt) 

• Vuokramenot   x    
• Toiminnan tuotot   x    
Kokonaisvaikutus   x    

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset  
 
Linja-autoliikenteen kannalta Jyväskylän matkakeskuksen toteuttamiseen liittyvät merkittävimmät 
vaikutukset ovat seurausta vakio- ja pikavuoroliikenteen reittimuutoksista ja pysäköintiratkaisuista. 
Kaikki pika- ja vakiovuorot lähtevät matkakeskuksesta ja saapuvat matkakeskukseen ajaen ydin-
keskustan pysäkkien kautta. Vakio- ja pikavuoroliikenteen tarjonnassa ei ole tapahtunut matkakes-
kuksen vuoksi muutoksia, aikataulumuutoksetkin ovat olleet vähäisiä. Paikallisliikenteen reittejä ei 
muutettu. 
 
Vakio- ja pikavuoroliikenteen reittimuutokset aiheuttivat keväällä 2003 tehdyn liikennöitsijöiden 
kyselytutkimuksen mukaan ajoajan pidentymisiä noin 5 minuutin verran kaikilla lähtö- ja saapumis-
suunnilla, vaikka reitit ovat pidentyneet keskimäärin vain 0,5 km / suunta. Ajoaikojen pidentymiset 
johtuvat keskustan läpiajamisen hitaudesta. Reitin varrella olevien liikennevalojen määrä on joissa-
kin tapauksissa jopa kaksinkertaistunut ennen matkakeskusta vallinneeseen tilanteeseen nähden. 
Pahimmassa tapauksessa saapuvan vuoron myöhästyminen aiheuttaa jatkoyhteyden katkeamisen 
Jyväskylässä. Joka tapauksessa myöhästeleminen synnyttää epävarmuutta jatkoyhteydelle ehtimi-
sestä. Ongelma on poistettavissa pienillä aikataulumuutoksilla. 
 
Matkakeskuksesta lähtee ja sinne saapuu päivittäin noin 190 pika- ja vakiovuoroa. Lähes kaikki 
vuorot lähtevät tai päättyvät Jyväskylään ja vain muutama vuoro (4 kpl) käyttää Jyväskylän matka-
keskusta väliasemana. Yhteensä reittimuutokset lisäävät vuositasolla linja-autojen ajokilometrejä 
noin 70 000 kilometrillä ja liikenteessä kuluvia aikoja noin 11 500 tunnilla. Mikäli käytetään liiken-
nöintikustannusta 1,35 € / km, ovat liikennesuoritteen ja matka-aikojen kasvusta aiheutuvat kustan-
nuslisät kaikille yrityksille yhteensä vuositasolla reilut 94 000 €.  
 
Linja-autoyrityksiltä kyselytutkimuksessa saadun palautteen perusteella toimintaa hankaloittavat 
liikennealueiden ahtaus ja linja-autojen pysäköinti taukoajalla. Vanhalla linja-autoasemalla oli riit-
tävästi tilaa pysäköintiin. Toistaiseksi linja-autojen pitempiaikainen pysäköinti on ohjattu vanhalle 
linja-autoasemalle. Kesästä 2004 lähtien pysäköinti siirtyy noin kilometrin päässä matkakeskuksesta 
sijaitsevalle Ailakinkadun pysäköintialueelle. Edestakainen matka pysäköintialueelle tulee lopputi-
lanteessa olemaan siten 2 kilometriä. Ajo- ja palkkakustannusten kannalta ongelmaa ei liikennöitsi-
jäyrityksissä pidetä kovin merkittävänä. Linja-autoliiton arvio yrityksille aiheutuvista lisäkustan-
nuksista on 18 500 € vuodessa. 
 
Keskustan pysäkkijärjestelyt ovat saaneet kyselytutkimuksessa myös moitteita. Asiaa pidetään tär-
keänä sen vuoksi, että linja-autolla päivittäin kulkevista matkustajista huomattava osa (keskimäärin 
50 %) nousee autoon keskustan pysäkeiltä eikä matkakeskuksesta. Pysäkkijärjestelyissä tulisi ottaa 
nykyistä paremmin huomioon vaihtopysäkit pikavuoroista paikallisliikenteen linja-autoihin.  
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Syksyllä 2003 matkakeskuksessa tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella matkakeskuk-
sella on ollut positiivinen vaikutus linja-autoliikenteen matkustajamääriin. Kyselyyn vastanneista 
noin 4 % oli lisännyt linja-auton käyttöä pääasiallisena kulkuvälineenään henkilöauton sijasta. Lii-
tyntävälineenä matkakeskukseen linja-auton käyttöä oli lisännyt niin ikään 4 % vastaajista. Tulosta 
voidaan pitää vain suuntaa antavana, koska kyseessä on kyselyyn perustuva arvio eikä matkustaja-
laskenta. Linja-autoliiton Sisä-Suomen osaston tekemien omien selvitysten mukaan kauko- ja seutu-
liikenteen kokonaismatkustajamäärä Jyvässeudulla on laskenut 2 % vuoden 2003 tammi-syyskuun 
välisenä aikana. Samanaikaisesti Linja-autoliiton alustavien arvioiden mukaan matkustajamäärät 
ovat vuoden 2003 olleet laskusuunnassa koko maassa. Tämän arvion mukaan pikavuoroliikenteessä 
lasku on 3 %:n luokkaa ja seutu- ja vakiovuoroliikenteessä 3,5 %:n luokkaa.  
 
Linja-autoliikenne ja -yritykset - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Yritysten liikennöintikustannukset x x    - 94 000 €  / vuosi 
• Yritysten lipputulot   x    
• Henkilöliikenteen järj. toimivuus  x     
• Rahtiliikenteen järj. toimivuus    x   
• Kokonaisvaikutus/ paikallisliik.   x    
• Kokonaisvaikutus/ pika- ja vakiov.  x     
Kokonaisvaikutus  x     

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Taksiliikenne ja taksiyritykset  
 
Taksit vanhalta rautatieasemalta siirtyivät Jyväskylän matkakeskukseen. Linja-autoaseman tak-
siasema jäi entiselle paikalleen, mutta taksit liikkuvat tietysti kysynnän mukaan eri puolilla kaupun-
kia. Matkakeskuksessa taksipaikkojen määrä väheni noin kolmanneksella rautatieaseman paikka-
määrään verrattuna.  
 
Ongelmaksi on koettu lisäksi se, että taksiasema ja henkilöautoilla tapahtuva saatto- ja noutoliiken-
ne ovat samalla alueella. Alue ruuhkautuu helposti ja taksien pääsy alueelta Hannikaisenkadulle voi 
kestää pahimmillaan jopa yli viisi minuuttia. Matka-ajat kasvavat ja nostavat matkan hintaa. Jyväs-
kylän aluetaksin näkemyksen mukaan matkakeskuksen sisätiloissa ei ole myöskään riittävää opas-
tusta takseille.  
 
