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ALKUSANAT
Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön organisoima hanke, jossa parannetaan
julkisen liikenteen asemapalveluja ja käytettävyyttä. Haasteellisena tavoitteena oli toteuttaa Suomeen 23 matkakeskuksen valtakunnallinen verkko vuoteen 2007 mennessä. Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan valmista matkakeskusta. Ensimmäinen matkakeskus avattiin 15.6.2000 Seinäjoella.
Muut matkakeskuspaikkakunnat Helsingin lisäksi ovat Lappeenranta, Kouvola, Varkaus, Jyväskylä,
Pori ja Lahti. Kampin matkakeskus avattiin yleisölle kesäkuussa 2005, kaupalliset osat keväällä
2006.
Kampin matkakeskus on rakennettu vetovoimaisen liikekeskuksen yhteyteen. Matkapalvelut ovat
pääosin pääsisäänkäynnin tasolla. Bussiterminaalit, metroasema sekä rahtiasema ovat maan alla.
Liikekeskuksen tilat sijoittuvat sisääntulokerrokseen ja ylempiin kerroksiin. Kampista pääsee rautatieasemalle jalkaisin katuverkkoa pitkin tai käyttäen Forumin kautta kulkevaa, sisätiloihin sijoittuvaa jalankulkuyhteyttä. Jalankulkuyhteydet ovat hyvät myös Elielin aukiolle, Rautatietorille ja
ydinkeskustan bussi- ja raitiovaunupysäkeille. Edellä mainitut joukkoliikenteen palvelupaikat muodostavat yhdessä Helsingin matkakeskuksen, joka käsittää Kamppi mukaan luettuna koko ydinkeskustan.
Kampin matkakeskuksen rakentaminen on myös osa valtion ja Helsingin kaupungin välistä Kampin
– Töölönlahden maankäyttösopimusta. Hanke on ollut Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen niin
kokonsa, näkyvyytensä kuin haasteellisuutensakin puolesta. Sen kokonaiskustannukset nousivat
matkakeskuksen osalta vajaaseen 111 miljoonaan euroon. Kustannuksiin sisältyvät itse rakennuksen
lisäksi opastus, matkustajainformaatiojärjestelmä, rahtiaseman laitteet ja varusteet sekä katu- ja torialueiden muutostyöt.
Matkakeskuksen vaikutustenarviointi on tehty matkakeskushankkeiden vaikutustenarviointikehikon
ja liikenne- ja viestintäministeriön hankearvioinnin yleisohjeiden mukaisesti. Arviointiin liittyvät
selvitykset ja kyselyt on tehty matkakeskuksen käyttöönoton jälkeen vuoden 2006 loppupuolella.
Lähtötietojen kokoaminen ja avainhenkilöiden haastattelut aloitettiin kuitenkin jo keväällä 2005.
Työtä on ohjannut seuraava työryhmä: Kari Korpela, Liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtajana, Juhani Linnosmaa, Helsingin kaupunki, Sinikka Ahtiainen, Espoon kaupunki, Kalevi Mäkinen, Oy Matkahuolto Ab, Mikko Saavola, Linja-autoliitto, Seppo Vepsäläinen, HKL, Raimo Valtanen, YTV sekä Pekka Söderling ja Rauli Nummenmaa, VR Osakeyhtiö. Vaikutusarviointia koskevan raportin ovat laatineet KTM Marko Forsblom, Pöyry Infra Oy, FM Merja Tyynismaa, AInsinöörit Oy ja DI Heikki Metsäranta, Strafica Oy.

Helsingissä 5. maaliskuuta 2007
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Ylitarkastaja
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1

TIIVISTELMÄ

Arvioinnin tavoitteet ja näkökulmat
Kampin matkakeskuksen vaikutusten arviointi on tehty liikenne- ja viestintäministeriön ohjetta
Matkakeskushankkeiden vaikutustenarviointikehikko (LVM:n Julkaisuja 17/2002) noudattaen. Arvioinnin tavoitteena on ollut selvittää eri toimijaosapuolten tyytyväisyys matkakeskuksen tuomiin
muutoksiin sekä hankkeen vastaavuus sille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikutuksia on arvioitu puolentoista vuoden käyttökokemuksen perusteella, seuraavien tahojen näkökulmasta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
HKL
Oy Matkahuolto Ab
YTV
VR Osakeyhtiö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset
Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset
Taksiliikenne ja taksiyritykset
Joukkoliikenteen matkustajat (kyselytutkimus syksyllä 2006)

Työssä on arvioitu myös Kampin matkakeskuksen vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, alueiden ja yhdyskuntien kehittämiseen sekä ajoneuvoliikenteeseen
lähiympäristön katuverkolla. Luontoon kohdistuvia suoria vaikutuksia matkakeskuksella ei ole.
Kampin matkakeskushankkeelle asetetut tavoitteet
Kampin matkakeskuksen ja entisen linja-autoaseman alueen kehittämisellä on joukkoliikenteeseen,
kaupunkikuvaan ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita. Joukkoliikenteeseen liittyvät tavoitteet ovat:
• linja-autoaseman toimintojen säilyttäminen keskeisellä paikalla
• joukkoliikenteen palvelutason ja imagon parantaminen
• liityntäyhteyksien ja logistiikan parantaminen
• terminaalin esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen
• pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kilpailukyvyn parantaminen
• linja-autoliikenteen houkuttelevuuden ja matkustajamäärien kasvattaminen
Maankäytön ja kaupunkikuvan osalta tavoitteet ovat:
• kaupunkirakenteen eheyttäminen, kaupunkikuvan parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen
• maankäytön tehostaminen säilyttämällä vanhaa ja rakentamalla uutta
• kaupallisten palvelujen kehittäminen ja keskustan kilpailukyvyn parantaminen
Matkakeskusratkaisu
Kampin keskuksen rakentaminen aloitettiin elokuussa vuonna 2002. Matkakeskuksen osalta se otettiin käyttöön kesäkuussa 2005. Liikekeskus avattiin maaliskuussa 2006. Viimeiset työt katu- ja ulkoalueilla saatiin päätökseen kesällä 2006.
Kampin matkakeskus toteutettiin yhdistämällä kaukoliikenteen ja Espoon suunnan linja-autojen
terminaalit ja rahtiasema palveluineen samaan kompleksiin Kampin keskuksen liike-, toimisto- ja
asuintilojen kanssa. Kampin keskukseen rakennettiin myös 250 uutta pysäköintipaikkaa sekä uusi
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sisäänkäynti Kampin metroasemalle. Kampin matkakeskuksen toteuttamiskustannukset olivat yhteensä 110,85 milj. €.
Kaikki kaukoliikenteen linja-autoreitit ja Länsiväylän suunnan seutulinjat päättyvät Kampin matkakeskukseen. Kaukoliikenneterminaalin yhteydessä on 36 paikkaa linja-autojen pysäköintiä varten.
Tämän lisäksi pitkäaikainen pysäköinti on osoitettu väliaikaisesti Leppäsuolle vanhan rahtiterminaalin alueelle. Espoon terminaalissa on 13 paikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin, lisätarvetta YTV:n
arvion mukaan olisi noin kymmenelle paikalle. Taksiasemat sijaitsevat Annankadun sisäänkäynnin
edustalla ja Paasikivenaukiolla. Kaukoliikenneterminaalissa on lisäksi taksipiste, jonne taksit voivat
ajaa asiakkaita noutamaan.
Matkakeskuksessa on Matkahuollon palvelupiste, VR:n, YTV:n ja HKL:n lippuautomaatit sekä linja-autojen ja junien aikatauluinformaatiota. Kampissa on käytössä maamme laajin joukkoliikenteen
informaatiojärjestelmä. Se sisältää muun muassa 52 laiturinäyttöä, 65 kuljettajan peruuttamista helpottavaa monitoria, 5 isoa ja 4 pientä kokoojanäyttöä, joissa on aikataulu- ja vapaatekstiominaisuudet sekä kaksi infokioskia. Perinteisten matkapalveluiden ohella liikekeskuksen muut palvelut ovat
matkustajien käytettävissä.
Keskeiset vaikutukset ja osapuolten tyytyväisyys
Kampin matkakeskuksella on ollut positiivinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön ja käyttöolosuhteisiin. Kamppia käyttävät joukkoliikenteen matkustajat arvioivat joukkoliikenteen käyttönsä lisääntyneen keskimäärin 8 % uuden matkakeskuksen vaikutuksesta. Laskennallisesti se tarkoittaa kahden
miljoonan matkan lisäystä seutu- ja kaukoliikenteessä. Vastaava lipputulojen lisäys on 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin niemenrajalla tehdyt matkustajamäärälaskennat tukevat tätä arviota
sekä kauko- ja tilausliikenteen että Espoon suunnan seutuliikenteen osalta. Matkakeskus on onnistunut täyttämään matkustajien varsin korkealla olleet odotukset myös matkakeskuksen viihtyisyyden, turvallisuuden, siisteyden ja matkaketjun sujuvuuden osalta lähes täysin.
Matkakeskus vastaa hyvin toimijaosapuolten etukäteen asettamia tavoitteita niin joukkoliikenteen
kuin maankäytön ja kaupunkikuvankin osalta. Espoon kaupungille, YTV:lle ja HKL:lle matkakeskus on tuonut uusia kulueriä, mutta sen vastineeksi joukkoliikenteen palvelutaso ja imago on selvästi parantunut. Helsingin kaupungin osalta tilojen ja alueiden tuottojen ja käyttökustannusten suhde
on ollut ylijäämäinen jo ennen matkakeskuksen rakentamista ja vuonna 2006 ylijäämä oli vajaa 0,4
M€ suurempi kuin vuonna 2002.
Taksiliikenteelle ja -yrityksille sekä VR Osakeyhtiölle hankkeella ei ole ollut suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. VR Osakeyhtiö katsoo joukkoliikenteen imagon ja palvelutason noston Kampissa
hyödyttävän pitkällä aikavälillä kuitenkin koko joukkoliikennesektoria.
Matkahuollossa matkakeskuksen toteuttaminen on mahdollistanut toiminnan tehostamisen. Kasvaneet tilojen ja alueiden käyttökulut Matkahuolto kompensoi uusilla, linja-autoyrityksiltä perittävillä
maksuilla. Linja-autoyrityksille tämä on merkinnyt kulujen kasvua, joka vuonna 2006 oli yhteensä
1,56 M€. Kasvaneita kuluja kompensoivat matkustajamäärien kasvu sekä myös liikennöintikustannuksissa syntyvät säästöt rahdin siirryttyä Leppäsuolta Kamppiin ja linja-auton kuljettajien aikasäästöt rahdin käsittelyssä.
Kokonaisuutena Kampin matkakeskus täyttää hyvin toimijaosapuolten hankkeelle etukäteen asettamat tavoitteet. Matkakeskus on myös liikennehankkeena yhteiskuntataloudellisesti kannattava.
Sen HK-suhde on 1,39.
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2

JOHDANTO

Matkakeskusten kehittämisen yleisenä tavoitteena on lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja
palvelutasoa. Tavoitteeseen voidaan päästä yhdistämällä eri liikennemuotojen asemat ja niihin liittyvät palvelut tai parantamalla palvelua erillisillä asemilla. Helsingissä matkakeskusta on kehitetty
parantamalla joukkoliikenteen palvelutasoa Kampissa. Matkakeskuksen muodostavat Kampin keskuksessa sijaitsevat Espoon suunnan ja kaukoliikenteen linja-autojen terminaalit sekä metro- ja rahtiasemat. Lisäksi Helsingin matkakeskukseen kuuluvat myös rautatieasema, Rautatientori, Elielin
aukio, ydinkeskustan bussi- ja ratikkapysäkit sekä metroasemat. Kampin matkakeskus on siis vain
osa Helsingin matkakeskusta.
Helsingin matkakeskus: Kampin matkakeskus, rautatieasema, Rautatientori, Elielin aukio,
ydinkeskustan bussi- ja ratikkapysäkit sekä metroasemat.
Kampin matkakeskus: Espoon suunnan ja kaukoliikenteen linja-autojen terminaalit sekä metroja rahtiasemat.
Kampin keskus: Kampin matkakeskus ja liikekeskuksen yhteisnimitys.
Kampin keskuksessa sijaitsevat terminaalit avattiin kesäkuussa 2005 ja liikekeskus keväällä 2006.
Jalankulku- ja torialueet saatiin valmiiksi kesällä 2006. Vaikutusten arviointi aloitettiin heti matkakeskuksen avajaisten jälkeen, mutta matkustajakyselyt tehtiin vasta vuoden 2006 loppupuolella.
Tämän jälkiarvioinnin tarkoituksena on arvioida Kampin keskukseen rakennettujen joukkoliikenneterminaalien vaikutuksia. Keskeisessä asemassa arvioinnissa on toisaalta matkustajanäkökulma ja
toisaalta toimijaosapuolten näkökulmat.

Kuva 1.
Kampin matkakeskuksen vaikutusten arvioinnin toimintaympäristö sekä alueen raideliikenne. Linja-autoreitit on esitetty sivujen 26 ja 27 kuvissa.
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3

TYÖN TAUSTA JA ARVIOINNIN PERUSTEET

3.1 Matkakeskusten kehittäminen Suomessa
Matkakeskusten kehittämisen perustana ovat liikennepoliittiset linjaukset, jotka on kirjattu muun
muassa liikenne- ja viestintäministeriön vuosina 2000 ja 2001 julkaisemiin asiakirjoihin ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” ja ”Joukkoliikenne – houkutteleva valinta”. Matkakeskusten
keskeisimpänä tarkoituksena on yhdistää eri liikennemuotojen asemat ja niihin liittyvät toiminnot
joukkoliikenteen palvelupaikaksi, missä kulkumuodosta tai liikennevälineestä toiseen vaihtaminen
on helppoa, miellyttävää ja turvallista.

Kuva 2.
Matkakeskusverkko
2007 on liikenne- ja viestintäministeriön organisoima hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa Suomeen 23 matkakeskuksen valtakunnallinen verkko vuoteen 2007
mennessä. Kuvassa 2 on hankkeen tilanne maaliskuussa 2007.
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3.2 Vaikutusten arvioinnissa sovelletut ohjeet
Matkakeskushankkeiden arviointia Suomessa ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön tuottama
”Matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikko” (LVM:n Julkaisuja 17/2002). Se pohjautuu liikennehankkeiden arviointia koskeviin yleisohjeisiin. Yleisohjeet käsittelevät eri liikennemuotojen
hankearviointien yhteisiä periaatteita ja laskentatapoja sekä arviointien esittämistapoja. Viimeisimmät yleisohjeet on esitetty ministeriön julkaisussa ”Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje
(34/2003)”.
Matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikko on laadittu siten, että se ottaa yleisohjeita paremmin huomioon matkakeskushankkeiden erityispiirteet. Liikenteen lisäksi matkakeskushankkeissa
suunnitellaan asematilojen hallintaan ja matkustajapalvelujen tuottamiseen liittyviä järjestelyjä.
Ratkaisut kytkeytyvät 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 mainittua ohjetta on tässä työssä sovellettu kuvassa 3 havainnollistetulla tavalla. Vaikutusselvityksissä on tuotu esille kaikki mahdolliset vaikutukset ja arvioitu niiden merkitystä tai hyvyyttä
eri osapuolten ja eri aihepiirien näkökulmasta. Vaikutusten arviointi on tehty jälkiarviointina. Jälkiarvioinnissa korostuu yleensä se, miten tyytyväisiä eri osapuolet ovat matkakeskukseen ja sen
mukanaan tuomiin muutoksiin. Yhteiskuntataloudelliset analyysit on tehty ilman jälkiarvioinnissa
tarpeetonta toteutettavuuden arviointia. Sen tilalla on esitetty yhteenveto taloudellisista vaikutuksista ja investoinneista.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
HKL
Oy Matkahuolto Ab
YTV
VR Osakeyhtiö
Liikenne- ja viestintäministeriö
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-, saatto- ja noutoliikenteen)
Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla
Turvallisuus ja terveys
Sosiaalinen kestävyys
Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen
Luontoon kohdistuvat vaikutukset

YHTEISKUNTATALOUDELLISET ANALYYSIT
Kannattavuuslaskelma
• Rahamääräiset hyödyt ja
kustannukset osapuolittain
• HK-suhde
• Herkkyystarkastelut

Vaikutusten analysointi
• Laadulliset yms. vaikutukset
• Vaikutusten arviointi liikennepoliittisten tavoitteiden näkökulmasta
• Vaikutusten tulkinta

Taloudelliset vaikutukset ja
investoinnit yhteenvetona

KOKEMUKSIA HANKKEESTA JA SUOSITUKSIA MUILLE MATKAKESKUSHANKKEILLE

Kuva 3.
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi matkakeskushankkeiden vaikutusarviointikehikkoa soveltaen.
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3.3 Kampin matkakeskuksen vaikutusarvioinnin lähtökohdat
Kampin matkakeskuksen vaikutusten arviointi aloitettiin sen valmistumisen jälkeen kesällä 2005.
Arvioinnissa on keskitytty selvittämään, miten tyytyväisiä eri osapuolet ovat matkakeskuksen mukanaan tuomiin muutoksiin sekä miten toteuttaminen vastasi etukäteen asetettuja tavoitteita. Arvioinnissa on lisäksi käyty läpi Public Private Partnership -tyyppisen toteutustavan soveltuvuutta
joukkoliikenneterminaalin toteuttamisessa.
Tässä arvioinnissa on otettu huomioon puolentoista vuoden pituinen seurantajakso matkakeskuksen
valmistumisen jälkeen. Vaikutuksia on peilattu tilanteeseen ennen Kampin keskuksen rakentamista.
Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2002. Toteuttamatta jättäminen ja joka tapauksessa toteutettavat
järjestelyt on tuotu arvioinnissa esiin hyvin yleisellä tasolla, sillä Kampin alueen maankäytön kehittäminen on ollut välttämättömyys.
Yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman laatiminen ei ole välttämätöntä enää hankkeen toteuttamisen jälkeen. Sen avulla kyetään parhaassa tapauksessa kuitenkin löytämään ja korjaamaan
hankkeen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia tai tarkistamaan päätöksentekoa varten tehtyjen laskelmien paikkansapitävyys. Tässä työssä on arvioitu myös matkakeskuksen rakentamisen taloudellisia vaikutuksia ja kannattavuutta. Näin siitäkin huolimatta, että joukkoliikennehankkeiden kannattavuuden arvioinnissa HK-suhdetta tärkeämpiä ovat laadulliset vaikutukset sekä vaikutusten arviointi liikennepoliittisten ja muiden tavoitteiden näkökulmasta.