Taksiliikenne ja taksiyritykset - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Järjestelyt/ taksiyrittäjät  x     
• Järjestelyt/ taksimatkustajat  x     
• Matkustajamäärä   x    
Kokonaisvaikutus  x     

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
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Joukkoliikenteen matkustajat 
 
Määrälliset vaikutukset 
 
Jyväskylässä on kaksi matkustajaryhmää, joiden matkustamiseen matkakeskuksen toteuttaminen on 
tuonut muutoksia: 

• matkustajat, jotka vaihtavat kulkumuotoa linja-autoliikenteen pika- tai vakiovuorojen ja junan 
välillä, 

• linja-autojen pika- ja vakiovuoroliikenteen (4 saapuvaa ja 10 lähtevää vuoroa) matkustajat, joi-
den lähtöpaikka ja määränpää ovat molemmat muita kuin Jyväskylä eli jotka kulkevat linja-
autossa vain kaupungin läpi vaihtamatta linja-autosta toiseen. 

 
Rautatieaseman liityntäliikenteen kulkumuotojakauman perusteella voidaan vuositasolla arvioida 
olevan noin 21 000 sellaista matkustajaa, jotka vaihtavat kulkumuotoa junan ja linja-autoliikenteen 
pika- tai vakiovuorojen välillä. Koska tärkeimmiltä junavuoroilta oli järjestetty linja-autolla jatko-
yhteys maakunnallisiin keskuksiin jo ennen matkakeskusta, vaikutukset matkustajien aikakustan-
nuksiin ovat vähäiset.  
 
Pika- ja vakiovuoroliikenteen reittimuutoksista voidaan laskea aiheutuvan aikakustannuksia niille 
linja-autoliikenteen matkustajille, jotka joutuvat kulkemaan linja-autossa kaupungin läpi. Jyväsky-
lässä tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä lähtevistä pika- ja vakiovuoroista vain neljä ja 
saapuvista vain 10 ajaa Jyväskylän läpi.  
 
Asiakastyytyväisyys 
 
Joukkoliikenteen matkustajien asiakastyytyväisyyttä mitattiin Jyväskylän matkakeskuksen osalta 
matkustajille ja matkakeskuksessa asioiville muille henkilöille kohdistetulla kyselytutkimuksella. 
Asiakastyytyväisyystutkimuksessa pääpaino oli matkustajien odotusten ja kokemusten selvittämi-
sessä uudistetun matkakeskuskonseptin osalta. Lisäksi arvioitiin erikseen muutosta entisiin joukko-
liikennejärjestelyihin ja mahdollisia vaikutuksia matkustajien liikkumistottumuksiin. Asiakastyyty-
väisyystutkimuksen aineiston keruu toteutettiin informoituna kyselytutkimuksena, jossa kyselyn 
suorittaja oli tarvittaessa vastaajan apuna. Kysely toteutettiin syyskuussa 2003. Tutkimuksen otos 
oli 593 henkilöä. 
 
Taustatiedot 
Kyselyyn vastanneista 76 % 
oli naisia. Naisten enemmis-
tö on tyypillistä joukkolii-
kennetutkimuksissa. Se 
vaihtelee normaalisti 60-70 
% välillä.  

Tutkimukseen vastaajien 
keski-ikä on 29 vuotta. Siinä 
näkyy selkeästi opiskelijoiden suuri vaikutus. Suurimpana ammattiryhmänä olivat opiskelijat 50 % 
osuudella. Toimihenkilöitä oli 23 %, ammattityöntekijöitä oli 11 % ja eläkeläisiä 6 % vastanneista. 
 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003:
Vastaajien sukupuolijakauma

76,2 %

23,8 %

Nainen Mies
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Matkakeskuksessa asiointi 
Matkakeskuksessa vierailleista vastaajista 44 % oli mennyt matkakeskukseen matkustaakseen junal-
la ja samoin 44 % matkustaakseen linja-autolla. Lähes 90 % matkakeskuksessa olleista oli siellä 
matkustaakseen joukkoliikennevälineellä. Matkakeskuksessa vierailleista 5 % oli saattamassa tai 
noutamassa matkustajaa. Lippua ennakkoon ostamassa tai informaatiota kysymässä oli yhteensä 4 
% vastaajista. Muiden kuin matkustamispalvelujen vuoksi matkakeskukseen oli tullut 2 % vastaajis-
ta. 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Syy 
matkakeskuksessa asioimiseen

44,0 %

44,4 %

4,9 %

2,2 %

2,0 %

2,0 %

0,5 %
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Matkalipun ostaminen tai varaaminen etukäteen 

Informaation kysyminen tai hakeminen 

Oheispalvelujen käyttö (esim. kahvila) 

Muu syy 
 

 

Matkakeskuksessa vierailleista vastaajista 15 % käytti matkakeskuksen palveluja päivittäin. Viikoit-
tain palveluja käytti 30 % vastaajista ja kuukausittain 31 % vastaajista. Noin neljännes vastaajista 
käytti matkakeskuksen palveluja harvemmin kuin kerran kuukaudessa.  
 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: 
Matkakeskuksessa asioimisen useus 

15,3 % 

30,1 %

30,5 %

17,3 %

6,7 % 

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päivittäin 

Viikoittain 
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Harvemmin 

Tämä on ensimmäinen kerta 
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Liityntäliikenteessä selkeästi käytetyin liikkumistapa on kävely eli linja-automatkustajista puolet ja 
junamatkustajista noin 40 % saapuu matkakeskukseen jalkaisin. Myös linja-autoa käytetään run-
saasti liityntävälineenä sekä linja-auto- että junamatkustajien keskuudessa.    
 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Liityntäväline 
matkakeskukseen saavuttaessa

50,0 %

3,4 % 

9,9 % 

0,4 %

0,8 % 

12,2 % 

9,5 % 

13,4 % 

0,4 %

0,0 % 
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13,7 % 

0,4 %

0,8 % 

17,1 % 

4,9 % 

5,3 % 

11,8 % 

0,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Jalan 

Polkupyörällä 

Henkilöautolla matkustajana 

Henkilöautolla itse ajaen 

Taksilla 

Paikallisliikenteen linja-autolla 

Seutuliikenteen linja-autolla 

Kaukoliikenteen linja-autolla 

Junalla 

Muulla kulkuvälineellä 

Linja-automatkustajat Junamatkustajat

 
 
Matkakeskuksen vaikutukset kulkuvälinevalintaan  
Tutkimukseen vastanneista 86 % arvioi, ettei matkakeskuksella ole ollut vaikutusta kulkuvälineen 
valintaan. Vastaajista 4 % oli lisännyt linja-auton käyttöä henkilöauton sijasta ja 3 % oli lisännyt ju-
nan käyttöä henkilöauton sijasta. Siirtymiset junasta linja-autoon ja linja-autosta junaan ovat mo-
lemmat olleet noin 3 % luokkaa. Joukkoliikennevälineiden keskinäiset siirtymät ovat siten varsin 
hyvin ”tasapainossa” keskenään. Henkilöauton käyttöä matkakeskus ei ole lisännyt eli joukkolii-
kennevälineistä ei ole juurikaan siirrytty henkilöauton käyttäjiksi. Kokonaisuutena matkakeskuksel-
la on ollut vastaajien keskuudessa positiivinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön. 
 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003:
Matkakeskuksen vaikutus pääasiallisen kulkutavan valintaan
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Kyllä, olen lisännyt henkilöauton käyttöä linja-auton tai junan
sijasta

Kyllä, olen lisännyt junan käyttöä linja-auton sijasta

Kyllä, olen lisännyt linja-auton käyttöä junan sijasta

Ei ole vaikuttanut
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Matkakeskuksen vaikutukset liityntävälineiden käyttöön ovat samansuuntaisia kuin varsinaisen kul-
kuvälinevalinnankin kohdalla. Matkakeskuksessa vastanneista 88 % arvioi, ettei matkakeskuksella 
ole ollut vaikutusta liityntävälineen valintaan. Vastaajista 4 % oli lisännyt linja-auton käyttöä henki-
löauton sijasta ja 2 % oli lisännyt linja-auton käyttöä kävelyn ja pyöräilyn sijasta, kun otetaan huo-
mioon myös ristiin menevät siirtymät. Henkilöauton käyttöä liityntävälineenä matkakeskus ei ole 
lisännyt. Kokonaisuutena matkakeskuksella on ollut vastaajien keskuudessa positiivinen vaikutus 
joukkoliikenteen käyttöön myös liityntäliikenteen osalta. 
 
Kun otetaan huomioon joukkoliikenteen käytön lisääntyminen sekä pääasiallisen kulkuvälineen että 
liityntäliikennevälineen osalta ja poistetaan päällekkäiset vastaukset, niin kokonaisuutena joukkolii-
kenteen käyttöä arvioi lisänneensä matkakeskuksen myötä noin 10 % vastaajista. 
 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003:
Matkakeskuksen vaikutus liityntävälineen valintaan
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3,7 %
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1,9 %

0,4 %

0,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Ei ole vaikuttanut

Olen lisännyt linja-auton käyttöä henkilöauton sijasta

Olen lisännyt linja-auton käyttöä kävelyn tai pyöräilyn sijasta

Olen lisännyt kävelyä tai pyöräilyä henkilöauton sijasta

Olen lisännyt kävelyä tai pyöräilyä linja-auton sijasta

Olen lisännyt henkilöauton käyttöä linja-auton sijasta

Olen lisännyt henkilöauton käyttöä kävelyn tai pyöräilyn
sijasta

  
 
Matkakeskuksen mahdollisia vaikutuksia selvitettiin myös erillisten väittämien avulla, joissa tarkas-
teltiin vaikutuksia sekä itse matkustamiseen että joukkoliikenteen ja kaupungin imagoon. Matkusta-
jien selvä enemmistö eli noin 65 % arvioi, että matkakeskus on helpottanut matkustamista joukko-
liikennevälineillä. Vain 3 % oli sitä mieltä, että matkakeskus on vaikeuttanut heidän matkustamis-
taan joukkoliikennevälineillä. 
 
Kolme neljästä matkustajasta arvioi, ettei matkakeskuksella ole vaikutusta joukkoliikenteellä mat-
kustamisen määrään. Matkustajista 17 % arvioi, että matkakeskus on vaikuttanut positiivisesti 
omaan joukkoliikenteen käyttöön ja 8 % arvioi vaikutuksen olleen negatiivisen. 
 
Matkakeskuksen katsotaan yleisesti vaikuttaneen varsin positiivisesti sekä joukkoliikenteen että 
myös Jyväskylän kaupungin imagoon. Imagon arvioi parantuneen noin 85 % vastaajista ja vain 2 % 
vastaajista oli eri mieltä imagon kohentumisen osalta. 
 
Matkakeskusta pidettiin myös yleisesti hyödyllisenä ratkaisuna eli peräti 93 % vastaajista piti mat-
kakeskuksen rakentamista hyödyllisenä hankkeena ja vain 3 % vastaajista oli eri mieltä hankkeen 
hyödyllisyydestä. 
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JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Matkakeskuksen 
vaikutukset matkustamiseen ja mielikuviin joukkoliikenteessä 
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Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei vaikutusta Melko eri mieltä Täysin eri mieltä 

 
 
Tyytyväisyys Matkakeskuksen toimintoihin 
Jyväskylän matkakeskuksen asiakastyytyväisyyttä tutkittiin kartoittamalla asiakkaiden odotuksia ja 
kokemuksia matkakeskuksen eri toimintojen osalta. Mitattavat osa-alueet saatiin kuulemalla eri asi-
antuntijaosapuolia sekä analysoimalla aikaisemmin tehtyjä matkakeskuskonseptia koskevia tutki-
muksia ja selvityksiä. Mitattavina osa-alueina olivat: 1. Matkakeskuksen yleisilme, 2. Liikenneyh-
teydet, 3. Opastus- ja informaatiojärjestelmä, 4. Lipunmyynti sekä 5. Muut palvelut. 
 
Matkustajien odotuksia ja kokemuksia mitattiin neliportaisin asteikoin. Odotuksia mitattiin asteikol-
la 1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä. Koke-
muksia mitattiin niin ikään neliportaisella asteikolla eli 1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = 
Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä. Taulukoissa käytetty Kehittämistarve on laskettu odotusten ja ko-
kemusten keskiarvojen erotuksena. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin eri ominaisuuksien muutosta 
verrattuna aikaan ennen matkakeskusta. Muutosta mitattiin kolmeportaisella asteikolla eli 1 = Huo-
nontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut.  
 
Pienemmällä kursiivilla kirjoitettu teksti sisältää vastaajien suoria kommentteja, joita ei voi yleistää. 
Kommentit ovat yksittäisiä mielipiteitä ja ne on otettu mukaan raporttiin esimerkkeinä saadusta suo-
rasta palautteesta. Ne myös syventävät kyselyn tuloksia ja elävöittävät raporttia. 
 
Matkakeskuksen yleisilme saa kaikkien neljän mitatun ominaisuuden osalta varsin hyvän arvion 
(nykytilannearviot 3,4-3,5) ja muutos aikaisempaan on selvästi positiivinen. Erityisesti sisätilojen 
siisteys ja viihtyisyys, matkakeskuksen ulkoasu ja ympäristön siisteys sekä liikkumisen helppous ja 
esteettömyys olivat muuttuneet hyvään suuntaan (muutosarvio 2,8). Vastaajien selvä enemmistö 
(noin 80 %) piti nykyistä matkakeskusta parempana aikaisempaan kahden aseman tilanteeseen ver-
rattuna. Kehittämisen osalta tarpeet ovat varsin pieniä. Eniten kehittämistarvetta oli turvallisuudes-
sa, joskin siinäkin nykytilannetta pidetään yleisesti varsin hyvänä. Avoimissa kommenteissa turval-
lisuuden osalta oli toiveita lähinnä ilta- ja viikonloppuvartioinnin lisäämiseksi. 
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- Sisätilojen tuolit voisivat olla pehmeämmät. Sisätiloissa mielestäni viileä, entäs talvella? 
- Juoppojen ja häiriköiden määrä on lisääntynyt. 
- Vähän enemmän viherkasveja. 
- Ulkoasu liian kolkko ja laitosmainen. 
- Radalle menevän lännenpuoleisen oven voisi myös avata. 