4

KAMPIN MATKAKESKUKSEN VAIKUTUSARVIOINTI

4.1 Hankekuvaus
Yleistä
Helsingin väkiluku 1.1.2006 oli 560 905 ja koko pääkaupunkiseudun 988 440 (YTV-alue). Pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo (231 704) Vantaa (187 281) ja Kauniainen (8550).
Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa 8 000–10 000 asukkaalla vuosittain. Tunnin ajomatkan sisällä Kampista asuu 1,4 miljoonaa ihmistä. Helsingissä käy 9 miljoonaa kotimaista ja 2 miljoonaa
ulkomaista turistia vuodessa.
Joukkoliikenteen ja henkilöautoliikenteen kulkumuoto-osuuksia ja matkustajamääriä Helsinginniemen rajalla on seurattu vuodesta 1979 lähtien. Seurantajakson aikana joukkoliikenteen kulkumuotoosuus on pienentynyt 5 % ja henkilöautoliikenteen osuus on vastaavasti kasvanut saman verran.
Helsinkiin päättyvät valtatiet 1, 3, 4 ja 7. Valtatiet 1 ja 7 ovat lisäksi osa pääkaupunkiseudun läpi
kulkevaa E18 Eurooppatietä, joka on tarkoitus rakentaa kokonaan moottoritieksi välillä Turku –
Vaalimaa vuoteen 2015 mennessä. Pääkaupunkiseudun lentoasemat ovat noin 20 km Helsingin
ydinkeskustasta pohjoiseen sijaitseva Helsinki-Vantaa ja reilun 10 km päässä keskustasta sijaitseva
Helsinki-Malmi. Helsingissä on myös kolme matkustajasatamaa: Länsisatama, Eteläsatama ja Sörnäisten satama. Joukkoliikenneyhteydet lentoasemille ja satamiin perustuvat pääosin linjaautoliikenteeseen.
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Kuva 4.

Kulkumuoto-osuuksien ja matkustajamäärien kehitys Helsinginniemen rajalla (molemmat suunnat).

Kuva 5.

Helsinginniemen raja ja matkustajamäärälaskentojen laskentapisteet.
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Kampin matkakeskushankkeelle asetetut tavoitteet
Kampin matkakeskuksen ja entisen linja-autoaseman alueen kehittämisellä on joukkoliikenteeseen,
kaupunkikuvaan ja maankäyttöön liittyviä tavoitteita.
Joukkoliikenteeseen liittyvät tavoitteet ovat:
• linja-autoaseman toimintojen säilyttäminen keskeisellä paikalla
• joukkoliikenteen palvelutason ja imagon parantaminen
• liityntäyhteyksien ja logistiikan parantaminen
• terminaalin esteettömyyden ja viihtyisyyden parantaminen
• pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kilpailukyvyn parantaminen
• linja-autoliikenteen houkuttelevuuden ja matkustajamäärien kasvattaminen
Maankäytön ja kaupunkikuvan osalta tavoitteet ovat:
• kaupunkirakenteen eheyttäminen, kaupunkikuvan parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen
• maankäytön tehostaminen säilyttämällä vanhaa ja rakentamalla uutta
• kaupallisten palvelujen kehittäminen ja keskustan kilpailukyvyn parantaminen
Joukkoliikennejärjestelyt vanhalla linja-autoasemalla
Vanha linja-autoasema sijaitsee samassa korttelissa kuin uusi Kampin keskus. Vanha linjaautoasema on vuonna 1832 valmistuneen Turun kasarmin piharakennus, joka säilyi varsinaisen kasarmirakennuksen tuhoutuessa sisällissodassa 1918. Rakennus avattiin linja-autoasemana käyttöön
1935. Aseman perusparannus valmistui 1995. Vanhan linja-autoaseman matkustajapalveluvalikoima oli lipunmyynnin ja seutu- ja kaukoliikenteen matkustajainformaation lisäksi melko suppea.
Asemalla oli matkatavaran säilytys, WC:t, HKL:n infopisteet (2 kpl) ja kioski. Linja-autoasemalla
oli myös pikarahdin palvelupiste, vaikka varsinainen rahtiasema sijaitsi Leppäsuolla.
Kaukoliikenteen linja-autot jättivät matkustajat linja-autoaseman eteen. Lähtölaiturit sijaitsivat terminaalialueen eri puolilla ja kävelymatkat saattoivat parhaimmillaan olla melko pitkiä. Koko EteläEspoon liikenne päättyi aukealle linja-autojen laiturialueelle, etäälle kaupallisista ja matkustamiseen
liittyvistä palveluista.
Matkakeskuksen toteuttaminen
Kampin keskuksen rakentaminen aloitettiin elokuussa vuonna 2002. Matkakeskus otettiin käyttöön
kesäkuussa 2005. Liikekeskus avattiin maaliskuussa 2006. Viimeiset työt katu- ja ulkoalueilla saatiin päätökseen kesällä 2006. Rakentamisvaihetta edelsi pitkä kypsyttelyvaihe, joka alkoi jo 70luvulla. Noin 20 vuotta sitten selvitettiin myös mahdollisuutta siirtää kaukoliikenteen linja-autojen
terminaali keskustan ulkopuolelle kolmeen eri pisteeseen samaan tapaan kuin Matkahuollon rahtipalveluilla on Kampin lisäksi edelleen. Hankkeen lähihistorian tärkeimmät vuosiluvut ovat:
•
•
•

1995 valmistui Kampin terminaalialueen esisuunnitelma
1997 valmistui Kampin terminaalialueen hankesuunnitelma
asemakaavoitus valitusprosesseineen kesti vuodesta 1998 vuoteen 2001

Matkakeskuksen toteuttamiseen liittyviä muita sopimuksia
Kampin keskuksen ja siellä sijaitsevien terminaalien rakentaminen sisältyvät vuonna 1986 tehtyyn
Kamppi – Töölönlahti alueen maapoliittiseen periaatesopimukseen. Siinä valtio ja Helsingin kaupunki sopivat alueen kehittämisen pelisäännöistä. Sopimuksen perusajatus oli mahdollistaa Kampin
ja Töölönlahden suunnittelu maanomistusrajoista riippumatta. Lisäksi sopimuksessa jaettiin alueen
rakennusoikeus valtion ja kaupungin kesken siten, että kaupunki sai 62 prosenttia ja valtio 38 prosenttia alueen rakennusoikeudesta.
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Kuvat 6 ja 7. Kamppi ennen
Kampin keskuksen rakentamista (viereinen valokuva)
ja sen jälkeen (alla oleva
havainnekuva).
Vuonna
1935 käyttöön otettu vanha
linja-autoasema näkyy molemmissa kuvissa keskellä
(keltainen rakennus). Kuvat
SRV Viitoset Oy.
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Kampin matkakeskus toteutettiin yhdistämällä kaukoliikenteen ja Espoon suunnan linja-autojen
terminaalit ja rahtiasema palveluineen samaan kompleksiin Kampin keskuksen liike-, toimisto- ja
asuintilojen kanssa. Kampin keskukseen rakennettiin myös uusia pysäköintipaikkoja yhteensä 250
kappaletta sekä uusi sisäänkäynti Kampin metroasemalle. Pysäköintihallista on maanalainen jalankulkuyhteys Forumin pysäköintihalliin. Kampin keskuksen kokonaispinta-ala on 130 000 brm2 sisältäen julkiset jalankulkukäytävät. Se jakaantuu eri toimintoihin seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•

Liiketilaa n. 35 180 m2 (huoneistoala)
Liiketilojen sosiaali- ja varastotiloja n. 1 390 m2
Toimistoja n. 12 120 m2
Asuntoja n. 6 000 m2
Pysäköintipaikkoja (uusia 770 kpl sisältäen Forumiin rakennettavat uudet paikat, kaikkiaan
alueella noin 2 000 kpl)
Terminaalit ja tavara-asema n. 50 000 m2
Torit ja aukiot 4 ha

Joukkoliikenneterminaalin, kauppakeskuksen sekä toimisto- ja asuintalojen yhdistäminen samaan
rakennushankkeeseen mahdollisti Public Private Partnership -tyyppisen (ppp) toteutusmallin käyttämisen. Alueen toteutuksesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti SRV Viitoset Oy:n ehdotus. SRV
toteutti monitahoisen suunnittelu- ja toteutusprosessin rahoituksesta valmiiden tilojen myyntiin
saakka tiiviissä vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin eri virastojen ja joukkoliikennealan toimijoiden kanssa.
Kampin keskuksen valmistuttua SRV on myynyt valmiit tilat edelleen ja lopputilanteen omistussuhteet ovat seuraavat:
• kaukoliikenteen terminaalin omistaa Helsingin kaupunki
• Espoon terminaalin omistaa Kiinteistö Oy Espoon terminaali, jota hallinnoivat Helsingin ja
Espoon kaupungit puoliksi
• kauppakeskus on englantilaisen Boultbee Ltd:n omistaman Helsingin Kamppi Center Oy:n
omistuksessa
• asuintalot ovat erillisiä asunto-osakeyhtiöitä
• toimistot omistaa saksalainen Aareal Immobilien -kiinteistösijoitusrahasto
Kampin matkakeskuksen toteuttamiskustannukset olivat yhteensä 110,85 milj. €. Kustannusten jakautuminen eri osapuolille on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Kampin matkakeskuksen toteuttamiskustannukset osapuolittain, tilanne 12/2006.
Osapuolet
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki

Matkahuolto

HKL
YTV
Liikenne- ja viestintäministeriö
Yhteensä

Järjestelyt
Katu- ja torialueiden pintamateriaalit
Matkakeskuksen rakentaminen
Matkakeskuksen rakentaminen
Maanosto
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Rahtiaseman laitteet ja varusteet
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Kiinteä opastus, kalusteet
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Matkustajainformaatiojärjestelmä
Matkustajainformaatiojärjestelmä ym.

Järjestelyjen kustannukset
8,000 milj. €
91,143 milj. €
5,437 milj. €
0,420 milj. €
0,225 milj. €
2,595 milj. €
0,420 milj. €
0,435 milj. €
0,825 milj. €
0,150 milj. €
1,200 milj. €
110,850 milj. €
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Kuva 8.

Toimintojen sijainti Kampin keskuksessa.

25

Joukkoliikennejärjestelyt Kampissa
Narinkkatorilla on Kampin matkakeskuksen pääsisäänkäynti. Matkakeskukseen pääsee myös kerrosta ylempää Annankadun, Fredrikinkadun ja Urho Kekkosen kadun sisäänkäyntien kautta. Espoon
terminaali ja varsinainen matkakeskushalli sijaitsevat pääsisäänkäynnin kanssa samassa kerroksessa. Kaukoliikenteen linja-autojen terminaali ja rahtipalvelut sijaitsevat kerrosta alempana. PKamppi ja metroasema ovat kaukoliikenneterminaalin alapuolella. Metroon pääsee liukuportaita tai
hissiä käyttäen Kampin keskuksen kaikista kerroksista. Linja-autoon noustaan ja sieltä poistutaan
sisätiloissa, myös vaihtaminen metroon tai Espoon linja-auton ja kaukoliikenteen linja-auton välillä
tapahtuu sisätiloissa. Rautatieasemalle pääsee katuverkkoa pitkin tai Forumin kautta sisätiloissa.
Yhteydet paikallisliikenteen linja-autojen ja ratikan pysäkeille ovat myös hyvät.

Kuva 9.
Kampin
matkakeskuksen sijainti ja sisäänkäynnit. Tilanne terminaalin
avautuessa kesäkuussa
2005.

Espoon suunnan seutuliikenteen pääyhteytenä terminaalialueelle Helsingin keskustassa toimi ennen
Kampin matkakeskusta, kuten nykyisinkin, linja-autoliikenteen tunneli ja Mannerheimintie. Kampin keskuksen rakentamisen ja toiminnan aiheuttamat reittimuutokset katuverkolla ovat olleet hyvin
pieniä. Raitiotielinjat säilyivät myös entisenlaisina. Paikallisliikenteen linja-autojen keskustaterminaalit sijaitsevat entiseen tapaan Elielin aukiolla ja Rautatientorilla. Helsingin rautatieasema sijaitsee parin korttelin ja vajaan puolen kilometrin päässä Kampin matkakeskuksesta.

Kuva 10.

Bussipysäkit ja terminaalit Helsingin ydinkeskustassa vuoden 2006 lopussa. Tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia rakentamisaikaa lukuun ottamatta
Kampin keskuksen vuoksi.
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Kaikki kaukoliikenteen vuorot ja useimmat Etelä-Espoon Länsiväylän suunnan seutulinjat päättyvät
matkakeskukseen. Osa kaukoliikenteen vuoroista jatkaa satamaan. Ajoreitit Kampin matkakeskukseen on esitetty kuvissa 11 ja 12. Helsingin sisäiset linja-autoreitit kulkevat Kampin keskuksen lähiympäristön katuverkolla kuvan 11 osoittamalla tavalla. Kaukoliikenneterminaalin yhteydessä on
36 paikkaa ja Espoon terminaalissa 13 paikkaa linja-autojen pysäköintiä varten. Tilat eivät vilkkaimpina aikoina ole kuitenkaan riittävät. Toistaiseksi linja-autojen pitkäaikainen pysäköinti on ohjattu osittain Leppäsuolle, vanhan rahtiterminaalin alueelle. Leppäsuon alueen maankäyttö tulee
muuttumaan lähivuosina ja pitkäaikaispysäköinnille haetaan uutta sijoituspaikkaa. Taksiasemat sijaitsevat Annankadulla Hotelli Presidentin sivustalla, Kampin metroaseman edustalla ja Bio Rexin
päädyssä Salomonkadulla. Kaukoliikenneterminaalissa on lisäksi takseille varattu nouto- ja jättöpaikka.

Kuva 11.
Etelä-Espoon ja Helsingin sisäiset linja-autoreitit Kampin matkakeskuksen lähiympäristössä. Tilanne vuoden 2006 lopussa.
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Kuva 12.

Etelä-Espoon ja kaukoliikenteen linja-autojen ajoyhteydet Kampin matkakeskukseen.

Matkakeskuksessa on Matkahuollon palvelupiste, VR:n, YTV:n ja HKL:n lippuautomaatit sekä linja-autojen ja junien aikatauluinformaatiota. Perinteisten matkapalveluiden ohella liikekeskuksen
muut palvelut ovat matkustajien käytettävissä. Ravintoloiden ja kahviloiden lisäksi Kampissa on
useita päivittäis- ja erikoistavaraliikkeitä. Myös aukioloajoissa on tapahtunut muutoksia. Leppäsuolla rahtipalvelut olivat suljettuna lauantaisin. Kampissa rahtipalvelut ovat auki myös lauantaisin klo
8–12. Rahtiaseman sijainti ydinkeskustassa on tuonut palvelut lähemmäksi pienasiakkaita. Lipunmyynnin aukioloajoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta kaukoliikenteen odotustilat ovat
Kampissa auki ympäri vuorokauden, kun vanhalla linja-autoasemalla ne olivat auki vain lipunmyynnin aukioloaikoina (ma–pe 7–19, la 8–18 ja su 9–18).
Kampissa on käytössä maamme laajin joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä. Se sisältää muun
muassa 52 laiturinäyttöä, 65 kuljettajan peruuttamista helpottavaa monitoria, 5 isoa ja 4 pientä kokoojanäyttöä, joissa on aikataulu- ja vapaatekstiominaisuudet sekä kaksi infokioskia. Infokioskeissa
joukkoliikenteen matkustaja voi helposti tehdä oman matkasuunnitelmansa. Tietokoneen näytöstä
matkustaja näkee linja-autojen reitit ja aikataulut. Näiden tietojen avulla asiakas voi valita itselleen
parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Ennakkonäytöt Porkkalankadulla, Ruoholahdenkadulla, Lapinrinteen tunnelin suuaukolla, Mannerheimintiellä ja Annankadun suuaukolla osoittavat kuljettajille
terminaalien liikennöintitilanteen (normaali, poikkeava ajojärjestely, kokonaan suljettu). Koulutuksen yhteydessä annetulla ohjeistuksella kuljettajille on osoitettu poikkeustilanteissa korvaavat ajoreitit ja pysäkkialueet. Linja-autojen sisäänajojen yhteydessä Salomonkadulla ja Annankadulla on
näytöt, joista kuljettaja näkee kulloinkin vapaana olevat laiturit.
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Joukkoliikenteen matkustajamääriä Helsinginniemen rajalla ja Kampin matkakeskuksessa
Kampin matkakeskus on yksi Euroopan vilkkaimmista terminaalialueista. Sen kautta kulkee päivittäin noin 100 000 ihmistä. Terminaalista lähtee joka päivä yhteensä noin 2 000 Espoon ja kaukoliikenteen bussivuoroa. Ruuhka-aikoina lähtöjä on pitkälti yli 100 tunnissa.
Joukkoliikenteen matkustajamääriä Helsingissä vuosina 2002 ja 2006 on esitetty taulukossa 2. Tiedot on saatu Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirastolta ja ne perustuvat niemen rajalla tehtyihin matkustajamäärälaskentoihin. Laskennat tehdään poikkileikkauslaskentana ja ne kuvaavat
keskimääräisen arkivuorokauden matkustajamääriä. Taulukosta nähdään, että joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärät ovat pienentyneet vajaalla 6 prosentilla vuodesta 2002 vuoteen 2006, mutta
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus (62 %) ei ole muuttunut. Matkustajamäärät ovat vähentyneet
Helsingin sisäisessä ja seudullisessa linja-autoliikenteessä sekä raitiovaunussa. Vastoin yleistä trendiä seudullisessa linja-autoliikenteessä Espoon seutulinjojen Länsiväylän suunnan matkustajamäärä
on kasvanut 2,2 %. Linja-autojen kauko- ja tilausliikenteessä sekä lähi- ja kaukojunaliikenteessä
matkustajamäärissä on tapahtunut sen sijaan huomattavaa kasvua. Linja-autojen kauko- ja tilausliikenteessä matkustajamäärien kasvu on ollut peräti 31 prosenttia, lähijunaliikenteessä 15 prosenttia
ja kaukojunaliikenteessä 10 prosenttia. Kauko- ja tilausajoliikenteen suuri kasvu johtuu osittain
matkustajamäärän ”notkahduksesta” vertailuvuonna 2002. Verrattaessa matkustajamääriä vuosien
2001 ja 2006 välillä, saadaan tulokseksi 10 % kasvu.
Taulukko 2. Matkustajamääriä (koko vuorokausi) Helsingissä, niemen rajalla 2002, 2004 ja 2006.
Bussit, Helsingin sisäinen
Bussit, seutu
* Bussit, seutu; Länsiväylän suunta
Bussit, kauko- ja tilausliikenne
Raitiovaunut
Metro
Lähijuna
Kaukojuna
Yhteensä

2002
91 250
71 300
38 650
15 850
85 450
115 700
79 100
16 000
474 650

2004
69 050
65 550
36 400
18 750
77 450
113 250
79 250
16 300
439 600

2006
64 350
67 350
39 500
20 700
71 250
114 650
90 950
17 650
446 900

Metron osalta matkustajamäärämuutokset ovat olleet kokonaisuutta ajatellen vähäisiä. Niemen rajalla on tapahtunut vajaan prosentin vähennys. Kun huomioidaan kaikkien pääkaupunkiseudun metroasemien matkustajamäärät yhteensä, voidaan todeta noin 3 prosenttiyksikön kasvu. Siirtymiä
asemalta toiselle sen sijaan on havaittavissa. Kampissa metromatkustajien määrä on selvästi kasvanut (noin 23 %) Ruoholahden ja Rautatientorin kustannuksella.
Taulukko 3. Joukkoliikenteen lähtö- ja matkustajamääriä Kampin matkakeskuksessa 2006.
2006
17 845 nousua / keskimääräinen arki
Metro
Linja-autoliikenne
Seutulinjat
17 978 nousua / keskimääräinen arki
Kaukoliikenne
620 lähtöä / arkivuorokausi
• lähdöt
7 440 nousua/arkivuorokausi
• nousijat *
*Arvio, joka perustuu lähtöjen määrään ja 12 matkustajan
keskikuormaan.

Taulukko 4. Metron käyttäjämäärät (nousijat + poistujat) Kampissa, sen lähiasemailla
ja kaikilla asemilla yhteensä 2002 ja 2006
Metro
Kamppi
Ruoholahti
Rautatientori
Helsingin kaikki asemat yht.

2002
30 041
28 475
55 963
378 132

2006
39 259
22 159
53 491
390 899
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4.2 Vaikutusselvitykset
4.2.1

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungilla oli kahdenlaisia tavoitteita Kampin alueen kehittämisessä. Joukkoliikenteen
osalta tavoitteena oli linja-autoaseman säilyttäminen Helsingin ydinkeskustassa, liityntäyhteyksien
ja koko joukkoliikenteen palvelutason parantaminen sekä linja-autoliikenteen imagon kohotus. Muita tavoitteita olivat keskustan maankäytön tehostaminen, kaupunkikuvan parantaminen ja kaupunkirakenteen eheyttäminen. Kampin toteutus on vastannut kaupungin asettamia tavoitteita kaikilta osin
hyvin.
Helsingin kaupunki investoi matkakeskuksen toteuttamiseen budjettivaroja 99 milj. €. Investoinnista voidaan vähentää kaupungin Kampin rakennusoikeudesta saama hinta 63 milj. €. Tällöin investoinnin loppusummaksi jää 36 milj. €. Investoinnin kokonaissumma muodostuu rakentamishankkeen urakkasummasta sekä katu- ja torialueiden pintamateriaalien hankintakustannuksista (8 milj.
€).
Matkakeskuksen kehittämisen merkittävimmät kaupungille kohdistuvat vaikutukset liittyvät vanhan
linja-autoaseman liikennealueen vapautumiseen muuhun käyttöön. Tontille on rakennettu terminaalien ja tavara-aseman lisäksi liike-, toimisto- ja asuintilaa kokonaispinta-alan ollessa 130 000 brm2.
Alueesta on muodostunut vetovoimainen kaupan ja liike-elämän keskus sekä keskustan laajin yhtenäinen jalankulkualue toreineen ja aukioineen.
Rahtiaseman siirtyminen Leppäsuolta Kamppiin vapauttaa myös tämän alueen muuhun rakentamiseen. Rakennusoikeutta alueella on voimassa olevan kaavan mukaan 26 700 m2. Johtosiirtojen alustavat kustannukset alueella ovat noin 950 000 €. Rakennusoikeuden myyntitulot olivat 58 milj. euroa. Leppäsuon alueella tehtävien pilaantuneen maaperän kunnostustöiden on arvioitu maksavan
644 626 euroa.
Helsingin kaupunki omistaa kaukoliikenneterminaalin ja rahtiaseman tilat sekä kiinteistöyhtiön
kautta puolet Espoon terminaalista, yhteensä 34 752 m2. Espoon terminaalia käyttäviltä liikennöitsijöiltä ei peritä maksuja tilojen käytöstä. Helsingin kaupunki vuokraa Matkahuolto Oy:lle kaukoliikenneterminaali- ja rahtipalvelutilat vuokran ollessa kaukoliikenneterminaalin osalta 656 729 euroa
ja tavara-aseman osalta 182 305 euroa vuodessa. Vanhan linja- autoaseman tilat kaupunki omistaa
ja vuokraa edelleen. Vuokratuotot vuonna 2002 olivat 431 900 € ja vuonna 2006 ne olivat 246 600
€. Kaikkien edellä mainittujen kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokulut vuonna 2006 olivat 668 000 €.
Vuonna 2002 vastaavat kulut pelkän linja-autoaseman osalta olivat 392 700 €. Kampissa sijaitsevien katu- ja torialueiden käyttökustannukset ennen matkakeskuksen valmistumista ja sen jälkeen on
arvioitu suurin piirtein samansuuruisiksi. Tuottojen ja kulujen suhde uudessa matkakeskuksessa ja
vanhalla linja-autoasemalla yhteensä vuonna 2006 on noin 0,42 milj. € ylijäämäinen. Vuonna 2002
tuottojen ja kulujen suhde vanhalla linja-autoasemalla oli 0,039 milj. € ylijäämäinen.
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Helsingin kaupunki ja sen laitokset ja - 0/?
+
+ + Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
virastot
99 milj. €
• Investoinnit
121 milj. €
x
• Rakennusoikeuden myyntitulot
+
0,378
milj. €/v
x
• Tilojen ja alueiden tuotot / käyttökustannukset
x
• Kaupunkikuvalliset tavoitteet
x
• Joukkoliikennetavoitteet
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

4.2.2

Espoon kaupunki

Espoon kaupungin tärkein tavoite Kamppiin liittyen oli joukkoliikenteen palvelutason parantaminen, erityisesti espoolaisten joukkoliikenteen matkustajien näkökulmasta katsottuna. Keskeisiä asioita tässä mielessä ovat liityntäliikennemahdollisuudet, vaihtojen sujuvuus, matkustajainformaatio
ja -palvelut sekä odotustilat.
Puolentoista vuoden käyttökokemusten perusteella Espoon tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Espoon terminaali ja koko matkakeskus on toimiva kokonaisuus, joka on parantanut joukkoliikenteen
palvelutasoa selvästi vaikka tarjonnassa ei ole tapahtunut muutoksia. Seutuliikenteen tarjontaa karsittiin merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ennen Kampin valmistumista. Tämä yhdessä
hajautettujen pysäkkijärjestelyjen kanssa laski matkustajamääriä muutamalla prosentilla vuodesta
2002 vuoteen 2004. Kampin valmistumisen jälkeen matkustaminen Etelä-Espoon linjoilla on hieman lisääntynyt vertailuvuoteen 2002 nähden.
Espoon kaupunki investoi matkakeskuksen toteuttamiseen yhteensä 6,08 milj. €. Tästä 5,44 milj. €
käytettiin Espoon terminaalin rakentamisurakkaan, 0,42 milj. € maan ostoon ja 0,22 milj. € informaatiojärjestelmään. Kaupunki omistaa Espoon terminaalista kiinteistöyhtiön kautta puolet ja maksoi siitä hoitovastiketta 147 147 € vuonna 2006. Vastikkeeseen on tulossa vuositasolla huomattava
korotus. Korotuspaineet johtuvat siitä, että tilojen siivous, vartiointi, valvonta, ovihuolto ja bussihallin sisäilman puhdistuslaitteiden huoltokulut (ilmanlaatuongelmat) ovat olleet etukäteen arvioitua
suuremmat. Espoon terminaalia käyttäviltä liikennöitsijöiltä ei peritä maksuja tilojen käytöstä. Kaupungin osuus Espoon terminaalin matkustajainformaatiojärjestelmän käyttökustannuksista vuonna
2006 oli 16 000 euroa. Matkakeskuksen kehittämisen merkittävimmät kaupungille kohdistuvat vaikutukset liittyvät espoolaisille tarjottavien joukkoliikennepalveluiden tason paranemiseen.
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Espoon kaupunki

--

-

0/?

+

++

•
•

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
6,08 milj. €
-0,15 milj. €/v

Investoinnit
x
Tilojen ja alueiden tuotot / käyttökustannukset
- 0,016 milj. €/v
x
• Infojärjestelmä
x
• Joukkoliikennetavoitteet
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

4.2.3

YTV

YTV:ssä Kampin matkakeskuksen toteuttaminen nähtiin ennen muuta yhtenä keinona puolustaa
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta henkilöautoilua vastaan. Tavoitteena oli joukkoliikenteen
palvelutason ja imagon parantaminen. Kampin matkakeskuksen toteutus vastaa YTV:n tavoitteita
hyvin ja se on selkeä parannus aikaisempaan tilanteeseen nähden. Tulevan toiminnan kannalta erityisen tärkeää on erilaisten häiriötilanteiden hallinta.
YTV on investoinut Espoon terminaalin informaatiojärjestelmiin 0,15 milj. €. YTV:n osuus informaatiojärjestelmän käyttökustannuksista vuonna 2006 oli 16 000 euroa. Sen lisäksi YTV on järjestänyt terminaalin käyttöön liittyvää koulutusta tuhansille kuljettajille. Seutuliikenteen kasvun laskennallinen vaikutus lipputuloihin on 0,147 milj. € vuodessa. Arvio perustuu oletukseen, että aktiivikäyttäjät matkustavat kausilipulla, jolloin matkamäärien kasvu ei lisää lipputuloja, mutta satunnaisten ja uusien käyttäjien osalta lipputulot kasvavat keskimäärin 1,3 euroa / matka.
YTV

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
0,15 milj. €
- 0,016 milj.€/v
0,15 milj. €/v

• Investoinnit (infojärjestelmä)
x
• Infojärjestelmän käyttö
x
• Seutuliikenteen lipputulot
x
• Tarjottava palvelutaso/ hlöliik.
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

4.2.4

Oy Matkahuolto Ab

Matkahuollon tavoitteena oli Kampin terminaalien myötä saada koko joukkoliikenteelle ja erityisesti linja-autoliikenteelle lippulaiva pääkaupungin ytimeen, keskeiselle paikalle. Tavoite liittyy voimakkaasti joukkoliikenteen palvelutasoon ja imagoon. Matkahuollon omien kokemusten sekä linjaauton kuljettajilta ja matkustajilta saadun palautteen perusteella matkakeskus on pääosin vastannut
Matkahuollon asettamia tavoitteita.
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Matkahuolto osallistui matkakeskuksen toteuttamiseen yhteensä 3,500 milj. €:lla. Matkahuollon
kustannuksista rahtiliikenteeseen kohdistuu 2,595 milj. €, joka sisältää kuljetinlaitteet ja muun rahtipuolen varustuksen. Henkilöliikenteeseen liittyvät kustannukset olivat yhteensä 0,855 milj. €, joka
sisältää matkustajainformaatiojärjestelmään kohdistuneet 0,470 milj. € sekä kiinteän opastuksen ja
lipunmyyntipisteen laitteet ja varusteet yhteensä 0,435 milj. €.
Kampin matkakeskuksen toteutumisella on ollut positiivinen vaikutus Matkahuollon talouteen. Yhteenlasketut palkkakulut, vuokramenot ja pääomakulut ovat vuodesta 2002 kasvaneet vuositasolla
ainoastaan 115 000 euroa neljän vuoden aikana tapahtuneesta palkkojen ja yleisen hintatason noususta sekä mittavasta investoinnista huolimatta. Palkkamenojen osalta selitys löytyy 15 henkilötyövuoden vähennyksestä rahtipuolella ja neljän henkilötyövuoden vähennyksestä henkilöliikenteen
puolella. Vuoden 2002 tilanteessa rahdilla oli keskustassa kaksi toimipistettä, varsinainen rahtiasema Leppäsuolla ja pikarahdin toimipiste linja-autoasemalla. Rahdin käsittely oli pääosin manuaalista. Kampin matkakeskuksen myötä rahtitoiminnoille riittää yksi toimipiste. Automatisointi on mahdollistanut lisäksi rahdin nopeamman käsittelyn pienemmällä henkilöstömäärällä. Kasvaneita vuokra- ja pääomakuluja on katettu Kampissa käyttöön otetuilla palvelu- ja pysäköintimaksuilla sekä
asemamaksutulonjaossa tehdyillä muutoksilla.
Matkahuollon tuotot ovat säilyneet vertailuvuoden tasolla, vaikka rahdin kappalemäärä on laskenut
vuodesta 2002 vuoteen 2006. Rahdin kappalemäärän putoaminen ei johdu Kampin terminaalin toteuttamisesta vaan esimerkiksi suurten keskusvarastojen siirtymisestä Suomesta muualle Eurooppaan.
Rahtiterminaalin asiakkaille työn aikana tehdyn kyselyn mukaan myös rahtipuolen asiakkaat suhtautuvat Kamppiin varsin positiivisesti. Kyselylomakkeiden jakaminen toteutettiin rahtiasiakkaiden
asioinnin yhteydessä Matkahuollon henkilökunnan toimesta ja vastauksia saatiin yhteensä 68 kappaletta.
Positiivista palautetta annetaan erityisesti asiakaspalvelulle, uusien tilojen siisteydelle ja toimivuudelle sekä palvelun sujuvuudelle. Kehittämistoiveet koskevat lähinnä aukioloaikoja ja ajoittaista
ruuhkaisuutta liikennejärjestelyissä. Kampin sijainti ydinkeskustassa saa osakseen pääasiassa kiitosta, mutta osalle aikaisempi sijainti Leppäsuolla oli parempi. Kokonaisuutena rahtiasiakkaiden näkemykset ovat kuitenkin selvästi positiivisesti painottuneet.
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Kampin Matkakeskuksen vaikutusarviointi: Näkemykset rahtiterminaalin vaikuttavuudesta
Täysin samaa mieltä
0,0 %

Melko samaa mieltä
20,0 %

Ei vaikutusta

Melko eri mieltä

40,0 %

60,0 %

Täysin eri mieltä
80,0 %

100,0 %

38,2 %
26,5 %
23,5 %

Kamppi on helpottanut
rahtipalvelujen käyttöä

8,8 %
2,9 %
32,4 %
29,4 %
26,5 %

Kamppi on nopeuttanut
rahtipalvelujen käyttöä

8,8 %
2,9 %
47,1 %

Kamppi on parantanut
Matkahuollon imagoa

Kampin rahtiterminaali on
kokonaisuudessaan ollut
hyödyllinen ratkaisu

Kuva 13.

29,4 %
20,6 %
2,9 %
0,0 %
50,0 %
27,8 %
13,9 %
5,6 %
2,8 %

Rahtiasiakkaiden näkemykset Kampin rahtiterminaalista.

Oy Matkahuolto Ab

--

-

0/?