 

JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Odotukset, 
kokemukset ja muutos aikaisempaan; Matkakeskuksen yleisilme 
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Sisätilojen siisteys ja 
viihtyisyys 

Turvallisuus 

Liikkumisen helppous ja 
esteettömyys 

Ulkoasu ja ympäristön 
siisteys 

Tärkeys Nykytilanne Kehittämistarve Muutos

 
Tärkeys:  1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä 
Nykytilanne:  1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä 
Muutos:  1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut 
 
Matkakeskuksen liikenneyhteydet saavat useimpien mitattujen ominaisuuksien osalta melko hyvän 
arvion (nykytilannearviot 2,6-3,3). Muutos aikaisempaan on lievästi positiivinen. Erityisesti seutu- 
ja kaukoliikenteen linja-autoyhteydet matkakeskukseen sekä junien ja linja-autojen aikataulujen yh-
teensopivuus olivat muuttuneet hyvään suuntaan (muutosarviot 2,4 ja 2,5). 
 
Suurimmat kehittämistarpeet olivat matkustajien noutamisen ja jättämisen helppoudessa, polkupyö-
rien säilytysolosuhteissa sekä autojen pysäköintimahdollisuudessa, joissa kussakin kehittämistarve 
sai arvon 0,3.  

- Henkilöautolla joutuu kiertelemään päästäkseen tänne, mutta eipä sille mitään mahda, kun Väinön-
katua ei pääse. 

- Liian vähän pysäköintipaikkoja. 
- Parkkipaikka liian pieni ja kallis 
- Yhteydet on huonot, varsinkin ihmisiä haettaessa tai jätettäessä. 
- Paikallisliikenteelle pysäkki lähemmäs matkakeskusta, laukkuja joutuu usein raahaamaan pitkän 

matkan. 
- Paikkarit menee usein siten, ettei kaukoliikenteen busseista ehdi niihin. Esim Oulusta tulee bussi 

21:55 tai 22:30, muutamalla minuutilla aina myöhästyy ja joutuu odottamaan puoli tuntia uutta paik-
karia. 

- Parkkipaikka on aina täynnä; enemmän autopaikkoja. 
- Autojen pysäköintihallia ei osata käyttää; mainontaa. 
- Polkupyörille enemmän paikkoja ja turvallisempia. Opiskelijakaupungissa tulisi ottaa paremmin huo-

mioon pyörät. 
- Pohjoiseen päin lähtevät bussit (Pihtipudas, Oulu), voisivat lähteä paremmin sovitettuna etelästä tu-

leviin juniin (Turku, Helsinki). 
- Paikallisliikenteen heikkous/aikataulujen yhteensopimattomuus, etenkin sunnuntaisin. 
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JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Odotukset, 
kokemukset ja muutos aikaisempaan; Liikenneyhteydet matkakeskukseen 
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Tärkeys Nykytilanne Kehittämistarve Muutos

 
Tärkeys:  1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä 
Nykytilanne:  1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä 
Muutos:  1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut 
 
Matkakeskuksen opastus- ja informaatiojärjestelmiä pidetään kauttaaltaan tärkeinä ja nykytilanne 
arvioidaan tasaisesti melko hyväksi kaikkien mitattujen ominaisuuksien osalta (nykytilannearviot 
3,0-3,3). Muutos aikaisempaan on kokonaisuutena positiivinen. Erityisesti opastus itse matkakes-
kuksessa näyttää toimivan hyvin, avoimien kommenttien parannusehdotukset koskevatkin pääasias-
sa opastusta muualta matkakeskukseen. 
 

- Keskustassa voisi olla opaskylttejä matkakeskukseen. 
- Takseille ei linja-autolla tulija helposti löydä. 
- Aukiolo A4 -laput ulko-ovissa ei sovi muuten siistiin kokonaisuuteen. 
- Lähtevät/saapuvat junat teksti saisi lukea isommalla infon yllä, kun tilaa olisi ollut. 
- Aluksi vaikea hahmottaa katsooko juna- vai bussiaikataulut. 
- Aikataulut (seutuliikenne) voisi olla selkeästi myös paperiversiona saatavilla (yhdistettynä!), sillä lii-

kennöitsijöiden lappuset eivät kata kaikkia vuoroja, eikä valotaulua voi viedä repussa… 
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JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Odotukset, 
kokemukset ja muutos aikaisempaan; Opastus- ja informaatiojärjestelmä 
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Tärkeys Nykytilanne Kehittämistarve Muutos

 

Tärkeys:  1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä 
Nykytilanne:  1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä 
Muutos:  1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut 
 

Matkakeskuksen lipunmyynti arvioidaan kauttaaltaan hyvin toimivaksi (nykytilannearviot 3,2-3,3) 
ja muutos aikaisempaan on kokonaisuutena positiivinen. Lipunoston sujuvuudessa on kuitenkin 
edelleen kehittämistä eli suurehko kehittämistarve johtuu pääasiassa ruuhka-aikojen tukkoisuudesta. 
Avoimissa terveisissä kaivataan lisää henkilökuntaa ruuhka-aikoihin, lisää lipunmyyntiautomaatteja 
sekä lipunmyyntitilan lasiseinien siirtämistä tilan suurentamiseksi.  

- Bussilippujonossa saa välillä odottaa kauan; parannusehdotus: enemmän matkahuollon "luukkuja" 
tai iltaisin enemmän työntekijöitä, erityisesti sesonkiaikoina. 

- Vanhuksilla vaikeus erottaa junien ja linja-autojen lipunmyyntiluukkuja 
- Akvaario on liian pieni, vuoronumero OK, mutta jonoja silti liikaa. Lisää henkilökuntaa, niin palvelukin 

varmaan paranee myös matkahuollon osalta. 
- Automaatista junalipun osto; junamaatteja saisi olla useampi, samoin sen, joka on sisätiloissa, voisi 

korjata (eniten käytetty nappi ei toimi kunnolla). 
- Palvelualttius erittäin tärkeää jo pelkän imagon ja asiakastyytyväisyyden vuoksi. 
- Totta kai on ymmärrettävää, että työpäivä rasittaa, mutta silti voisi olla hieman ystävällisempi, var-

sinkin nuorille. 
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JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Odotukset,
kokemukset ja muutos aikaisempaan; Lipunmyynti
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Tärkeys:  1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä 
Nykytilanne:  1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä 
Muutos:  1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut 
 

Matkakeskuksen muita palveluja pidetään yleisesti tärkeinä ja nykytilanne arvioidaan tasaisesti 
melko hyväksi kaikkien mitattujen ominaisuuksien osalta (nykytilannearviot 3,1-3,4). Muutos aikai-
sempaan on selvästi positiivinen, erityisesti matkakeskuksen kahvilapalvelut ja odotustilojen toimi-
vuus ovat parantuneet aikaisemmasta. 