•
•
•
•
•

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
3,500 milj. €
- 0,008 milj. € / vuosi
-1,670 milj. € / vuosi
0 € / vuosi
+1,563 € / vuosi

Investoinnit
x
Palkkamenot
xx
Vuokra- ja ylläpitomenot
x
Asemapalvelutulot
x
Palvelu- ja pysäköintimaksutulot,
asemamaksutulonjako
x
• Tarjottava palvelutaso/ hlöliik.
x
• Tarjottava palvelutaso/ tavaraliik.
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

4.2.5

Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset

Linja-autoalan päätavoite oli säilyttää terminaali Helsingin keskustassa ja parantaa sen logistiikkaa.
Muut tavoitteet olivat terminaaliin viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen, linja-autoliikenteen
imagon parantaminen sekä matkustajamäärien kasvattaminen. Tavoitteet ovat toteutuneet matkustajamäärien kasvua lukuun ottamatta hyvin. Linja-autoliikenteen kokonaismatkustajamäärät ovat olleet jo vuosien ajan lievässä laskussa, joskin Helsinkiin suuntautuvien tilaus- ja kaukoliikenteen
bussien matkustajamäärät ovat nousseet selvästi vuodesta 2002. Alan oman arvion mukaan Kampin
terminaalin katsotaan kuitenkin lähinnä jarruttaneen kokonaismatkustajamäärien vähentymistä.
Kaukoliikenteen kannalta Kampin matkakeskuksen toteuttamiseen liittyvät merkittävimmät vaikutukset ovat seurausta rahtipalvelujen siirtymisestä Leppäsuolta Kamppiin, rahdin käsittelyn automatisoinnista sekä linja-autojen pysäköintiratkaisuista. Rahtipalvelujen osalta olosuhteet ovat parantu-
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neet selkeästi; rahdin käsittely on kuljettajalle helppoa ja käsittelyajat ovat lyhentyneet automatiikan
myötä. Lisäksi työskentely säältä suojatuissa tiloissa ja uudet sosiaalitilat ovat vaikuttaneet työnteon
olosuhteisiin parantavasti.
Henkilöliikenteeseen liittyen muutokset olivat melko vähäisiä. Linja-autoliikenteen vuorotarjonnassa ei ole tapahtunut matkakeskuksen vuoksi muutoksia. Samoin reittimuutokset ovat pieniä rajoittuen aivan Kampin sisäänajojen ympäristöön. Aikataulumuutoksetkin ovat olleet vähäisiä. Paikallisliikenteen reittejä ei tässä yhteydessä muutettu. Matkustajien odotusajan laatuun ja liityntäyhteyksiin Kampilla on kuitenkin ollut selkeästi positiivinen vaikutus aikaisempaan verrattuna.
Kampin matkakeskuksen toteutus on tuonut linja-autoyrityksille sellaisia kulueriä, joita ei ole aikaisemmin ollut. Näillä kuluerillä bussiyritykset kattavat yhdessä Oy Matkahuolto Ab:n kanssa uuden
terminaalin rakentamisesta aiheutuneet, alaan kohdistuvat kustannukset. Uusia kulueriä ovat Kampin palveluja käyttäville kohdistetut, Matkahuollolle maksettavat palvelu- ja pysäköintimaksut.
Myös asemamaksutulonjakoa on muutettu valtakunnallisesti linja-autoyritysten osalta pienemmäksi
Kampista johtuvien investointien ja kustannustason nousun kattamiseksi. Lisäksi linja-autoyritykset
osallistuvat Matkahuollon Kampin kustannuspaikan alijäämän kattamiseen. Edellä mainittujen
muutosten rahamääräinen vaikutus kaikille kaukoliikenteen linja-autoyrityksille on yhteensä 1,56
milj. € vuonna 2006 ja kustannusten odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Bussiyrityksille uudet
kuluerät muodostavat merkittävän taloudellisen lisäerän yritysten kustannuksiin. Kasvaneita kuluja
kompensoivat kaukoliikenteen kasvaneet matkustajamäärät. Laskennallisesti lipputulot kasvavat
matkustajamäärien kasvun myötä noin 1,51 milj. euroa vuodessa. Arvio perustuu oletukseen, että
aktiivikäyttäjät matkustavat kausilipulla, jolloin matkamäärien kasvu ei lisää lipputuloja, mutta satunnaisten ja uusien käyttäjien osalta lipputulot kasvavat keskimäärin 8 euroa / matka. Liikennöintikustannuksissa syntyvät säästöt rahdin siirryttyä Leppäsuolta Kamppiin ja linja-auton kuljettajien
aikasäästöt rahdin käsittelyssä ovat vähäiset.
Liikennejärjestelyt Kampin terminaalien sisällä ovat osoittautuneet linja-autoliikenteen kannalta
toimiviksi niin henkilöliikenteen kuin rahdinkin osalta. Myös Kampista katuverkkoon pääsy on saatu alkuvaikeuksien jälkeen sujuvammaksi, kun liikennevaloihin on tehty tarvittavat etuisuudet linjaautoliikenteelle. Kaukoliikenteellä on Kamppiin ajettaessa edelleen sujuvuusongelmia. Kampissa on
pysäköintitilaa linja-autoille, mutta pitkäaikainen pysäköinti on toistaiseksi Leppäsuolla.
Olosuhteet rahdin kuljettamisessa ovat Kampin matkakeskuksessa oleellisesti paremmat kuin aikaisemmin. Rahdin käsittely on muuttunut niin, että työ painottuu aikaisempaa enemmän Matkahuollolle. Linja-auton kuljettajien työmäärä on vastaavasti pienentynyt.
Linja-autoliikenne ja -yritykset
•

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
-1,563 milj. €/vuosi

x
Palvelu- ja pysäköintimaksut, asemamaksutulonjako
x
x
• Yritysten liikennöintikustannukset
1,511 milj. €/vuosi
x
• Yritysten lipputulot
x
• Henkilöliikenteen järj. toimivuus
x
• Rahtiliikenteen järj. toimivuus
x
• Kokonaisvaikutus/ kaukoliikenne
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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4.2.6

HKL – Helsingin kaupungin liikennelaitos

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tavoitteet olivat pitkälti yhtenevät Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Joukkoliikenteen osalta tavoitteena oli linja-autoterminaalin säilyttäminen kaupungin keskustassa, linja-autoliikenteen imagon kohotus ja liityntäliikenneyhteyksien parantaminen
yleensä sekä erityisesti metroa koskien. Muita tavoitteita olivat keskustan maankäytön tehostaminen, kaupunkikuvan parantaminen ja kaupunkirakenteen eheyttäminen. Kampin toteutus on vastannut HKL:n tavoitteita hyvin. Negatiivinen asia on maakaasubussien käyttökielto.
Matkakeskuksen matkustajainformaatiojärjestelmä (OPA) on HKL:n omistuksessa. HKL on investoinut matkustajainformaatiojärjestelmään 0,825 milj. €. Järjestelmän käyttökustannukset jakautuvat
Espoon terminaalin osalta HKL:n, Espoon kaupungin ja YTV:n kesken suhteessa 20 %, 40 % ja 40
%. HKL:n osuus vuonna 2006 oli 8 000 euroa. Järjestelmän ylläpito sitoo myös HKL:n henkilöresursseja. Käyttö- ja ylläpitokustannukset tulevat takuuajan jälkeen todennäköisesti nousemaan.
HKL

--

•
•
•

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
0,825 milj. €
- 0,008 milj. €/v

Investoinnit
x
Infojärjestelmän käyttökustannukset
x
Maankäyttö- ja kaupunkikuvatavoitteet
x
• Joukkoliikennetavoitteet
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

4.2.7

VR Osakeyhtiö

Kampissa VR Osakeyhtiön tavoitteena oli joukkoliikenteen palvelutason ja imagon parantaminen,
vaikka kyseessä on ensisijaisesti Helsingin kaupungin ja Matkahuollon hanke. Kamppi ei ole yhdistetty matkakeskus vaan se perustuu erillisten asemien yhteistyöhön ja siksi synergiahyödytkin ovat
melko pieniä. VR Osakeyhtiön tavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet, sillä Kamppi on edustava
joukkoliikenteen solmukohta, joka parantaa joukkoliikenteen imagoa ja palvelutasoa.
VR Osakeyhtiö ei varsinaisesti investoinut matkakeskushankkeeseen. Se siirsi yhden lippuautomaattinsa Kampin matkakeskukseen. Sen lisäksi Kampissa on kauko- ja seutuliikenteen junien aikatauluinformaatiota esillä.
Raideliikenteen matkustajamäärät Helsingissä ovat lippujärjestelmästä saadun tiedon perusteella olleet voimakkaassa kasvussa. Matkakeskuksen toteuttaminen ei kuitenkaan ole vaikuttanut matkustajamäärien kasvuun, vaan se johtuu uudistuneesta kalustosta, lyhentyneistä matka-ajoista sekä lippujärjestelmässä (Kerava-lippu ym.) ja verotuksessa (työsuhdelippu) tapahtuneista muutoksista. Kaksi
viimeksi mainittua seikkaa vaikuttavat erityisesti seutuliikenteen matkustajamääriin.
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VR Osakeyhtiö Oy

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)

• Investoinnit
x
• Käyttökustannukset
x
• Lipputulot
x
• Tarjottava palvelutaso
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

4.2.8

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kampin matkakeskuksen toteutus vastaa liikenne- ja viestintäministeriön hankkeelle asettamia tavoitteita. Tavoitteet ovat joukkoliikenteen houkuttelevuuden, esteettömyyden, kannattavuuden ja
imagon parantaminen sekä kulkumuoto-osuuden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi
tavoitteena oli YTV-alueen lippujärjestelmän kehittäminen niin, että YTV:n ja Matkahuollon matkakortit saadaan samaan järjestelmään.
Liikenne- ja viestintäministeriön investoinnit Kampin matkakeskukseen olivat suuruudeltaan 1,2
milj. € osoitettuna informaatiojärjestelmän hankintakustannuksiin. Sen lisäksi ministeriö rahoitti
erilaisia Kamppiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä yhteensä 0,8 milj. €:lla.
Liikenne- ja viestintäministeriö

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
1,2 milj. €
0,8 milj. €

• Investoinnit
• Tutkimukset ja selvitykset
x
• Tarjottava palvelutaso/ hlöliik.
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

4.2.9

Matkapalvelutiloissa toimivat kaupalliset yritykset

Kampin keskuksessa toimivien kaupallisten yritysten osalta ei ole mahdollista tehdä vertailua tilanteeseen ennen matkakeskuksen rakentamista. Kyseessä on täysin eri konsepti, yritykset ja toimitilavolyymi.
4.2.10 Taksiliikenne ja taksiyritykset
Kampin matkakeskuksen läheisyydessä on tällä hetkellä taksiasema Annankadulla, Kampin metroaseman edustalla ja Salomonkadulla. Kaukoliikenneterminaalissa on lisäksi takseille varattu noutoja jättöpaikka. Kampin hyvät liityntäliikenneyhteydet ovat matkustajakyselyn perusteella vähentäneet taksin käyttöä. Samansuuntaisesti matkustajamääriin vaikuttanee myös, että opastus taksiasemille koetaan puutteelliseksi. Toisaalta Kampin keskuksessa ja sen ympäristössä on tällä het-
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kellä vertailuvuotta 2002 huomattavasti enemmän toimintoja ja palveluita, mikä puolestaan lisännee
muiden taksimatkustajien määriä.
Taksiliikenne ja taksiyritykset

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)

x
• Järjestelyt/ taksiyrittäjät
x
• Järjestelyt/ taksimatkustajat
x
• Matkustajamäärä
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

4.2.11 Joukkoliikenteen matkustajat
Vaikutuksen joukkoliikenteen käytön määrään
Joukkoliikenteen matkustajamäärätietoja on kartoitettu useista eri lähteistä ja kokonaismuutokset
ovat myös hyvin nähtävissä. Alan yleisen näkemyksen mukaan on kuitenkin lähes mahdotonta arvioida, mikä on nimenomaan Kampin matkakeskuksen vaikutus tapahtuneisiin muutoksiin, sillä samanaikaisesti on tarkasteluajanjaksolla 2002–2006 tapahtunut lukuisia muita matkustajamääriin
vaikuttavia muutoksia. Näitä ovat mm. autoistumisen lisääntyminen autoveromuutoksen myötä,
polttoaineiden hinnan voimakas kasvu, joukkoliikenteen vuorotarjonnassa ja lippujen hinnoissa tapahtuneet muutokset jne. Tämän vuoksi työssä on päädytty arvioimaan muutosta matkustajakyselyssä saatujen tulosten perusteella, jossa kysymysasettelu on voitu kohdistaa nimenomaan
Kampin matkakeskukseen liittyviin muutoksiin. Muita matkustajamäärätietoja on käytetty taustatietona ja ne tukevat kyselyn avulla saatuja tuloksia. Tulosten perusteella voidaan arvioida seuraavaa:
•

Kampin keskuksessa käy arkipäivänä noin 100 000 henkilöä. Arvio sisältää sekä lähtevät että
tulevat matkustajat että muut asiakkaat. Matkustajista noin 62 000 on aktiivikäyttäjiä (päivittäin
tai useita kertoja viikossa kulkevat), 22 000 satunnaiskäyttäjiä (muutamia kertoja kuukaudessa).
Joukkoliikenteen ei-käyttäjiä (matkoja harvemmin kuin kuukausittain) on siten noin 17 000.

•

Arvioidaan, että joukkoliikenteen aktiivikäyttäjät tekevät arkivuorokaudessa yhteensä 91 000
joukkoliikennematkaa, satunnaiskäyttäjät 2 750 matkaa ja ei-käyttäjät 160 matkaa. Tarkasteltava kokonaismatkamäärä on siten noin 93 910 matkaa vuorokaudessa eli noin 27,3 milj. matkaa
vuodessa.

•

Kyselyn perusteella aktiivikäyttäjät ovat lisänneet Kampin ansiosta joukkoliikenteen käyttöä
7,1 %, satunnaiskäyttäjät 7,8 % ja ei-käyttäjät 1,2 %.

•

Kyselyn perusteella Kampin matkakeskus on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä yhteensä noin
2,0 miljoonalla matkalla vuodessa (noin 8 %).

Vaikutukset joukkoliikenteen matka-aikoihin
Matkustajakyselyssä selvitettiin myös, kuinka Kampin matkakeskus on vaikuttanut matka-aikoihin.
Kysymyksessä on koettu matka-aika eli kokonaismatka-aika, jossa esimerkiksi vaihtoon kuluvalla
ajalla on selvästi suurempi painoarvo kuin ajoneuvossa matkustamiseen kuluvalla ajalla. Kyselyn
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mukaan aktiivikäyttäjät säästävät joukkoliikennematkoilla päivässä noin 2,6 minuuttia, satunnaiskäyttäjät noin 2,0 minuuttia ja ei-käyttäjät 0,4 minuuttia.
Joukkoliikennematkan keskimääräinen kesto pääkaupunkiseudulla on noin 30 minuuttia matkaa
kohden. Kun otetaan huomioon kävely- ja odotusajan sekä vaihdon vastus, laskennallinen kokonaismatka-aika on keskimäärin 50 minuuttia matkaa kohden.
Asiakastyytyväisyys
Joukkoliikenteen matkustajien asiakastyytyväisyyttä mitattiin Kampin matkakeskuksen vaikutusten
osalta matkustajille ja matkakeskuksessa asioiville muille henkilöille kohdistetulla kyselytutkimuksella. Lisäksi kyselytutkimus kohdistettiin Kampin ulkopuolella olevien lähialueen pysäkkien joukkoliikennematkustajille sekä Helsingin rautatieaseman asiakaskunnalle. Otannan tavoitteena oli
saada otokseen sekä aktiivisia Kampin matkakeskuksen palvelujen käyttäjiä että laajemmin muita
joukkoliikenteen käyttäjiä. Koska työn lähestymistapana on nimenomaan joukkoliikennenäkökulma, on myös kyselytutkimus kohdistettu pääasiassa joukkoliikenteen käyttäjille.
Asiakastyytyväisyystutkimuksessa pääpaino oli uuden matkakeskuksen mukanaan tuoman muutoksen arvioinnissa. Arvioinnin kohteena olivat asiakaskunnan odotukset ja kokemukset Kampin uuden
matkakeskuksen eri osa-alueiden suhteen ja muutos aikaisempaan. Lisäksi arvioitiin erikseen muutosta entisiin liikennejärjestelyihin ja mahdollisia vaikutuksia matkustajien liikkumistottumuksiin.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen aineiston keruu toteutettiin informoituna kyselytutkimuksena, jossa kyselyn suorittaja oli tarvittaessa vastaajan apuna. Kysely toteutettiin lokakuussa 2006. Tutkimuksen otos oli 808 henkilöä.
Taustatiedot
Kyselyyn vastanneista 78 %
oli naisia.

Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Vastaajien
sukupuolijakauma
21,9 %

Tutkimukseen
vastaajien
keski-ikä oli 45 vuotta.
Suurimpana ammattiryhmänä
olivat toimihenkilöt 34 %
osuudella. Opiskelijoita oli 19
%, ammattityöntekijöitä ja
eläkeläisiä
oli
17
%
vastanneista.

Nainen
Mies

78,1 %

Kuva 14. Vastaajien sukupuolijakauma
Vastaajista 53 % oli helsinkiläisiä, espoolaisia oli 26 % ja vantaalaisia 6 %. Pääkaupunkiseudun
ulkopuolella asuvia oli 16 % vastaajista.
Kampin matkakeskuksessa asiointi
Matkakeskuksessa vierailleista vastaajista 73 % oli matkakeskuksessa matkustamiseen liittyen.
Matkakeskuksessa vierailleista 3 % oli saattamassa tai noutamassa matkustajaa. Lippua ennakkoon
ostamassa tai informaatiota kysymässä oli yhteensä 6 % vastaajista. Muita kuin matkustamispalveluja käytti vastaajista 30 % ja läpikulkumatkalla vastaajista oli 21 %.
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Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Syy Kampin matkakeskuksessa
asioimiseen
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Matkustaminen bussilla (tulo
tai lähtö)
3,4 %

Matkalipun ostaminen tai
varaaminen etukäteen

4,4 %
1,6 %

Ostoksien tekeminen
Kamppikeskuksen liikkeissä

19,8 %

Oheispalvelujen käyttö (esim.
ravintolat ja kahvilat)

9,8 %
20,8 %

Läpikulkumatka

Kuva 15.

100,0 %

73,2 %

Matkustajan saattaminen tai
noutaminen

Informaation kysyminen tai
hakeminen

80,0 %

Kampin matkakeskuksessa asioimisen syy.

Kun on kyse matkakeskuksesta, on luonnollista, että valtaosa vastaajista on aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Kampin matkakeskuksessa vierailleista vastaajista 40 % käytti matkakeskuksen palveluja päivittäin. Viikoittain palveluja käytti 22 % vastaajista ja kuukausittain 22 % vastaajista.
Noin kuudesosa vastaajista käytti matkakeskuksen palveluja harvemmin kuin kerran kuukaudessa
tai ei lainkaan. Kampin käyttöuseuden pohjalta muodostettiin jatkoanalysointia varten seuraavat
luokitukset:
- Aktiivikäyttäjä; käy Kampin matkakeskuksessa joukkoliikennematkustamiseen liittyen
vähintään joitakin kertoja viikossa
- Satunnaiskäyttäjä; käy Kampin matkakeskuksessa joukkoliikennematkustamiseen liittyen joitakin kertoja kuukaudessa
- Ei-käyttäjä; käy Kampin matkakeskuksessa joukkoliikennematkustamiseen liittyen harvemmin kuin kuukausittain tai ei käy lainkaan
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Kuinka usein käyt Kampin
matkakeskuksessa joukkoliikennevälineillä matkustamiseen liittyen?
0,0 %

20,0 %

Joitakin kertoja viikossa

21,8 %

Joitakin kertoja
kuukaudessa

21,5 %

Harvemmin

Kuva 16.

60,0 %

80,0 %

100,0 %

40,3 %

Päivittäin tai lähes päivittäin

En koskaan

40,0 %

15,3 %
1,3 %

Käyntiuseus Kampin matkakeskuksessa joukkoliikennematkustamiseen liittyen.
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Joukkoliikenteen käyttöaktiivisuus poikkeaa selvästi kauko- ja seutuliikenteen välillä. Kaukoliikenteessä matkustajien enemmistö käyttää joukkoliikennettä joitakin kertoja kuukaudessa (satunnaiskäyttäjä) tai vain joitakin kertoja vuodessa tai tätäkin harvemmin (ei-käyttäjä). Aktiivikäyttäjiä eli
vähintään joitakin kertoja viikossa matkustavia on kaukoliikenteessä noin kolmannes matkustajista.
Seutuliikenteessä selvä enemmistö on aktiivikäyttäjiä, joita on 67 % matkustajista. Satunnaiskäyttäjiä on viidennes matkustajista.
Kampin Matkakeskuksen vaikutusarviointi: Kauko- ja seutuliikenteen käyttöaktiivisuus
Aktiivikäyttäjä
0,0 %

20,0 %

Satunnaiskäyttäjä
40,0 %

Ei-käyttäjä
60,0 %

80,0 %

100,0 %

34,1 %
25,4 %

Kaukoliikenne

40,5 %

67,2 %
20,8 %

Seutuliikenne
12,0 %

62,0 %
Yhteensä

21,5 %
16,5 %

Kuva 17.

Kauko- ja seutuliikenteen käyttöaktiivisuus.

Liityntäliikenteessä käytetyimmät kulkumuodot ovat metro, seutubussi, kaukoliikenteen bussi ja
kävely. Kamppiin saavuttaessa 30 % käyttää metroa, 28 % seutubussia ja 17 % tulee kaukoliikenteen bussilla tai jalkaisin. Henkilöautoa ja polkupyörää ei oheisessa taulukossa ole mukana, koska
niillä ei käytännössä ollut tulijoita lainkaan.
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Taulukko 4. Kampin matkakeskuksen liityntäliikennejakauma.
Kampista jatkaminen /
Kamppiin tulo
Jalan

Jalan

Seutubussilla

Kaukobussilla

Metrolla

Raitiovaunulla

Lähijunalla

Kaukojunalla

Taksilla

YHTEENSÄ

3,5 %

Helsingin
sisäisellä
bussilla
0,4 %

4,1 %

2,7 %

5,6 %

0,0 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

16,5 %

Helsingin sisäisellä
bussilla
Seutubussilla

0,4 %

0,4 %

2,7 %

1,2 %

3,5 %

0,2 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

8,7 %

4,8 %

0,4 %

4,5 %

1,9 %

8,9 %

0,8 %

0,6 %

0,2 %

0,2 %

22,3 %

Kaukobussilla

2,3 %

0,0 %

1,6 %

4,5 %

2,5 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

11,4 %

Metrolla

5,6 %

0,8 %

11,4 %

3,9 %

8,5 %

0,0 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

30,6 %

Raitiovaunulla

0,2 %

0,0 %

1,9 %

0,8 %

0,6 %

0,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

4,1 %

Lähijunalla

0,4 %

0,0 %

1,9 %

1,4 %

0,2 %

0,0 %

0,6 %

0,2 %

0,0 %

4,7 %

Kaukojunalla

0,0 %

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,8 %

Taksilla

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,6 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

1,0 %

YHTEENSÄ

17,2 %

1,9 %

28,3 %

17,2 %

30,2 %

1,9 %

2,1 %

0,4 %

0,6 %

100,0 %

Kampin matkakeskuksen vaikutukset kulkuvälinevalintaan
Muutokset joukkoliikenteen käyttöön
Kokonaisuutena Kampin matkakeskus on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä. Kaukoliikenteen käyttäjistä neljännes oli lisännyt joukkoliikenteen käyttöä matkakeskuksen vaikutuksesta ja Espoon terminaalin seutuliikenteen käyttäjistä 29 %. Kamppi ei ole juurikaan aiheuttanut joukkoliikenteen
käytön vähenemistä nykyisten joukkoliikenteen matkustajien keskuudessa. Toisaalta tulee ottaa
huomioon, että kyselyn avulla ei ole voitu tavoittaa sellaisia henkilöitä, jotka ovat mahdollisesti kokonaan luopuneet joukkoliikenteen käytöstä Kampin terminaalin rakentamisen vuoksi. Avoimissa
kommenteissa käytön lisääntymisen syinä nousivat esille vaihtamisen helppous, nopeus ja mukavuus sekä myös odottamisajan mukavuus siisteissä ja lämpimissä sisätiloissa. Erityisesti esille nousivat matkaketjuajattelu metro-seutubussi-kaukoliikennebussit ja sen laadun paraneminen Kampin
ansiosta.
Kampin Matkakeskuksen vaikutusarviointi: Joukkoliikenteen käyttö;
Lisänneet
0,0 %

20,0 %

Vähentäneet
40,0 %

Ei vaikutusta
60,0 %

80,0 %

25,6 %
Kaukoliikenne

0,8 %
73,6 %

28,6 %
Seutuliikenne

0,9 %
70,5 %

28,1 %
Yhteensä

0,9 %
71,0 %

Kuva 18.

Kampin matkakeskuksen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön.

100,0 %
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Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Kulkuvälineiden käytön muutos
Aktiivikäyttäjä

Satunnaiskäyttäjä

0,0 %

KAUKOBUSSI; Lisännyt
KAUKOBUSSI; Vähentänyt

1,7 %
0,7 %
0,0 %
0,8 %

20,0 %

Ei-käyttäjä
40,0 %

60,0 %

80,0 %

11,8 %
13,7 %

87,6 %
86,3 %
97,5 %

KAUKOBUSSI; Ei vaikutusta
SEUTUBUSSI; Lisännyt
SEUTUBUSSI; Vähentänyt

1,8 %
0,4 %
0,6 %
0,9 %

28,0 %
25,2 %

71,6 %
74,2 %

SEUTUBUSSI; Ei vaikutusta
HELSINGIN SISÄINEN BUSSI; Lisännyt
HELSINGIN SISÄINEN BUSSI; Vähentänyt

RAITIOVAUNU; Vähentänyt

86,9 %
90,3 %
96,2 %
8,0 %
9,0 %
1,9 %
7,1 %
3,5 %
1,9 %
84,9 %
87,5 %
96,2 %

RAITIOVAUNU; Ei vaikutusta
METRO; Lisännyt
METRO; Vähentänyt

5,2 %
1,7 %
0,6 %
0,9 %

42,0 %
33,1 %

56,3 %
66,3 %

METRO; Ei vaikutusta
LÄHIJUNA; Lisännyt
LÄHIJUNA; Vähentänyt

KAUKOJUNA; Vähentänyt

91,9 %
92,2 %
96,2 %
0,9 %
1,4 %
1,0 %
0,9 %
5,0 %
1,0 %
98,1 %
93,5 %
98,1 %

KAUKOJUNA; Ei vaikutusta
HENKILÖAUTO; Lisännyt
HENKILÖAUTO; Vähentänyt

1,4 %
0,0 %
0,0 %
8,1 %
14,4 %
2,9 %
90,5 %
85,6 %
97,1 %

HENKILÖAUTO; Ei vaikutusta
KEVYT LIIKENNE; Lisännyt
KEVYT LIIKENNE; Vähentänyt

5,1 %
2,2 %
0,0 %
2,1 %
2,9 %
0,0 %
92,8 %
94,9 %
100,0 %

KEVYT LIIKENNE; Ei vaikutusta
TAKSI; Lisännyt
TAKSI; Vähentänyt

0,7 %
0,7 %
0,0 %
6,4 %
7,8 %
0,0 %

TAKSI; Ei vaikutusta

Kuva 19.

93,9 %

4,4 %
4,3 %
0,9 %
3,7 %
3,5 %
2,8 %

LÄHIJUNA; Ei vaikutusta
KAUKOJUNA; Lisännyt

97,2 %

9,7 %
7,6 %
3,8 %
3,4 %
2,1 %
0,0 %

HELSINGIN SISÄINEN BUSSI; Ei vaikutusta
RAITIOVAUNU; Lisännyt

100,0 %

Kulkuvälineiden käytön muutos Kampin vaikutuksesta.

92,9 %
91,5 %
100,0 %
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Kampin matkakeskuksen vaikutus joukkoliikenteen käytön määrään
Joukkoliikenteen käytön lisäyksen määrä vaihtelee runsaasti vaihteluvälin ollessa yksilötasolla 1100 %:n välillä. Kamppia käyttävät joukkoliikenteen aktiivikäyttäjät arvioivat joukkoliikenteen
käyttönsä lisääntyneen keskimäärin 7,3 % ja satunnaiskäyttäjät 7,8 % Kampin uuden matkakeskuksen vaikutuksesta. Joukkoliikennettä vain joitakin kertoja vuodessa käyttävät arvioivat käyttönsä lisääntyneen keskimäärin 1,2 %.
Kampin Matkakeskuksen vaikutusarviointi: Kokonaisarvio joukkoliikenteen käytön
keskimääräisestä muutoksesta
0,0 %

20,0 %

Aktiivikäyttäjä

7,3 %

Satunnaiskäyttäjä

7,8 %

Ei-käyttäjä

Kuva 20.

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1,2 %

Matkakeskuksen vaikutus joukkoliikenteen käytön keskimääräiseen muutokseen.

Tarkasteltaessa käytön lisäyksen määrän muutosta erikseen kauko- ja seutuliikenteen välillä vastaajien joukkoliikenteen käyttöaktiivisuuden mukaan nähdään, että käyttö on lisääntynyt eniten jo ennestään aktiivisten käyttäjien ja satunnaiskäyttäjien keskuudessa. Joukkoliikennettä vain harvoin, tai
ei lainkaan käyttävillä, lisäys on ollut varsin pieni.
Taulukko 5. Kauko- ja seutuliikenteen käytön lisäys Kampin matkakeskuksen vaikutuksesta.
Kaukoliikenne
- aktiivikäyttäjä
- satunnaiskäyttäjä
- ei-käyttäjä
Seutuliikenne
- aktiivikäyttäjä
- satunnaiskäyttäjä
- ei-käyttäjä

12,5 %
12,3 %
2,2 %
8,2 %
6,7 %
0,5 %

Kokonaisnäkemys Kampin matkakeskuksen vaikutuksista
Matkakeskuksen mahdollisia vaikutuksia selvitettiin myös väittämien avulla, joissa tarkasteltiin
vaikutuksia itse matkustamiseen sekä joukkoliikenteen ja kaupungin imagoon. Vastaajista valtaosa
eli 80 %, arvioi matkakeskuksen helpottaneen matkustamista joukkoliikennevälineillä. Vajaa viidennes arvioi, ettei matkakeskuksella ole ollut siihen vaikutusta.
Yli 70 % matkustajista arvioi, että matkakeskus on parantanut joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon. Vain 2 % matkustajista on eri mieltä väitteestä.
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Matkakeskuksen katsotaan parantaneen sekä joukkoliikenteen että Helsingin kaupungin imagoa.
Vastaajista lähes 90 % arvioi matkakeskuksen vaikuttaneen positiivisesti joukkoliikenteen ja yli 80
% kaupungin imagoon.
Peräti 95 % vastaajista pitää matkakeskuksen rakentamista kokonaisuudessaan hyödyllisenä hankkeena. Alle 2 % vastaajista oli eri mieltä hankkeen hyödyllisyydestä.
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Matkakeskuksen vaikutukset matkustamiseen
ja mielikuviin liikenteessä
Täysin samaa mieltä

Melko samaa mieltä

0,0 %

Matkakeskus helpottaa
matkustamistani
joukkoliikennevälineillä
Matkakeskus on parantanut
joukkoliikenteen kilpailukykyä
suhteessa henkilöautoon
Matkakeskus parantaa
joukkoliikenteen imagoa

Matkakeskus parantaa
Helsingin kaupungin imagoa
Matkakeskus on
kokonaisuudessaan
hyödyllinen ratkaisu

Kuva 21.

20,0 %

3,3 %
1,0 %

35,9 %

12,0 %

3,6 %
1,2 %
0,4 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

36,0 %
35,8 %

39,9 %

11,0 %

Täysin eri mieltä

50,4 %

29,3 %

26,0 %

1,5 %
0,6 %

Melko eri mieltä

40,0 %

18,9 %

0,6 %
0,8 %

0,8 %
0,4 %

Ei vaikutusta

47,9 %

47,8 %

28,2 %

66,6 %

Matkakeskuksen vaikutus matkustamiseen ja mielikuviin.

Tyytyväisyys Matkakeskuksen toimintoihin
Kampin matkakeskuksen asiakastyytyväisyyttä tutkittiin kartoittamalla asiakkaiden odotuksia ja
kokemuksia matkakeskuksen eri toimintojen osalta. Mitattavat osa-alueet saatiin kuulemalla eri asiantuntijaosapuolia sekä analysoimalla aikaisemmin tehtyjä matkakeskuskonseptia koskevia tutkimuksia ja selvityksiä. Mitattavat osa-alueet olivat:
1. Matkakeskuksen yleisilme
2. Liikenneyhteydet
3. Opastus- ja informaatiojärjestelmä,
4. Lipunmyynti
5. Muut palvelut.
Matkustajien odotuksia ja kokemuksia kartoitettiin neliportaisella asteikolla. Odotuksia (tärkeys)
mitattiin asteikolla 1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä. Kokemuksia (nykytila) mitattiin niin ikään neliportaisella asteikolla 1 = Erittäin huono,
2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä. Taulukoissa käytetty suure Kehittämistarve
on laskettu odotusten ja kokemusten keskiarvojen erotuksena. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin eri
ominaisuuksien muutosta verrattuna aikaan ennen matkakeskusta. Muutosta mitattiin kolmeportai-
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sella asteikolla eli 1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut. Kursiivilla kirjoitetut kommentit ovat suoria lainauksia vastaajien mielipiteistä. Ne ovat esimerkkejä saadusta palautteesta, eikä niitä voi yleistää. Esimerkit kuitenkin syventävät kyselyn tuloksia ja elävöittävät raporttia.
Matkakeskuksen yleisilme saa kaikkien mitattujen ominaisuuksien osalta hyvät arviot, ja muutos on
selvästi positiivinen. Eniten katsotaan parantuneen sisätilojen siisteyden ja viihtyisyyden (muutosarvio 2,9). Tärkeimmäksi yleisilmeeseen liittyväksi asiaksi katsotaan turvallisuus, joka on parantunut matkakeskuksen myötä merkittävästi, mutta joka saa edelleen suurimman kehittämistarvearvion
(0,3). Kehittämistarpeet ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin vähäisiä.
Avoimissa kommenteissa oltiin huolissaan mm. siisteyden ja viihtyisyyden säilymisestä. Parannuksena kaivataan väljyyttä, vihreyttä ja selkeyttä eli sellaisia ratkaisuja, joilla tila saadaan rauhoitettua
esim. erottelemalla paremmin kuppakeskuksen ja matkakeskuksen kulkuväyliä toisistaan.
-

-

Turvallisuus nousi ja nyt uskaltaa iltaisinkin palata elokuvista bussilla.
Kiva, kun ei tarvitse seisoa räntäsateessa.
Keskuksen ympäristöstä piti tulla vihreä ja puistomainen. On nyt kuitenkin aivan liian kivinen ja kolkko. Ei lainkaan entistä viihtyisyyttä. On tehnyt keskustasta entistä ahtaamman ja kivisemmän.
Enemmän puita ja istuksia!
Helppokulkuinen, mutta sokkeloinen.
Kauppojen lattiamainoskyltit ovat esteenä vapaalle liikkumiselle.
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Matkakeskuksen yleisilme
Tärkeys

Nykytilanne

0,0

Sisätilojen siisteys ja
viihtyisyys

Kehittämistarve

1,0

Muutos aikaisempaan

2,0

3,0

4,0

3,6
3,5
0,0
2,9
3,7
3,5

Turvallisuus

0,3
2,8

Liikkumisen helppous ja
esteettömyys

3,6
3,5
0,1
2,8

Ulkoasu ja ympäristön siisteys

3,4
3,4
0,1
2,8

Kuva 22.
Tärkeys:
Nykytilanne:
Muutos:

Matkakeskuksen yleisilme.
1 = Ei lainkaan merkitystä, 2 = Vähän merkitystä, 3 = Melko tärkeä ja 4 = Erittäin tärkeä
1 = Erittäin huono, 2 = Melko huono, 3 = Melko hyvä ja 4 = Erittäin hyvä
1 = Huonontunut, 2 = Ei muutosta ja 3 = Parantunut

Liikenneyhteyksien osalta tärkeimmiksi tekijöiksi nähtiin joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamisen helppous sekä hyvät paikallisliikenteen yhteydet matkakeskukseen. Siinä mielessä Kampin
matkakeskuksessa on myös onnistuttu hyvin, että nykytilanteen osalta toimivimmiksi arvioitiin juuri samat tekijät. Sen sijaan yhteyksiä henkilöautolla tai auton pysäköintimahdollisuuksia ei pidetty
tärkeinä matkakeskuksen ominaisuuksina. Kaikkien tekijöiden arvioidaan muuttuneen matkakeskuksen myötä; erityisesti ovat parantuneet joukkoliikennevälineen vaihtamisen helppous ja paikal-
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lisliikenteen yhteydet (muutosarviot 2,6–2,7). Kokonaisuutena liikenneyhteyksien osalta suorannaisia kehittämistarpeita ei ollut vaan nykyinen järjestelmä vastaa varsin hyvin asiakaskunnan odotuksia. Luonnollisesti avoimissa kommenteissa on yksittäisiä kehittämisehdotuksia, mutta kokonaisuus
on toimiva jo nykyisinkin.
-

Henkilöautolla pitäisi voida joustavasti tuoda ja noutaa matkustajia.
Ei henkilöautoille tarvitsekaan olla hyviä yhteyksiä!
Parkkeeraus on kohtuuttoman kallista. Tosin ei autoa kannata Kamppiin tuodakaan.
Ainoastaan metrolla ja muutamilla busseilla pääsee Kamppiin.
Tarvittaisiin katettu reitti paikallisliikenteen pysäkeille sekä rautatieasemalle vievään tunneliin.
Taksien saatavuus on hankalaa ja epäselvää. Taksipalveluista selkeämmät informaatiokyltit.
Junalta bussiin vaihdettaessa joutuu kävelemään vilkkaan Mannerheimintien ylitse.
Forumin parkkihalli on hyvä, mutta erittäin kallis.
Polkupyörätelineitä, joihin pyörän saa kunnolla lukkoon ja suojaan!

Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Liikenneyhteydet
Tärkeys

Nykytilanne

-1,0

Kehittämistarve

0,0

Muutos aikaisempaan

1,0

2,0

3,0

1,8

Yhteydet henkilöautolla
-0,8
matkakeskukseen

2,5
2,1
2,8

Kevyen liikenteen yhteydet
matkakeskukseen

-0,3

Paikallisliikenteen yhteydet
matkakeskukseen

3,4
3,3
2,6
2,3

-0,4

Joukkoliikennevälineestä toiseen
vaihtamisen helppous

2,7

2,0
3,4

0,2

3,6

2,7
1,8

2,4

-0,6

2,2
2,0

Polkupyörien säilytysmahdollisuus

3,1

2,3
0,1

Taksipalvelujen saatavuus
matkakeskuksessa

Auton pysäköintimahdollisuus

4,0

-0,4

2,4
2,2

Kuva 23.

Asiakastyytyväisyys matkakeskuksen liikenneyhteyksiin

Tärkeys:
Nykytilanne:
Muutos:

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

Matkakeskuksen opastus- ja informaatiojärjestelmiä pidetään kauttaaltaan tärkeinä. Tärkeimpinä
erottuvat informaatiotaulujen riittävyys sekä niiden selkeys ja ymmärrettävyys. Nykytilaltaan parhaiksi koetaan opastukset metroon, kaukoliikenteen terminaaliin ja Espoon terminaaliin. Heikoimman nykytila-arvion saa opastus taksien lähtöpaikalle ja rautatieasemalle, joiden puutteellisuus sai
runsaasti palautetta myös avoimissa kommenteissa. Pääosin myös informaatioon ja opastukseen liittyvien tekijöiden koetaan muuttuneen tasaisesti parempaan suuntaan aikaisempaan verrattuna.
Kehittämistarpeet ovat myös opastus- ja informaatiojärjestelmän osalta vähäisiä. Suurimman kehittämistarvearvion saavat myös tärkeimmiksi katsotut tekijät, eli informaatiotaulujen riittävyys sekä
niiden selkeys ja ymmärrettävyys. Avoimissa kommenteissa on yksittäisiä kehittämisehdotuksia,
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joiden avulla opastusta ja informaatiota voidaan kehittää entisestään. Erityisesti kommenteista
huomaa, että Kampin suuruus ja monikerroksisuus tekevät opastuksesta varsin vaativan ydintoimintojen eli Espoon ja kaukoterminaalin ulkopuolelle jäävät asiat kaipaavat lisää opastusta. Tällaisia
ovat mm. yhteydet rautatieasemalle, taksin löytyminen ja opastaminen Matkahuollon tavaraterminaaliin.
-

Tullessani ensimmäistä kertaa Kampista päin matkakeskukseen, en löytänyt sitä ollenkaan.
Opastukset näyttävät nuolta alaspäin. Saattaa tulla harhakuva, että pitää kulkea alas, vaikka nuoli
tarkoittaakin suoraan eteenpäin kulkemista.
Kaukoliikenneterminaali on vaikeasti löydettävissä. Ei ole opastusta.
En löytäisi rautatieasemalle, jos en tietäisi, missä se on! Opastus heikko.
Opastusta rautatieasemalle ja taksien lähtöpaikalle! Nyt ei ole mitään tietoa.
Matkahuollon tavaraterminaaliin on huono opastus.
Lähempänä pääovia, vanhan l-autoaseman puolella, pitäisi olla bussien näyttötaulu. Näin tietäisi,
onko tarvetta juosta. Nykyinen on niin kaukana, että sinne asti kun pääsee, on peli jo mahdollisesti
menetetty.
Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Opastus- ja informaatiojärjestelmä
Tärkeys

Nykytilanne

-1,0

Opastus Kampin
Matkakeskukseen
Opastus Espoon terminaaliin
Opastus kaukoliikenteen
terminaaliin
Opastus metroon

Kehittämistarve

0,0

1,0

3,0
-0,2

3,2

2,7
3,1
3,2

0,0

2,7
3,3
3,3

0,0

2,7

0,1

Informaatiotaulujen selkeys ja
ymmärrettävyys

4,0

3,0
3,1

Opastus taksien lähtöpaikalle

Informaatiotaulujen riittävyys

3,0

2,6

0,2

Opastus eri palveluihin
Matkakeskuksessa

2,0

-0,1

Opastus rautatieasemalle

Opastus ympäröivään
katuverkkoon

Muutos aikaisempaan

2,9

3,0

2,5
2,7
2,5
2,2
3,0

0,2

3,2

2,6
2,9

0,2

3,1

2,6
0,3
0,4

3,1

3,4

2,7
3,2

3,6

2,7

Kuva 24.

Asiakastyytyväisyys matkakeskuksen opastus- ja informaatiojärjestelmään

Tärkeys:
Nykytilanne:
Muutos:

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

Matkakeskuksen lipunmyynti arvioidaan melko hyvin toimivaksi, ja muutos aikaisempaan verrattuna on tasaisen positiivinen. Edelleen pientä kehittämisen tarvetta nähdään ainoastaan lipunoston sujuvuudessa. Avoimissa terveisissä kaivataan lisää henkilökuntaa ruuhka-aikoihin ja lisää lipunmyyntiautomaatteja.
-

Lisää lippukassoja palvelemaan ruuhka-aikoina.
Lisää lippuautomaatteja. Joskus kiireessä ja ruuhka-aikana vie liikaa aikaa!
Neuvonta ilman numerolappujonotusta. Nopeasti.
Lisää automaatteja ja selkeämmäksi opastus, mistä niitä löytää.
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Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Lipunmyynti
Tärkeys

Nykytilanne

-1,0

0,0

Kehittämistarve

Muutos aikaisempaan

1,0

2,0

3,0

4,0

3,2
3,1

Lipunoston sujuvuus

0,1
2,5

Lippuautomaattien riittävyys

2,9
3,1
-0,2
2,6

Henkilökohtainen neuvonta
(aikataulut, yhteydet)

3,0
3,0
0,0
2,4

Kuva 25.

Asiakastyytyväisyys matkakeskuksen lipunmyyntiin

Tärkeys:
Nykytilanne:
Muutos:

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

Matkakeskuksen muista palveluista tärkeimpänä pidetään odotustilojen riittävyyttä ja laatua. Nykytilaltaan parhaaksi tekijäksi katsotaan oheispalvelut (kahvilat, ravintolat jne.), mutta myös muut tekijät saavat hyviä nykytila-arvioita. Muutosarviot aikaisempaan tilanteeseen nähden ovat kauttaaltaan hyvin positiivisia (2,6–2,9). Kehittämistarpeet ovat vähäisiä, mutta niistä esille nousevat wctilojen kokonaislaatu sekä odotustilojen riittävyys (kehittämistarvearvio 0,3). Avoimissa kommenteissa nousee esille erityisesti istumapaikkojen riittävyys sekä kaukoliikenneterminaalissa että erityisesti Espoon terminaalissa.
-

Oheispalvelut aukeavat liian myöhään ja menevät kiinni liian aikaisin.
Kahviloita saisi olla enemmän, ovat aina ihan täynnä.
Espoon terminaalissa on liian vähän istumapaikkoja (laiturit 55->).
Odotustilat ovat "hälyisät" ja kulkuväylien keskellä. Kaipaisin rauhallista soppea, jossa voisi syödä
eväitä ja vaikka lukea kirjaa.
Kaukoliikenteen odotustiloihin lisää penkkejä. Kuljen pitkää matkaa kantamusteni kanssa ja haluaisin
päästä istumaan lähelle sitä laituria, jolta bussini lähtee.
Kaukoliikenteen odotustilan penkit ovat aika kylmiä. Istumapaikkoja tarvitaan lisää. Etenkin loppupään laitureille.
Seutubussien odottelijoiden ohittaminen on hankalaa; tukkivat kulkuväylän. Enemmän penkkejä Espoon bussiterminaaliin.
WC-tilat ovat huonosti sijoitettu, epäsiistejä ja riittämättömän kokoiset. Lisäksi opastus on huono ja
hinta kallis. Ei hyvä!
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Kampin matkakeskuksen vaikutusarviointi: Muut palvelut
Tärkeys
-1,0

Oheispalvelut (kahvilat, ravintolat
jne.)

Nykytilanne
0,0

1,0

Muutos aikaisempaan
2,0

3,0

4,0

2,9
-0,6

3,5
3,4

0,1

Odotustilojen riittävyys

2,9
3,3

0,3

-0,3

WC-tilojen kokonaislaatu

3,5

2,8
2,6

Matkatavaroiden säilytystilojen
toimivuus

3,5

2,9

Odotustilojen laatu

Matkahuollon tavaraterminaalin
palvelut

Kehittämistarve

2,9

2,6
2,8

0,3

2,6
2,4

-0,7

3,2

3,0
2,6

Kuva 26.

Asiakastyytyväisyys matkakeskuksen muihin palveluihin

Tärkeys:
Nykytilanne:
Muutos:

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

Yhteenveto asiakkaiden näkemyksistä
Kampin matkakeskus on matkustajien keskuudessa lunastanut hyvin siihen kohdistuneet odotukset.
Vaikka odotukset ovat olleet varsin korkealla mm. matkakeskuksen viihtyisyyden, turvallisuuden,
siisteyden ja matkaketjun sujuvuuden osalta, on Kampin matkakeskuksessa onnistuttu täyttämään
odotukset lähes täysin.
Kampin matkakeskuksen tärkeimmiksi koetut ominaisuudet olivat matkakeskuksen mukavuus ja
viihtyisyys, sujuvat vaihtoyhteydet eri liikennevälineiden välillä, informaatio- ja opastusjärjestelmän toimivuus sekä odotustilojen laatu ja riittävyys. Näistä matkakeskuksen yleisilme mukavuuden
ja viihtyisyyden osalta on kokonaisuutena erittäin hyvällä tasolla. Samoin vaihtaminen joukkoliikennevälineestä toiseen sujuu Kampissa hyvin, mutta opastusta rautatieaseman suuntaan tulisi vielä
parantaa. Odotustilat ovat laadukkaat ja pääosin riittävät myös kapasiteetiltaan, tosin istumatilaa
kaivataan lisää. Myös informaatio- ja opastusjärjestelmä arvioidaan melko hyväksi, joskin avoimissa kommenteissa selkeyttämistarvetta esiintyy edelleen.
Arvioitaessa muutosta aikaisempaan, jolloin toiminnot sijaitsivat vanhalla linja-autoasemalla ja bussien odotus tapahtui pääasiassa ulkotiloissa, voidaan todeta, että matkustajien mielestä kaikilla osaalueilla on tapahtunut selkeä parannus entiseen. Kyseessä ei ole pieni kehittämistoimenpide joukkoliikenteen hyväksi vaan radikaali parannus koko joukkoliikejärjestelmän palvelutason ja imagon
nostamiseksi.
Kampin matkakeskus on vaikuttanut positiivisesti kohderyhmän joukkoliikenteen käyttöön. Erityisesti Kamppi on vaikuttanut positiivisesti metron ja seutubussien käyttöön, mutta myös kaukobussien ja Helsingin sisäisten bussien käyttö on lisääntynyt vastaajien keskuudessa. Pääasiassa joukkoliikenteen lisääminen on tapahtunut henkilöauton käytön kustannuksella, joka sekin tukee joukkoliikennetavoitteita. Kokonaisuutena Kamppia käyttävät arvioivat joukkoliikenteen käyttönsä nettolisäyksen olleen noin 7 % (virhemarginaali ± 1,8 %) ja vähemmän tai ei lainkaan käyttävät arvioivat
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joukkoliikenteen käytön lisääntyneen 1 % (virhemarginaali ± 0,8 %). Koska muutosprosentti perustuu vastaajien henkilökohtaiseen arvioon, sisältyy siihen vielä lisäksi arvioinnin vaikeudesta johtuva
virhemahdollisuus, mutta kokonaisuutena trendi on varsin selvä eli Kampin matkakeskuksella on
ollut positiivinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön ja käyttöolosuhteisiin.
Vaikka matkustajien kokonaisnäkemys Kampin matkakeskuksen toteutuksesta on varsin positiivinen, löytyy matkakeskuksesta edelleen kehitettävää, joista keskeisinä osa-alueina tuotiin esille seuraavat:
-

Opastuksen edelleen kehittäminen. Ongelmina erityisesti opastus taksille, rautatieasemalle
sisäreittiä pitkin ja yleisölle tarkoitettuihin WC-tiloihin. Samoin kaukoliikenneterminaalin ja
Espoo-terminaalin sijainti kerroksissa on vaikea hahmottaa harvoin asioiville. Myös rahtiterminaalin löytäminen on ongelmallista, mikäli terminaaliin saapuu muutoin kuin omalla
autolla.

-

Lipunmyynnin toimintojen mitoittaminen siten, että ne toimivat myös ruuhka-aikoina esim.
lisäämällä lipunmyyntiautomaatteja.

-

WC-tilojen riittävyyden arviointi ja niiden siisteystason parantaminen ja ylläpito.

-

Odotustilojen istumapaikkojen lisääminen ja tilan jäsentäminen erikseen autoon meneville ja
erikseen autoja odottaville.

Joukkoliikenteen matkustajat

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(- haitat, + hyödyt)

Asiakastyytyväisyys
x
• Matkakeskuksen viihtyisyys, turvallix
suus, esteettömyys
x
• Joukkoliikenneyhteydet matkakeskukseen
x
• Henkilöautoliikenteen yhteydet mk:een
x
• Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet
x
• Opastus- ja informaatiojärjestelmä
x
• Lipunmyyntipalvelut
• Muut palvelut (kahvila, matkax
tavarasäilytys, WC-tilat)
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

4.2.12 Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla
Matkakeskuksen rakentamisen yhteydessä tehtiin myös katuihin ja liikennealueisiin liittyviä järjestelyjä, jotka on kuvattu tarkemmin hankekuvauksen yhteydessä. Osa muutoksista valmistuu vastaa
vuonna 2008. Muutoksiin ei sisälly toimenpiteitä, jotka olennaisesti muuttaisivat ajoneuvoliikenteen
olosuhteita Kampin ympäristössä. Se, että kyselyn mukaan henkilöauton käyttö on jonkin verran
vähentynyt matkakeskuksen vaikutuksesta, vaikuttaa laajalla alueella eikä ole paikallistettavissa
juuri Kamppiin. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Kampin vaikutus ajoneuvoliikenteeseen on
neutraali.
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Ajoneuvoliikenne katuverkolla

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)

x
• Liikenteen toimintaedellytykset
x
• Liikenteen ruuhkautuminen
x
• Liikenteen toimivuus
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

4.2.13 Turvallisuus ja terveys
Kampin matkakeskuksen vaikutuksia ympäröivän katuverkon liikennemeluun ja -päästöihin ei ole
mahdollista arvioida. Itse terminaalin osalta vertailu vuoden 2002 tilanteeseen on sen sijaan mahdollista tehdä. Kampin matkakeskus on vanhaa linja-autoasemaa huomattavasti turvallisempi joukkoliikenteen palvelupaikka. Turvallisuutta ovat lisänneet muun muassa tilojen esteettömyys, jatkuva
vartiointi sekä liikennealueiden ja matkustajien käytössä olevien tilojen erillisyys. Lisäksi liukastumisonnettomuuksien todennäköisyys on pienempi terminaalien sijaitessa lämpimissä sisätiloissa.
Matkakeskuksessa matkustajat eivät myöskään altistu liikenteen päästöille, katupölylle tai melulle
samalla tavalla kuin vanhan linja-autoaseman linja-autokentällä liikkuessaan.
Turvallisuus ja terveys

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)

x
• Turvallisuus
x
• Päästöt
x
• Melu
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

4.2.14 Sosiaalinen kestävyys
Matkakeskuksen toteuttamisella parannettiin joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia sekä lisättiin
joukkoliikenteen kilpailukykyä henkilöautoliikenteeseen nähden. Matkakeskus helpottaa ja nopeuttaa joukkoliikenteen vaihtomahdollisuuksia sekä parantaa matkustajapalvelujen laatua ja saatavuutta. Lisäksi matkakeskuksen alueen suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin erityisesti huomioon
myös liikkumisen esteettömyys (mm. katulämmitys, keskeiset toiminnot samassa tasossa, luiskat ja
hissit sekä heikkonäköisille suunniteltu opastus).
Sosiaalinen kestävyys

--

-

0/?

+

++

Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)

x
• Liikkumismahdollisuudet
x
• Ympäristön esteettömyys
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

52

4.2.15 Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen
Kampin matkakeskuksen rakentaminen on avannut Helsingin ydinkeskustan kehittämiselle uusia
mahdollisuuksia, lähinnä vanhan linja-autoaseman liikennealueen vapautumisen myötä. Sen lisäksi
vanhan rahtiaseman alueelle Leppäsuolle voidaan suunnitella uudenlaista maankäyttöä.
Keskustasta uudelle maankäytölle matkakeskuksen myötä vapautuneet alueet ja niiden rakentaminen on myös aluerakenteen kehittämisen kannalta suotuisaa. Yhdyskuntarakenne eheytyy ja tiivistyy, mikä puolestaan vähentää liikennetarvetta heikentämättä kaupungin eri osien saavutettavuutta.
Kampin matkakeskus on monivuotisen työn ja suunnittelun tulos, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin näkökohtiin. Lopputulos on myös tässä mielessä selkeä parannus aikaisempaan tilanteeseen nähden (katso sivun 22 kuvapari).