- Kahvilapalveluissa vain fastfood -tyyppisiä, ei perinteistä kahvilaa. 
- Kahvilapalvelut muutoin hyvät, mutta opiskelijalle kalliita. 
- Liian vähän istumapaikkoja, vaikka tilaa tuoleille olisi. 
- Pitäisi olla tilaa esim. suksien tai isojen soitinten säilyttämiseen junaa odottaessa. 
- Säilytyspalvelut maksavat aivan liikaa, varsinkin opiskelijoille! Miksei voisi olla pantti? 
- WC:t ovat hyvät, mutta miksi niiden pitää olla maksullisia? 
- WC:t ilmaisiksi, tai kaikki kolikot hyväksyviksi. 
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JYVÄSKYLÄN MATKAKESKUKSEN HANKEARVIOINTI 2003: Odotukset,
kokemukset ja muutos aikaisempaan; Muut palvelut
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Yhteenveto asiakkaiden näkemyksistä 
Matkakeskus on varsin tasaisesti sekä linja-automatkustajien että junamatkustajien käytössä ja asia-
kasprofiili noudattelee hyvin pitkälle joukkoliikennematkustajien normaalia profiilia. Asiakaskun-
nassa korostuu naisten ja Jyväskylässä vielä erityisesti myös opiskelijoiden osuus.  

Matkakeskus on otettu Jyväskylässä pääosin myönteisesti vastaan. Kokonaisuutena Jyväskylän 
matkakeskuksen tuomat muutokset on matkustajien keskuudessa koettu positiivisina. Erot linja-
automatkustajien ja junamatkustajien asiakastyytyväisyydessä ovat hyvin pieniä. 

Jyväskylän matkakeskuksen vaikutukset kohderyhmän matkustamistottumuksiin olivat kyselyn pe-
rusteella suhteellisesti melko pieniä. Vastaajista noin 4 % arvioi lisänneensä linja-auton käyttöä 
henkilöauton sijasta ja 3 % arvioi lisänneensä junan käyttöä henkilöauton sijasta. Joukkoliikenteen 
käyttö oli lisääntynyt vastaajien mukaan myös liityntävälineenä matkakeskukseen. Vaikka muutok-
set olivat suhteellisen pieniä, oli trendi kuitenkin joukkoliikenteen käytön lisäämisen puolella. Lin-
ja-autoliiton omien alustavien, vuotta 2003 koskevien matkustajamääräselvitysten mukaan, kasvua 
ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tiedot tarkentuvat lopullisesti vasta vuoden 2004 aikana. Matkakes-
kuksen positiivinen vaikutus näkyy myös joukkoliikenteen imagon paranemisena matkakeskuksen 
myötä. 

Edelleen kehittämistä vaativina osa-alueina tuotiin esille  

- odotustilojen ja lipunmyynnin toimintojen mitoittaminen siten, että ne toimivat myös ruuh-
ka-aikoina esim. lisäämällä lipunmyyntiautomaatteja ja laajentamalla lipunmyynnin odotus-
tilaa poistamalla tilasta lasiseinä  

- henkilöautojen pysäköintimahdollisuudesta tiedottaminen ja opastuksen parantaminen pysä-
köintitaloon 

- paikallisliikenteen bussien parempi linkittäminen matkakeskuksen toimintaan sekä reittien, 
pysäkkien että aikataulujen osalta 
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- pienempinä toiveina esitetään odotustilan istumapaikkojen lisäämistä, ystävällisen asiakas-
palvelun korostamista, epäsosiaalisten ryhmien poistamista matkakeskuksen tiloista, WC-
tilojen käytön helpottamista ja säilytystilan varaamista myös isommille matkalaukuille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joukkoliikenteen matkustajat - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 
(- haitat, + hyödyt) 

Asiakastyytyväisyys    x   
• Matkakeskuksen viihtyisyys, turvalli-

suus, esteettömyys 
   x x  

• Linja-autoyhteydet matkakeskukseen    x   
• Henkilöautoliikenteen yhteydet mk:een    x   
• Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet    x   
• Opastus- ja informaatiojärjestelmä    x   
• Lipunmyyntipalvelut    x   
• Muut palvelut (kahvila, matka- 
tavarasäilytys, WC-tilat) 

   x x  

Kokonaisvaikutus    x   
++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
 
Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla 
 
Matkakeskuksen rakentamisen yhteydessä tehtiin myös katuihin ja liikennealueisiin liittyviä järjes-
telyjä, jotka on kuvattu tarkemmin hankekuvauksen yhteydessä. Matkakeskusta ympäröivän katu-
verkon toimivuustarkastelut on tehty ennen matkakeskuksen valmistumista vuonna 2001. Niiden 
mukaan liikenteen sujuvuus matkakeskusta ympäröivällä katuverkolla suunniteltujen toimenpitei-
den jälkeen on tyydyttävä. Ainoastaan matkakeskuksen saattoliikenteen ja taksiaseman alueen liit-
tymä Hannikaisenkadulle aiheuttaa häiriötä vilkkaan liikenteen aikoina. Tämä on osoittautunut 
paikkansa pitäväksi myös käytännössä matkakeskuksen valmistumisen jälkeen. 
 
Matkakeskus on lisännyt linja-autoliikenteen määrää jonkin verran keskustan katuverkolla, lähinnä 
Väinönkadulla, Kilpisenkadulla, Vaasankadulla, Kalevankadulla ja Hannikaisenkadulla. Lisäys joh-
tuu toisaalta kauko- ja seutuliikenteen linja-autojen reittimuutoksista ja toisaalta siitä, että matka-
keskuksessa ei ole pysäköintipaikkoja linja-autoille. Linja-autot pysäköivät toistaiseksi vanhan lin-
ja-autoaseman alueella. Pysäköinti siirtyy pysyvästi Ailakinkadulle, noin kilometrin päähän matka-
keskuksesta, kesällä 2004. Reittimuutosten vaikutusta vähentää se, että monet vakio- ja pikavuorot 
ajoivat aikaisemminkin rautatieaseman kautta. Kaiken kaikkiaan linja-autoliikenteen määrän kasvu 
on kuitenkin niin pieni, että se ei vaikuta muun liikenteen toimivuuteen.  
 
Keskustan liikenteeseen vaikuttaa tulevaisuudessa matkakeskusta enemmän linja-autoaseman ja 
matkakeskuksen koillispuolella sijaitsevien alueiden kaavoitus. Edellä mainittujen alueiden kaavoi-
tus on tullut mahdolliseksi matkakeskuksen rakentamisen myötä. Merkittävin liikenteellinen vaiku-
tus tulee olemaan kuitenkin Väinönkadun kävelykatusuunnitelmien mahdollinen toteutuminen aika-
naan.  
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Ajoneuvoliikenne katuverkolla - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Liikenteen toimintaedellytykset   x    
• Liikenteen ruuhkautuminen   x    
• Liikenteen toimivuus   x    
Kokonaisvaikutus   x    

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Turvallisuus ja terveys 
 
Liikennemeluun ja päästöihin ei matkakeskuksella ole merkittävää vaikutusta. 
 