Alueiden ja yhdyskuntien
-0/?
+
+ + Rahamääräinen vaikutus
(muutos: - haitat, + hyödyt)
kehittäminen
x
• Keskustan kehittäminen
x
• Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
x
• Toimintojen saavutettavuus
x
• Kaupunkikuva
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

4.2.16 Luontoon kohdistuvat haitat
Kampin 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

53

4.3 Yhteiskuntataloudelliset analyysit
Investoinnit ja taloudelliset vaikutukset
Kampin matkakeskuksen investoinnit ja taloudelliset vaikutukset sekä niiden jakautuminen on esitetty yhteenvetona taulukossa 6.
Taulukko 6. Kampin matkakeskuksen investoinnit ja taloudelliset vaikutukset sekä niiden jakautuminen.
INVESTOINNIT
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
HKL
Liikenne- ja viestintäministeriö
YTV
VR Osakeyhtiö
Oy Matkahuolto Ab
YHTEENSÄ
Rakentamisen aikaiset korot
VAIKUTUKSET
Helsingin kaupunki
• Rakennusoikeuksien myynti
• Tilojen ja alueiden käyttökustannukset
• Vuokratulot
Espoon kaupunki
• Tilojen ja alueiden käyttökustannukset
• Infojärjestelmän käyttö
Oy Matkahuolto Ab
• Vuokrat
• Palkka- ja ylläpitokulut
• Pääomakulut
• Palvelu- ja pysäköintimaksutulot, asemamaksutulonjako
Linja-autoliikenne, linja-autoyritykset
• Palvelu- ja pysäköintimaksut, asemamaksutulonjako
• Lipputulot
HKL
• Infojärjestelmän käyttö
YTV
• Lipputulot
• Infojärjestelmän käyttö
VR Osakeyhtiö Oy
Joukkoliikenteen matkustajat
• Aikakustannussäästöt
• Matkan laatutekijöiden paranemisen arvo
Turvallisuus ja terveys
• Päästö-, melu- ja onnettomuuskustannukset
Muut yritykset ja yhteisöt
• Vuokrat
• Rakennusoikeuksien hankinta

M€
99,1
6,1
0,8
1,2
0,2
3,5
110,9
11,5
(muutos: - haitat + hyödyt)
121 M€
-0,275 M€/v
0,654 M€/v
-0,148 M€/v
-0,016 M€/v
-0,759 M€/v
-0,274 M€/v
-0,645 M€/v
1,563 M€/v
-1,563 M€/v
1,511 M€/v
-0,008 M€/v
0,147 M€/v
-0,016 M€/v
1,852 M€/v
12,803 M€/v
+ 0,095 M€/v
-121 M€

Investointikustannuksista valtaosan on kantanut Helsingin kaupunki. Vastaavasti kaupunki on
Kamppiin kytkeytyvien maankäyttöpäätösten seurauksena kasvattanut ydinkeskustan rakennusoikeuksia, joita se on myynyt 121 M€:lla. Vuotuiset tulot ja menot ovat kaupungille 0,38 M€ vuodessa
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positiiviset. Lyhyen aikavälin kassavirtana Helsingin kaupunki on selvästi hyötynyt hankkeesta.
Ratkaisun keskeiset perusteet ovat olleet maankäyttö- ja liikennepoliittiset tavoitteet.
Espoon kaupunki on osallistunut hankkeen investointikustannuksiin noin 5 % osuudella. Vuotuiset
menot ovat kasvaneet hankkeen seurauksena noin 165 000 euroa. Espoon näkökulmasta hankkeessa
korostuvat espoolaisten joukkoliikenteen käyttäjien hyödyt.
Matkahuolto kattaa kasvaneet vuokra- ja lainanhoitomenot palvelumaksuilla ja pysäköintituloilla
sekä asemamaksutulojen uudelleenjaolla. Taloudellinen vaikutus on siten lopulta neutraali. Kasvaneet palvelumaksut peritään kaukoliikenteen linja-autoyrityksiltä. Vastineeksi asiakaskunnalle
voidaan tarjota terminaalipalvelujen osalta parempaa laatua. Laadun parannuksen myötä kaukoliikenteen rahtitoiminnot ovat tehostuneet ja matkustajamäärä kaukoliikenteessä on kasvanut.
Joukkoliikenteen matkustajat hyötyvät muutoksesta kahdella tapaa. Ensinnäkin matka-ajat lyhenevät aktiivikäyttäjillä keskimäärin 2,6 minuuttia päivässä, satunnaisilla käyttäjillä keskimäärin
2,0 minuuttia päivässä ja ei-käyttäjillä keskimäärin 0,4 minuuttia päivässä. Toiseksi matkan laatu
paranee terminaalipalveluiden kohentumisen myötä selvästi. Näistä muutoksista hyötyvät ne, jotka
matkustaisivat bussilla hankkeesta riippumatta. Matkaa kohden arvioituna hyöty on noin 0,52 euroa.1 Matka-aikasäästö ja matkan laadun paraneminen lisäävät joukkoliikenteen käyttöä. Kaikkiaan
joukkoliikenteen käytön arvioidaan kyselyn perusteella kasvavan noin 8 %. Uusien joukkoliikennematkustajien hyöty on keskimäärin 0,26 euroa2 matkaa kohden.
Vaikutuksia päästöihin, meluun ja liikenneturvallisuuteen ei ole selvitetty sillä tarkkuudella, että niitä olisi mielekästä arvioida tässä yhteydessä.
Kampin matkakeskushankkeesta voidaan tehdä myös liikenneinvestointien yleisohjeen mukainen
yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma, koska olennaisia hyötyjä pystytään kuvaamaan rahassa. Olennaisin hyötyerä on matkustajien kokema laadullinen parannus, jolle saadaan joustotarkastelujen kautta rahamääräinen arvo. Kyselyn perusteella tiedetään joukkoliikenteen käytön lisääntyminen (2,0 milj. matkaa vuodessa) kuvitteelliseen vertailutilanteeseen nähden. Samoin tiedetään,
kuinka suuri on matkustajien kokema kokonaismatka-ajan säästö. Kun oletetaan nopeutuksen ja
laadullisten parannusten jouston suuruusluokaksi aktiivikäyttäjillä 0,8, satunnaiskäyttäjillä 0,5 ja eikäyttäjillä 0,3, saadaan laadulliselle parannukselle rahamääräinen arvo.
Laskelman perusteella hanke olisi liikenneinvestointina yhteiskuntataloudellisesti kannattava, koska
hyöty-kustannussuhde on 1,39.

1

Laskelmassa käytetty keskimääräinen matka-ajan arvo on 8,14 euroa/matka. Keskimääräinen kokonaismatka-aika
pääkaupunkiseudulla on 50 minuuttia/matka.
2
Kysyntä oletetaan lineaariseksi ja kuluttajan ylijäämän muutos arvioidaan karkeasti ”puolikkaan säännöllä”.
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NYKYARVO (5 %/30 v)
M€
INVESTOINNIT
Investoinnit matkakeskukseen tai sen takia
Rakentamisen aikaiset korot
YHTEENSÄ

-110,9
-11,5
-122,3

TULOJEN JA MENOJEN MUUTOS AIEMPAAN
Kunnossapito- ja muiden kulujen nettolisäys (ei pääomakuluja)
Vuokratulojen ja -menojen erotus
Maksutuottojen ja -menojen erotus
Lipputulojen ja -menojen erotus
YHTEENSÄ

-11,3
±0
±0
±0
-11,3

ARVOTETUT HYÖDYT JA HAITAT
Nykyisten matkustajien aikakustannussäästöt
Nykyisten matkustajien matkustusmukavuuden paraneminen
Uusien matkustajien kuluttajan bruttohyöty
Päästö- ja onnettomuuskustannusten muutos
YHTEENSÄ

18,7
130,9
32,2
181,8

MAANKÄYTTÖPÄÄTÖSTEN VAIKUTUKSET
Rakennusoikeuksien myyntitulot Helsingin kaupungille
Rakennusoikeuksien hankintamenot yrityksille
Leppäsuon johtosiirrot ja maanpuhdistus
Rakennusmaan arvon muutos
YHTEENSÄ

121,0
-121,0
-1,6
1,6
0,0

INVESTOINNIN NYKYARVO
INVESTOINNIN HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE

48,2
1,39

Vaikutusten analysointi
Kampin matkakeskus on Suomen ensimmäinen maan alle sijoitettu linja-autoterminaali, joka on
suunniteltu alusta lähtien tarkoitusta varten maankäytöstä vastaavan kaupungin sekä liikenneoperaattoreiden yhteistyönä ja toteutettu kokonaisuudessaan uudisrakennuksena. Hankkeen eri toteutusosapuolet pitävät lopputulosta pääsääntöisesti hyvänä ja matkakeskushanke on vastannut monilta
osin sille asetettuja tavoitteita. Taulukoon 7 on koottu Kampin matkakeskuksen vaikutukset liikennepoliittisten tavoitealueiden alle. Lisäksi vaikutuksia on verrattu joukkoliikennettä erityisesti koskeviin tavoitteisiin. Yhteenvetotaulukko tuo hyvin esille matkakeskuksen positiiviset vaikutukset eri
tavoitteiden suhteen.
Matkakeskuksen vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja kulkumuoto-osuuteen näkynee lopullisesti vasta tulevina vuosina. Matkustajatyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että joukkoliikenteen imago ja palvelutaso ovat selvästi parantuneet hankkeen myötä.
Kyselyyn vastanneet ovat ilmoittaneet myös lisänneensä joukkoliikenteen käyttöä. Kyselyn perusteella Kampin matkakeskus on lisännyt joukkoliikenteen käyttöä lähes 8 %.
Matkahuollolle vaikutukset ovat olleet taloudellisesti positiivisia. Matkakeskuksen toteuttaminen on
mahdollistanut päällekkäisten toimintojen karsimisen ja sitä kautta henkilöstömäärän vähentämisen.
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Samaan aikaan Matkahuolto pystyy tarjoamaan linja-autoyrityksille ja rahtiasiakkaille paremman
palvelutason.
Linja-autoyrityksille vaikutukset ovat olleet pääosin toivotunlaisia, vaikka matkakeskuksen toteuttaminen on tuonut mukanaan uusia kulueriä. Niitä kompensoivat matkustajamäärien kasvu sekä liikennöintikustannuksissa syntyvät säästöt rahdin siirryttyä Leppäsuolta Kamppiin ja myös linjaauton kuljettajien aikasäästöt rahdin käsittelyssä.
Helsingin kaupungin kannalta merkittävimmät vaikutukset ovat kohdistuneet keskustan maankäytön
kehittämiseen ja kaupunkikuvaan. Matkakeskuksen rakentaminen on vapauttanut alueita tehokkaampaan ja kaupunkikuvallisesti parempaan käyttöön alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti.
Espoon kaupunki on hyötynyt matkakeskuksesta ensinnäkin joukkoliikennettä käyttävien asukkaidensa kautta, joille tarjottava matkan kokonaislaatu on olennaisesti parantunut. Samalla Kampin
matkakeskus myös vaikuttanee välillisesti Espoon suunnan houkuttelevuuteen asuinpaikkana, koska
Kamppi on joukkoliikenteen ”portti Espooseen”.
Taulukko 7. Yhteenveto Kampin matkakeskuksen vaikutuksista.
-Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset
• Helsingin kaupunki
• Espoon kaupunki
• HKL
• Oy Matkahuolto Ab
• VR Osakeyhtiö Oy
• YTV
• Linja-autoliikenne ja linja-autoyritykset
• Taksiliikenne ja taksiyritykset
• Joukkoliikenteen matkustajat
• Ajoneuvoliikenne liikenneverkolla
Turvallisuus ja terveys
Sosiaalinen kestävyys
Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen
Luontoon kohdistuvat haitat
Joukkoliikennettä koskevat tavoitteet
• Joukkoliikennejärjestelmän houkuttelevuus, tehokkuus, laatutaso
• Joukkoliikenteen markkinaosuus
• Matkaketjujen sujuvuus
++
+
0/?
--

vaikutukset merkittävästi myönteisiä
vaikutukset myönteisiä, mutta hankkeen kokoon suhteutettuna eivät merkittäviä
ei selkeää vaikutusta/ vaikutukset suunnaltaan ristiriitaisia
vaikutukset lievästi kielteiset
vaikutukset merkittävästi kielteiset

-

0/?

+
x
x
x
x
x
x

++

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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5

KOKEMUKSIA JA SUOSITUKSIA

Kampin matkakeskuksen vaikutustenarviointi 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 erityisesti matkakeskusta koskevia hankearviointiohjeita.
Vaikutustenarviointi on aloitettu käytännössä heti matkakeskuksen valmistumisen jälkeen, mutta
arvioinnin tulokset perustuvat puolentoista vuoden käyttökokemuksiin. Kokemuksia on selvitetty
kyselyin ja haastatteluin sekä toimijoiden että matkustajien osalta. Kampin matkakeskushankkeen
kaikkien vaikutusten selvittämiseksi arviointia on hyvä täydentää myöhemmin. Monet vaikutukset
ovat todennettavissa vasta useampi vuosi matkakeskuksen valmistumisen jälkeen.
Varsinaisen vaikutustenarvioinnin lisäksi työssä kartoitettiin eri osapuolien kokemuksia ja ajatuksia
Kampin matkakeskuksen suunnittelu- ja toteuttamisprosessista sekä parannuskohteista. Toteutuksen
osalta yhtenä mielenkiinnon kohteena oli ppp-tyyppisen mallin soveltuminen joukkoliikennehankkeeseen. Toiminnan osalta tavoitteena oli löytää mahdolliset todetut epäkohdat ja niitä korjaavat
toimenpiteet matkakeskuksen edelleen kehittämiseksi.

5.1 Kokemuksia Kampin matkakeskushankkeen prosessista
Kampin matkakeskushanke oli Suomen oloissa poikkeuksellinen mittava rakennushanke ja liikennejärjestelmän kehittämisprojekti. Työmaan sijoittuminen lisäksi pääkaupungin ydinkeskustaan lisäsi hankkeen haastavuutta. Rakennusvaihe sujui haasteellisuudestaan huolimatta hyvin. Tähän vaikuttivat monet tekijät yhtä aikaa. Liikenteen sujuvuuden kannalta keskeisessä roolissa oli hyvin toteutettu poikkeustilanteista tiedottaminen sekä myös innovatiiviset logistiikkaratkaisut työmaan materiaalikuljetuksissa. Hankeosapuolet ovat kiitelleet lisäksi saumattomasti sujunutta yhteistyötä,
jonka ansiosta ongelmatilanteet pystyttiin ratkaisemaan nopeasti. Kaiken kaikkiaan prosessia leimasi osapuolten voimakas sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen.
Kampin matkakeskus toteutettiin osana laajempaa maankäyttöhanketta, jossa vetovastuu oli suunnittelukilpailun voittaneella yksityisellä toimisto-, liike-, logistiikka- ja kalliorakentamiseen erikoistuneella SRV Viitoset Oy:llä. SRV vastasi hankkeen läpiviennistä suunnittelusta rakentamiseen ja
valmiiden tilojen myymiseen ja vuokraamiseen saakka. Suomessa toteutustapa on joukkoliikennehankkeissa uusi, mutta muualla Euroopassa sen sijaan varsin yleinen. PPP-malli on toiminut Kampissa hyvin. Kilpailuttamisen osalta yksityinen puoli voi toimia osin nopeammin kuin julkinen hankintamenettely kaikkine päätöksentekovaiheineen.
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5.2 Hyvästä parempi - suosituksia Kampin matkakeskuksen kehittämiseksi
Kampin matkakeskushanke on kokonaisuutena edennyt onnellisten tähtien alla. Lopputulos on saanut sekä hankeosapuolten että käyttäjien hyväksynnän. Ongelmiakin on hankkeen kuluessa tullut
eteen, mutta ne on saatu pääosin ratkaistua ja liikennöinti Kampista sujuu normaalioloissa varsin
hyvin. Aina on kuitenkin mahdollista parantaa. Matkakeskuksen vaikutustenarvioinnin aikana esille
tulleet kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa matkustajien ja liikennöitsijöiden esille tuomiin osaalueisiin.
Opastuksen kehittäminen
Kampin opastus- ja informaatiojärjestelmään on satsattu mittavasti ja pääsääntöisesti se koetaan hyvin toimivaksi. Kamppi on kuitenkin laaja kokonaisuus ja monikerroksisena ratkaisuna vaikeasti
hahmotettava, erityisesti siellä harvoin käyville asiakkaille. Tämän vuoksi opastusta tulee kehittää
edelleen seuraavien osa-alueiden kohdalla:
• opastus taksille, rautatieasemalle (sisäreitti ja katuyhteys), yleisölle tarkoitettuihin WC-tiloihin
sekä rahtiterminaaliin
• opastus ja reaaliaikainen aikataulutieto katuverkon joukkoliikenteeseen
• kerrosnumeroinnin näkyvyyden parantaminen (kaukoliikenneterminaali ja Espoo-terminaali sijaitsevat eri kerroksissa)
• opasteiden nuolisymbolien loogisuuden parantaminen
Viihtyisyyden ja sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen
Kampin viihtyisyyttä kehutaan yleisesti, mutta jo nyt on nähtävissä, että viihtyisyyteen voimakkaasti vaikuttavan siisteystason säilyttäminen Kampin keskuksessa ja lähiympäristössä on erittäin haastava tehtävä. Vaikka Kamppi on uusi ja kuluminen vielä vähäistä, tulee asiakkailta palautetta yleisestä roskaisuudesta, WC-tilojen epäsiisteydestä ja epäsosiaalisten ryhmien aiheuttamasta turvattomuuden tunteesta. Kampin keskuksen lisäksi palaute koskee rakennuksen ympäristöä ja erityisesti
Narinkkatoria. Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä saatiin muun muassa seuraavia kehittämisehdotuksia:
• roskakorien lisääminen ja säännöllinen tyhjentäminen
• WC-tilojen riittävyyden arviointi ja siivouksen tehostaminen
• epäsosiaalisen ryhmien pitäminen poissa keskuksesta ja julkijuopottelu kuriin
Odotustilojen kehittäminen
Odotustilojen sijainti lämpimissä ja valoisissa sisätiloissa samoin kuin runsas oheispalvelutarjonta
on saanut paljon kiitosta. Kehittämistoiveina on kuitenkin esitetty
• istumapaikkojen lisäämistä, etenkin Espoon terminaaliin
• lipunmyynnin mitoittamista siten, että se toimii myös ruuhka-aikoina esim. lisäämällä lipunmyyntiautomaatteja.
Pysäköinnin kehittäminen
Espoon suunnan linja-autoliikenteen osalta ruuhka-ajan ulkopuolella tarvitaan tasauspysäköintiin
paikkoja. Tarve korostuu iltapäiväruuhkan aloittavien vuorojen lyhytaikaisena odotustilan tarpeena.
Leppäsuon alueen poistuessa liikennekäytöstä tarvitaan kaukoliikenteen linjoille pitkäaikaista pysäköintitilaa lähialueelle kohtuullisen ajomatkan päähän.
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Polkupyörien käyttöä liityntäliikennevälineenä ei ole Kampin keskuksessa otettu riittävästi huomioon. Polkupyörille toivotaan lisää kestäviä, katoksellisia ja lukitusmahdollisuudella varustettuja tai
valvottuja telineitä.
Kaasubussien käyttömahdollisuuksien selvittäminen
Nykyaikaisessa joukkoliikenneterminaalissa tulisi voida liikennöidä myös kaasubusseilla.
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LIITE 1. Matkustajatyytyväisyyskyselyn lomake