Turvallisuus ja terveys - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Liikenneturvallisuus   x    
• Päästöt   x    
• Melu   x    
Kokonaisvaikutus   x    

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Sosiaalinen kestävyys 
 
Matkakeskuksen toteuttamisella parannettiin autottoman väestön joukkoliikenteen käyttömahdolli-
suuksia ja lisättiin joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. Matkakeskus 
helpottaa ja nopeuttaa joukkoliikenteen vaihtomahdollisuuksia sekä parantaa matkustajapalvelujen 
laatua ja saatavuutta. Lisäksi matkakeskuksen alueen suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin eri-
tyisesti huomioon myös liikkumisen esteettömyys (mm. katulämmitys, keskeiset toiminnot samassa 
tasossa, luiskat ja hissit). 
 
 
Sosiaalinen kestävyys - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
• Liikkumismahdollisuudet    x   
• Ympäristön esteettömyys    x   
Kokonaisvaikutus    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
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Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen  
 
Jyväskylän matkakeskuksen rakentaminen on avannut keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle 
uusia mahdollisuuksia, lähinnä vanhan linja-autoaseman alueen vapautumisen myötä. Sen lisäksi 
matkakeskuksen molemmilla puolilla, radan varressa sijaitsevilla alueilla, voidaan suunnitella uu-
denlaista maankäyttöä. Vanhan rautatieaseman osalta mahdollisuudet ovat kuitenkin melko rajalli-
set. Matkakeskus kytkee myös radan ja Rantaväylän toisella puolella olevan Lutakon alueen kevyel-
le liikenteelle tarkoitetun Messusillan avulla keskustaan.  
 
Keskustasta uudelle maankäytölle matkakeskuksen myötä vapautuneet alueet ja niiden rakentami-
nen on myös aluerakenteen kehittämisen kannalta suotuisaa. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja tiivis-
tyy, mikä puolestaan vähentää liikennetarvetta heikentämättä kaupungin eri osien saavutettavuutta.  
 
Jyväskylän matkakeskus on monivuotisen työn ja suunnittelun tulos, jossa on kiinnitetty erityistä 
huomiota kaupunkikuvallisiin näkökohtiin. Lopputulos on 1990-luvun puolivälissä järjestetyn ark-
kitehtikilpailun voittajavaihtoehdon pohjalta viimeistelty ratkaisu. Se luo Messusillan ja Lutakon 
puolella sijaitsevan Innova-tornin kanssa modernia ja tasokasta kaupunkikuvaa. Millaista kaupunki-
kuvaa syntyy matkakeskuksen myötä vapautuneille alueille, jää nähtäväksi.  
 
Alueiden ja yhdyskuntien  
kehittäminen 

- - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 
(muutos: - haitat, + hyödyt) 

• Keskustan kehittäminen    x x  
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen    x   
• Toimintojen saavutettavuus    x   
• Kaupunkikuva    x   
Kokonaisvaikutus    x   

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
 
Luontoon kohdistuvat haitat 
 
Jyväskylän matkakeskuksella ei ole todettu olevan luontoon kohdistuvia haittoja.  
 
Luontoon kohdistuvat haitat - - - 0/? + + + Rahamääräinen vaikutus 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
Kokonaisvaikutus   x    

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
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3.3 Yhteiskuntataloudelliset analyysit  
 
Investoinnit ja taloudelliset vaikutukset  
 
Jyväskylän matkakeskuksen investoinnit ja taloudelliset vaikutukset sekä niiden jakautuminen on 
esitetty yhteenvetona taulukossa 4.  

Taulukko 4.  Jyväskylän matkakeskuksen investoinnit ja taloudelliset vaikutukset sekä niiden jakau-
tuminen.  

INVESTOINNIT €   
Jyväskylän kaupunki ja sen omistamat yhtiöt 26 150 000 
Ratahallintokeskus 3 000 000 
Oy Matkahuolto Ab 1 350 000 
Valtion avustukset (LVM ja työhallinto) 2 680 000 
VR Osakeyhtiö  585 000 
VR Yhtymä Oy 15 000 
VAIKUTUKSET  € 

(muutos: - haitat, + hyödyt) 
Kaupunki  
• Maankäyttöön liittyvät hyödyt 3 360 000  / kerta 
• Tilojen ja alueiden käyttökustannukset ei vertailukelpoista tietoa 
• Vuokratuotot  ei vertailukelpoista tietoa 
Oy Matkahuolto Ab  
• Vuokramenot - 26 000 / vuosi 
• Tilojen ja alueiden ylläpitokustannukset ei vertailukelpoista tietoa 
• Henkilökunnan käyttökustannukset  ei muutosta 
• Asemapalvelutulot, vuokratuotot  - 60 000 / vuosi 
VR Yhtymä Oy  
• Maan myynnistä saadut tuotot  1 350 000 / kerta 
• Vuokratuotot - 100 000 / vuosi 
• Autojen pysäköintituotot - 24 000 / vuosi 
VR Osakeyhtiö Oy  
• Vuokramenot -  26 000 / vuosi  
• Henkilökunnan käyttökustannukset ei muutosta 
• Lipputulot ei tarkkaa tietoa kasvun suuruudesta 
Ratahallintokeskus  
• Kunnossapitokustannukset kasvaneet jonkin verran 
Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset 1)  
• Vuokramenot ja toiminnan tuotot ei vertailukelpoista tietoa 
Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset  
• Yritysten liikennöintikustannukset (pika- ja vakiovuorot)  - 94 000 / vuosi 
• Yritysten lipputulot ei tarkempaa tietoa 
Joukkoliikenteen matkustajat  
• Aikakustannussäästöt  2)  
• Aikakustannuslisät  2) 
Turvallisuus ja terveys  
• Päästöt  ei vaikutusta 
• Melu ei vaikutusta 

1) Matkakeskuksessa toimivat yritykset eivät ole samoja kuin entisillä asemilla toimineet yritykset 
2) Linja-autojen lähtömääriin ja joukkoliikenteen matkustajamääriin liittyvien lähtötietojen ja ennusteiden epätarkkuu-
den vuoksi näiden arvioidaan olevan samansuuruiset.  
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Taloudellisten vaikutusten yhteenvetotaulukosta puuttuu monia lukuja. Taloudellisten vaikutusten 
arviointi, erityisesti muutoksen osalta, on hyvin vaikeaa. Nykytilanteen vertaaminen aikaisempaan 
kahden aseman tilanteeseen ei ole mielekästä, koska vertailukohteet ovat sisällöltään täysin erilai-
set. Tämä pätee erityisesti Jyväskylän kaupungin kohdalla. Esimerkkinä mainittakoon, että ennen 
matkakeskusta ei ollut Jyväskylän Matkakeskus Oy:tä tai Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Rahti-
palvelua vastaavaa toimijaa. Voidaan myös kysyä, mitä informaatiota antaa pitkään alasajossa ol-
leen entisen linja-autoaseman ja rautatieaseman käyttö- ja ylläpitokustannusten vertaaminen uuden 
matkakeskuksen vastaaviin kustannuksiin. Uudessa matkakeskuksessa on tiloja Matkahuollon ja 
VR Osakeyhtiön toimitilojen lisäksi lukuisille paljon tilaa vaativille vuokralaisille, kun vanhoilla 
asemilla oli Matkahuollon ja VR Osakeyhtiön lisäksi vain vähän muuta toimintaa. 
 
Hankearviointia ohjaavassa työryhmässä päätettiin laajan keskustelun jälkeen, että tässä työssä ei 
esitetä Jyväskylän matkakeskuksen yhteiskuntataloudellista kannattavuuslaskelmaa. Yhteiskuntata-
loudellista kannattavuuslaskelmaa ei jälkiarvioinneissa yleensä kannata tehdä. Sillä on suurempi 
merkitys investointipäätöstä tehtäessä. Jälkiarvioinnissa on mielekkäämpää keskittyä muiden vaiku-
tusten arviointiin taloudellisiakaan vaikutuksia kokonaan unohtamatta. Tärkeää on myös arvioida, 
miten hyvin hankkeelle etukäteen asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Lopullinen kannattavuus on 
riippuvainen ensisijaisesti joukkoliikenteen matkustajamäärien kehityksestä. Myös matkakeskusta 
ympäröivän maankäytön kehittyminen vaikuttaa Jyväskylän matkakeskuksen, erityisesti P-
Matkakeskuksen kannattavuuteen. 
 
Yhteiskuntataloudellista kannattavuuslaskelmaa tehtäessä hyötyjen ja kustannusten laskenta-
ajanjaksona käytetään usein 30 vuotta. Voidaan siis arvioida, että jos puolet raideliikenteen sekä lin-
ja-autojen pika- ja vakiovuoroliikenteen matkustajista eli yhteensä 1,35 miljoonaa matkustajaa hyö-
tyisi vuosittain matkakeskusjärjestelyistä, merkitsisi tämä edellä mainitulla 30 vuoden tarkastelujak-
solla noin 0,80 € investointia matkustajaa kohti vuodessa. Paikallisen linja-autoliikenteen matkusta-
jia ei ole arviossa huomioitu, koska matkakeskushanke ei ainakaan toistaiseksi ole vaikuttanut pai-
kallisliikenteen järjestelyihin.  
 
Vaikutusten analysointi  
 
Jyväskylän matkakeskus on Suomen ensimmäinen yhdistetty matkakeskus, joka on suunniteltu 
alusta lähtien tarkoitusta varten maankäytöstä vastaavan kaupungin sekä liikenneoperaattoreiden 
yhteistyönä ja toteutettu kokonaisuudessaan uudisrakennuksena. Hankkeen eri toteutusosapuolet pi-
tävät lopputulosta pääsääntöisesti hyvänä ja matkakeskushanke on vastannut monilta osin sille ase-
tettuja tavoitteita. Taulukoon 5 on koottu Jyväskylän matkakeskuksen vaikutukset liikennepoliittis-
ten tavoitealueiden alle. Lisäksi vaikutuksia on verrattu joukkoliikennettä erityisesti koskeviin ta-
voitteisiin. Yhteenvetotaulukko tuo hyvin esille matkakeskuksen positiiviset vaikutukset eri tavoit-
teiden suhteen. 
 
Matkakeskuksen vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen näkynee lopullisesti vasta tulevina 
vuosina. Matkustajatyytyväisyyskyselyn tulokset enteilevät kuitenkin jo tässä vaiheessa positiivista 
kehitystä. Matkustajien mielestä matkakeskus on kokonaisuudessaan ollut hyödyllinen ratkaisu ja se 
on parantanut joukkoliikenteen imagoa ja palvelutasoa. Kyselyyn vastanneet ovat lisäksi arvioineet 
lisänneensä joukkoliikenteen käyttöä matkakeskuksen valmistumisen jälkeen. Raideliikenteen mat-
kustajamäärät ovat lippujärjestelmästä saadun tiedon perusteella todellisuudessa kasvaneetkin vuo-
desta 2002 vuoteen 2003 usealla prosentilla. Kasvu ei johdu pelkästään matkakeskuksen rakentami-
sesta, mutta se on ollut myötävaikuttamassa matkustajamäärien myönteiseen kehitykseen.  
 
Matkakeskus on jo nyt vaikuttanut asiakaspalvelun paranemiseen. Se johtuu suurelta osin siitä, että 
Jyväskylässä on onnistuttu lisäämään Matkahuollon ja VR Osakeyhtiön yhteistyötä mm. aikataulu-
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neuvonnassa ja lippujen myynnissä. Lisääntynyt yhteistyö ei ole johtanut varsinaisiin säästöihin 
henkilökunnan käyttökustannuksissa, mutta ei ole myöskään lisännyt niitä.  
 
Matkahuollolle ja linja-autoyrityksille vaikutukset näyttävät ainakin lyhyellä tähtäyksellä lähinnä 
lievänä kustannusten nousuna. Ongelmien taustalla on keskustan läpiajon hitaus. Myös pitkäaikai-
nen pysäköinti on hankaloitunut niiden linja-autoyritysten osalta, joilla ei ole varikkoa Jyväskyläs-
sä. Aikataulumuutoksilla on mahdollista parantaa tilannetta.  
 
Jyväskylän kaupungin kannalta merkittävimmät vaikutukset ovat kohdistuneet keskustan maankäy-
tön kehittämiseen ja kaupunkikuvaan. Matkakeskuksen rakentaminen on vapauttanut alueita tehok-
kaampaan ja kaupunkikuvallisesti parempaan käyttöön. Lutakon alueen yhdistäminen Messusillan 
ja matkakeskuksen avulla keskustaan on lisännyt palveluiden ja asuinalueiden saavutettavuutta.    
  
 
Taulukko 5.  Yhteenveto Jyväskylän  matkakeskuksen vaikutuksista.  
 - - - 0/? + + + 
Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset      
• Jyväskylän kaupunki     x  
• Oy Matkahuolto Ab  x    
• VR Yhtymä Oy    x  
• VR Osakeyhtiö Oy     x  
• Ratahallintokeskus     x  
• Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset   x   
• Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset      

Paikallisliikenne   x   
Pika- ja vakiovuoroliikenne  x    

• Taksiliikenne ja taksiyritykset  x    
• Joukkoliikenteen matkustajat    x  
• Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla   x   
Turvallisuus ja terveys   x   
Sosiaalinen kestävyys    x  
Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen    x  
Luontoon kohdistuvat haitat   x   
Joukkoliikennettä koskevat tavoitteet      
• Joukkoliikennejärjestelmän houkuttelevuus, tehokkuus, laatutaso    x  
• Joukkoliikenteen markkinaosuus    x  
• Matkaketjujen sujuvuus     x  

++  vaikutukset merkittävästi myönteisiä 
+  vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä 
0/?  ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia 
-  vaikutukset lievästi kielteiset 
--  vaikutukset merkittävästi kielteiset 
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4  KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA  
 
Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi on toteutettu jälkiarviointina. Työssä on selvitetty eri 
osapuolten tyytyväisyys matkakeskuksen aiheuttamiin muutoksiin sekä hankkeen vastaavuus sille 
asetettuihin tavoitteisiin. Työ on toteutettu soveltaen liikenne- ja viestintäministeriön yleisiä ja eri-
tyisesti matkakeskusta koskevia hankearviointiohjeita.  
 
Hankearviointi on aloitettu käytännössä heti matkakeskuksen valmistumisen jälkeen. Arvioinnin tu-
lokset perustuvat puolen vuoden käyttökokemuksiin. Kokemuksia on selvitetty kyselyin ja haastat-
teluin sekä toimijoiden että matkustajien osalta. Jyväskylän matkakeskushankkeen kaikkien vaiku-
tusten selvittämiseksi tulisi arviointia myöhemmin täydentää. Monet vaikutukset ovat todennetta-
vissa vasta muutama vuosi matkakeskuksen valmistumisen jälkeen.  
 
Varsinaisen hankearvioinnin lisäksi työssä kartoitettiin eri osapuolien kokemuksia ja ajatuksia Jy-
väskylän matkakeskuksen suunnittelu- ja toteuttamisprosessista sekä parannuskohteista. Tavoitteena 
oli löytää toimintaa mahdollisesti hankaloittavat epäkohdat ja niitä korjaavat toimenpiteet Jyväsky-
län matkakeskuksen edelleen kehittämiseksi ja myös tulevia matkakeskushankkeita silmällä pitäen. 
 
4.1 Kokemuksia Jyväskylän matkakeskushankkeen prosessista 
 
Jyväskylän matkakeskushanke oli Suomen oloissa mittava rakennus- ja liikennejärjestelmän kehit-
tämisprojekti.  Tämän kokoluokan hankkeen onnistuminen vaatii selkeän ”isännän” ja projektipääl-
likön, jolla on riittävästi sekä aikaa että valtuuksia hankkeen hoitamiseen. Hankkeella tulee olla 
myös keskeisten toteuttajaosapuolten tuki takanaan. Jyväskylässä kaupunki määritteli matkakeskuk-
sen strategiseksi hankkeeksi, johon sitouduttiin ja panostettiin voimakkaasti.  
 
Jyväskylässä prosessi eteni paljolti samoin kuin Lappeenrannassakin eli kaupunki oli aktiivisena 
toimijana. Matkakeskusta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä oli tehty 1980-luvulta lähtien. Erilai-
sia kokouksia pidettiin satoja. Ongelmia aiheutti pääasiassa kustannusjakoon liittyvät kysymykset. 
Toteutusvaiheessa tuli lopulta kiire ja matkakeskus jouduttiin ottamaan käyttöön osittain kesken-
eräisenä.  
 
Liikenneoperaattoreiden lisäksi Jyväskylän matkakeskuksessa on mukana tarkoitusta varten perus-
tettuja, pääosin Jyväskylän kaupungin omistamia yhtiöitä. Liikenneoperaattoreilla on pitkäaikainen 
joukkoliikennekokemus taustalla. Matkakeskusta varten perustetuilla yhtiöillä sen sijaan ei ole ai-
kaisempaa kokemusta joukkoliikennesektorilla toimimisesta. Lisäksi monet tehtävät ja vastuut siir-
tyivät matkakeskushankkeen myötä toimijalta toiselle. Näistä syistä matkakeskuksen toiminnassa 
on ollut alkukankeutta, joka ei kuitenkaan ole vaikuttanut merkittävästi matkustajille tarjottavaan 
palveluun. Alkukankeus on näkynyt selvimmin toimijaosapuolten välisten vastuukysymysten mää-
rittelyssä.   
 

4.2 Suosituksia Jyväskylän matkakeskushankkeen pohjalta 
 
Jyväskylän matkakeskukseen on panostettu voimakkaasti niin taloudellisesti kuin muutenkin. Mat-
kakeskusta pitäisi pystyä hyödyntämään panostuksen mukaisessa laajuudessa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa yhteistyön tiivistämistä entisestään esimerkiksi lipunmyyntipalvelujen, tiedottamisen ja 
markkinoinnin tehtävissä.  
 
Matkakeskusyhteistyössä tulisi kaikkien osapuolten olla mukana. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, 
että yhteistyö ulottuu myös matkakeskuksen seinien ulkopuolelle, koko joukkoliikennejärjestel-
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mään. Matkakeskuksen rakentaminen ei pelkästään ratkaise joukkoliikenteen kysyntäongelmia, 
mutta se on hyvä keulakuva ja imagon kohottaja koko joukkoliikenteelle. Sen ovat osoittaneet muun 
muassa tämän työn yhteydessä toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. 
 
Kokonaisuutena Jyväskylän matkakeskus on vastannut varsin hyvin eri osapuolien tavoitteita lu-
kuun ottamatta linja-autoliikennettä. Erityisesti joukkoliikenteen matkustajat ovat pitäneet matka-
keskusta onnistuneena ja hyödyllisenä hankkeena. Jyväskylän matkakeskuksen tulevaisuuden kehit-
tämishaasteita ja -kohteita ovat mm.:  
• Lipunmyyntiyhteistyön uudelleen tarkastelu ja käynnistäminen  
• Linja-autojen pika- ja vakiovuoroliikenteen reittien ja aikataulujen kehittäminen matkakeskuk-

sen valmistumisen jälkeen saatujen kokemusten pohjalta 
• Liityntäliikenteen tarkastelu erityisesti paikallisliikenteen linja-autojen ja taksien osalta 
• Pysäköintitalon käytön tehostaminen parantamalla markkinointia ja opastusta 
• Matkaketjujen katkeamattomuuden turvaaminen eli aikataulujen yhteensovittaminen ja poikke-

ustilannetiedottamisen kehittäminen 
• Yhteistyön lisääminen kaikilla sektoreilla 
 
Jyväskylän matkakeskushankkeen kokemuksia voidaan hyödyntää myös muissa matkakeskusta 
suunnittelevissa kaupungeissa. Hankkeen onnistumisen kannalta tärkeää on: 
• Investointipäätökset perustuvat realistisiin kustannusarvioihin ja kannattavuuslaskelmiin 
• Käyttö- ja ylläpitokustannusten hallintaan liittyvä ennakointi jättämällä etukäteen määriteltyihin 

vuokra- ja vastiketasoihin yhdessä sovittu joustovara  
• Toteuttajaosapuolten sitoutuminen  
• Riittävät resurssit ja valtuudet omaava hankejohtaja  
• Mahdollisimman yksinkertainen organisaatiomalli  
• Matkakeskuksen toimintaa valmistumisen jälkeen koordinoiva ”isäntä”, jolla on kokonaisvastuu 
 
 
LÄHTEET 
 
Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025. Liikenne- ja viestintäministeriö, 2000. 

Joukkoliikenne – houkutteleva valinta. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 
2/2001.  

Arviointi Suomen joukkoliikennejärjestelmästä ja ministeriön joukkoliikennestrategiasta. Liikenne- 
ja viestintäministeriön julkaisuja 12/2003. 

Hankearvioinnin yleisohjeet. Liikenneministeriön julkaisuja 8/2000.  

Matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikko. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
17/2002. 

 

LIITTEET  
 
Liite 1. Lomake matkustajatyytyväisyystutkimuksen tekemistä varten 