KAMPIN

MATKAKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
HYVÄ VASTAAJA

Helsingin kaupunki, Liikenne- ja viestintäministeriö, Oy Matkahuolto Ab, Linja-autoliitto ry ja VR Osakeyhtiö toteuttavat
yhteistyössä tutkimuksen matkakeskuksen palveluja koskien. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri matkustajaryhmien
näkemyksiä matkakeskuksen toteutuneista vaikutuksista ja palvelujen kehittämistarpeista. Tutkimuksen tuloksia
käytetään pohjatietona matkakeskuksen eri toimijoiden yhteistyötä ja matkustajille suunnattuja palveluja kehitettäessä.
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat matkakeskuksessa asioivat henkilöt.
Jotta tutkimus onnistuisi, toivoisimme Teiltä hetken aikaa lomakkeen täyttämiseksi. Mikäli täytätte lomakkeen
myöhemmin, niin palauttakaa se vastauslähetyskuoressa viikon kuluessa.
Kiitos avustanne ja miellyttävää syksyn odotusta!
Kari Korpela
Ylitarkastaja
Liikenne- ja viestintäministeriö

Kaikkien lomakkeen palauttaneiden kesken arvomme 3 kpl menopaluumatkoja junalla
tai bussilla kahdelle aikuiselle mihin tahansa Suomessa.
Yhteystiedot arvontaa varten:
Vastaajan nimi _________________________________
Osoite _______________________________________
Postitoimipaikka _______________________________
Puhelin _______________

Lisätiedot:

Pöyry Infra Oy
Hämeenkatu 23 A
33200 TAMPERE
Marko Forsblom
puh. 040 5145 100

A-Insinöörit Oy
Merja Tyynismaa
Puh. 0207 911 896

LIITE 1. Matkustajatyytyväisyyskyselyn lomake

1. Mikä on syy Kampin matkakeskuksessa asioimiseesi?
1. Matkustaminen bussilla (tulo tai lähtö)
2. Matkustajan saattaminen tai noutaminen
3. Matkalipun ostaminen tai varaaminen etukäteen
4. Informaation kysyminen tai hakeminen

5. Ostoksien tekeminen Kamppikeskuksen liikkeissä
6. Oheispalvelujen käyttö (esim. ravintolat ja kahvilat)
7. Läpikulkumatka
8. Muu syy, mikä? ____________________

2. Kuinka usein käyt Kampin matkakeskuksessa joukkoliikennevälineillä matkustamiseen liittyen?
1. Päivittäin tai lähes päivittäin
2. Joitakin kertoja viikossa

3. Joitakin kertoja kuukaudessa
4. Harvemmin

5. En koskaan

3. Kuinka usein käyt Kampin keskuksessa ostoksilla tai muuten viettämässä aikaasi?
1. Päivittäin tai lähes päivittäin
2. Joitakin kertoja viikossa

3. Joitakin kertoja kuukaudessa
4. Harvemmin

5. En koskaan

4.a Millä kulkuvälineellä saavuit Kampin alueelle (pääasiallinen liikkumistapa)?
1. Jalan
2. Polkupyörällä
3. Henkilöautolla
4. Helsingin sisäisellä bussilla

5. Seutuliikenteen bussilla
6. Kaukoliikenteen bussilla
7. Metrolla
8. Raitiovaunulla

9. Lähiliikenteen junalla
10. Kaukoliikenteen junalla
11. Taksilla
12. Muulla, millä? ______________

4.b Millä kulkuvälineellä jatkat seuraavaksi matkaasi Kampin alueelta eteenpäin (pääasiallinen
liikkumistapa)?
1. Jalan
2. Polkupyörällä
3. Henkilöautolla
4. Helsingin sisäisellä bussilla

5. Seutuliikenteen bussilla
6. Kaukoliikenteen bussilla
7. Metrolla
8. Raitiovaunulla

9. Lähiliikenteen junalla
10. Kaukoliikenteen junalla
11. Taksilla
12. Muulla, millä? ______________

5. Kuinka Kampin matkakeskuksen valmistuminen on vaikuttanut seuraavien kulkuvälineiden
käyttöösi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kaukoliikenteen bussien käyttö
Seutubussien käyttö
Helsingin sisäisten bussien käyttö
Raitiovaunun käyttö
Metron käyttö
Lähiliikenteen junien käyttö
Kaukoliikenteen junien käyttö
Henkilöauton käyttö
Kevyen liikenteen käyttö
Taksin käyttö

1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt
1. Lisääntynyt

2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt
2. Vähentynyt

3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta
3. Ei vaikutusta

6. Arvioi vielä kokonaisuutena Kampin matkakeskuksen vaikutusta joukkoliikenteen käyttöösi?
1. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt noin _____ %
2. Joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt noin _____ %
3. Kokonaisuutena ei mitään vaikutusta joukkoliikenteen käyttööni

6.b. Mikäli joukkoliikenteen käyttösi on muuttunut, niin mikä on pääasiallinen syy muutokseen?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Onko Kampin matkakeskus vaikuttanut päivittäin joukkoliikennematkoihin kuluvaan
kokonaisaikaan omalta kohdaltasi? Onko esim. joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamiseen
kuluva aika muuttunut?
1. Joukkoliikennematkat ovat nopeutuneet noin _____ minuuttia / päivä
2. Joukkoliikennematkat ovat hidastuneet noin _____ minuuttia / päivä
3. Kokonaisuutena ei mitään vaikutusta joukkoliikenteen matkoihin kuluvaan aikaan

7.b. Mikäli joukkoliikenteen matkoihin kuluva aika on muuttunut, niin mikä on pääasiallinen syy
muutokseen?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

LIITE 1. Matkustajatyytyväisyyskyselyn lomake

8. Millaisia odotuksia ja kokemuksia sinulla on uudesta Kampin matkakeskuksesta ja kuinka arvioit
muutosta suhteessa vanhaan linja-autoasemaan?
Merkitse sarakkeeseen (A) miten
tärkeitä alla luetellut ominaisuudet tai palvelut
ovat sinulle ja sarakkeeseen (B) käsityksesi näiden
nykyisestä tasosta. Arvioi lisäksi kuinka
olosuhteet ovat muuttuneet (C)
verrattuna vanhaan linja-autoasemaan.

A. Tärkeys
1 = ei merkitystä
2 = vähän merkitystä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä

Matkakeskuksen yleisilme
1. Sisätilojen siisteys ja viihtyisyys
1
2. Turvallisuus
1
3. Liikkumisen helppous ja esteettömyys
1
4. Ulkoasu ja ympäristön siisteys
1
Liikenneyhteydet
5. Yhteydet henkilöautolla matkakeskukseen
1
6. Kevyen liikenteen yhteydet matkakeskukseen
1
7. Paikallisliikenteen yhteydet matkakeskukseen
1
8. Taksipalvelujen saatavuus matkakeskuksessa
1
9. Joukkoliikennevälineestä toiseen vaihtamisen helppous 1
10. Auton pysäköintimahdollisuus
1
11. Polkupyörien säilytysmahdollisuus
1
Opastus ja informaatiojärjestelmä
12. Opastus Kampin Matkakeskukseen
1
13. Opastus Espoon terminaaliin
1
14. Opastus kaukoliikenteen terminaaliin
1
15. Opastus metroon
1
16. Opastus rautatieasemalle
1
17. Opastus taksien lähtöpaikalle
1
18. Opastus ympäröivään katuverkkoon
1
19. Opastus eri palveluihin Matkakeskuksessa
1
20. Informaatiotaulujen riittävyys
1
21. Informaatiotaulujen selkeys ja ymmärrettävyys
1
Lipunmyynti
22. Lipunoston sujuvuus
1
23. Lippuautomaattien riittävyys
1
24. Henkilökohtainen neuvonta (aikataulut, yhteydet) 1
Muut palvelut Kampin matkakeskuksessa
25. Oheispalvelut (kahvilat, ravintolat jne.)
1
26. Odotustilojen laatu
1
27. Odotustilojen riittävyys
1
28. Matkatavaroiden säilytystilojen toimivuus
1
29. WC-tilojen kokonaislaatu
1
30. Matkahuollon tavaraterminaalin palvelut
1
31. Muu, mikä ________________________
1

B. Nykytilanne
1 = erittäin huono
2 = melko huono
3 = melko hyvä
4 = erittäin hyvä

C. Muutos
1 = huonontunut
2 = ei muutosta
3 = parantunut

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
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3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

9. Kommentoi vielä tarkemmin niitä kysymyksen nro 7 ominaisuuksia (1-31), joihin et ole tyytyväinen
ja kuinka asiat mielestäsi voitaisiin hoitaa nykyistä paremmin?
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro

.
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10. Kuinka arvioit uuden Kampin matkakeskuksen vaikuttaneen seuraaviin tekijöihin?
Ota kantaa seuraaviin väittämiin.
A. Matkakeskus on helpottanut matkustamistani joukkoliikennevälineillä
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta
4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

B. Matkakeskus on parantanut joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta
4. melko eri mieltä 5. täysin eri mieltä
C. Matkakeskus on parantanut joukkoliikenteen imagoa
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

D. Matkakeskus on parantanut Helsingin kaupunkikuvaa
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

E. Matkakeskus on kokonaisuudessaan ollut hyödyllinen ratkaisu
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta
4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
11. Sukupuoli

1. Nainen

2. Mies

12. Syntymävuosi _______
13. Asuinpaikkasi postinumero ____________
14. Mihin ammattiryhmään kuulut?
1. Itsenäinen yrittäjä / johtavassa asemassa oleva
2. Toimihenkilö
3. Ammattityöntekijä
4. Maanviljelijä
5. Eläkeläinen

6. Kotiäiti, koti-isä
7. Opiskelija
8. Koululainen
9. Työtön
10. Muu, mikä? _____________________

15. Kuinka usein käytät seuraavia kulkumuotoja?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Henkilöauto kuljettajana
Henkilöauto matkustajana
Bussi – Hgin sisäinen liikenne
Bussi – seutuliikenne
Bussi – kaukoliikenne
Lähiliikenteen juna
Kaukoliikenteen juna
Metro
Raitiovaunu
Kävely (yli 200 metrin matkat) / pyöräily
Taksi / muu tilauskuljetus

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 = päivittäin
2 = 2-3 kertaa viikossa
3 = 2-3 kertaa kuukaudessa
4 = harvemmin
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

16. Onko kotitalouden käytössä omaa tai työsuhdeautoa?
1. Ei ole
2. Kyllä on

a. oma auto _____ kpl
b. työsuhdeauto _____ kpl

17. Onko sinulla ajokortti?

1. Ei ole

2. Kyllä on

18. Terveiset ja kehittämisehdotukset Kampin matkakeskuksen toiminnasta ja kehittämisestä
vastaaville
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

LIITE 2. Rahtiasiakkaiden tyytyväisyys –tutkimus

MATKAHUOLLON KAMPIN RAHTITERMINAALIN

RAHTIPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS
HYVÄ VASTAAJA
Oy Matkahuolto Ab toteuttaa yhteistyössä Helsingin kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön, ja Linjaautoliitto ry:n kanssa tutkimuksen Matkahuollon Kampin rahtiterminaalin palveluja koskien. Tutkimuksen
tavoitteena on selvittää eri rahtipalvelun asiakkaiden näkemyksiä uuden rahtiterminaalin toteutuneista
vaikutuksista ja palvelujen kehittämistarpeista. Tutkimuksen tuloksia käytetään pohjatietona rahtipalveluja
kehitettäessä.
Jotta tutkimus onnistuisi, toivoisimme Teiltä hetken aikaa lomakkeen täyttämiseksi. Mikäli täytätte lomakkeen

myöhemmin, niin palauttakaa se vastauslähetyskuoressa viikon kuluessa.

Kiitos avustanne!
Kari Korpela
Ylitarkastaja
Liikenne- ja viestintäministeriö

Kaikkien lomakkeen palauttaneiden kesken arvomme 3 kpl menopaluumatkoja junalla
tai bussilla kahdelle aikuiselle mihin tahansa Suomessa.
Yhteystiedot arvontaa varten:
Vastaajan nimi _________________________________
Osoite _______________________________________
Postitoimipaikka _______________________________
Puhelin _______________

Lisätiedot:

Pöyry Infra Oy
Hämeenkatu 23 A
33200 TAMPERE
Marko Forsblom
puh. 040 5145 100

A-Insinöörit Oy
Merja Tyynismaa
Puh. 0207 911 896

LIITE 2. Rahtiasiakkaiden tyytyväisyys –tutkimus

1. Vastaan tähän kyselyyn
a.
b.
c.
d.

Kampin rahtiterminaalissa
Herttoniemen terminaalissa
Veromiehen terminaalissa
Olarinluoman terminaalissa

2. Asioin rahdissa
a. Yksityishenkilönä
b. Yrityksen puolesta

3. Mikä on syy rahtiterminaalissa asioimiseesi?
1. Rahdin noutaminen
2. Rahdin lähettäminen
3. Muu syy, mikä? _________________________________________________________
4. Kuinka usein käyt Kampin matkakeskuksessa rahtipalveluihin liittyen?
1. Päivittäin

2. Viikoittain

3. Kuukausittain

4. Harvemmin

5. Millä kulkuvälineellä saavuit Kampin alueelle?
1. Henkilöautolla
2. Pakettiautolla
3. Kuorma-autolla
4. Jalan (pääasiallinen liikkumistapa)

5. Paikallisliikenteen bussilla
6. Seutuliikenteen bussilla
7. Kaukoliikenteen bussilla
8. Metrolla

9. Raitiovaunulla
10. Junalla
11. Taksilla
12. Muulla, millä? ______________

6. Asioitko nykyään Matkahuollon muissa rahtiterminaaleissa?
1. Herttoniemen terminaalissa
2. Veromiehen terminaalissa
3. Olarinluoman terminaalissa

1. Päivittäin
1. Päivittäin
1. Päivittäin

2. Viikoittain
2. Viikoittain
2. Viikoittain

3. Kuukausittain
3. Kuukausittain
3. Kuukausittain

4. Harvemmin
4. Harvemmin
4. Harvemmin

5. En koskaan
5. En koskaan
5. En koskaan

7. Asioitko ennen Kampin rahtiterminaalia Leppäsuon rahtiterminaalissa?
1. Päivittäin

2. Viikoittain

3. Kuukausittain

4. Harvemmin

5. En koskaan

8. Asioitko ennen Kampin rahtiterminaalia vanhan linja-autoaseman pikarahdissa?
1. Päivittäin

2. Viikoittain

3. Kuukausittain

4. Harvemmin

5. En koskaan

9. Onko uuden Kampin rahtiterminaalin valmistuminen vaikuttanut Matkahuollon rahtipalvelujen
käyttöönne?
1. Matkahuollon rahtipalvelujen käyttö on lisääntynyt noin _____ %
2. Matkahuollon rahtipalvelujen käyttö on vähentynyt noin _____ %
3. Kokonaisuutena ei mitään vaikutusta Matkahuollon rahtipalvelujen käyttööni

9.b. Mikäli Matkahuollon rahtipalvelujen käyttö on muuttunut, niin mikä on pääasiallinen syy
muutokseen?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

10. Kuinka arvioit uuden Kampin rahtiterminaalin vaikuttaneen seuraaviin tekijöihin?
Ota kantaa seuraaviin väittämiin.
A. Kamppi on helpottanut rahtipalvelujen käyttöä
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

B. Kamppi on nopeuttanut rahtipalvelujen käyttöä
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

C. Kamppi on parantanut Matkahuollon imagoa
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

4. melko eri mieltä

5. täysin eri mieltä

D. Kampin rahtiterminaali on kokonaisuudessaan ollut hyödyllinen ratkaisu
4. melko eri mieltä
1. täysin samaa mieltä 2. melko samaa mieltä 3. ei vaikutusta

5. täysin eri mieltä

LIITE 2. Rahtiasiakkaiden tyytyväisyys –tutkimus

11.
Millaisia odotuksia ja kokemuksia sinulla on Kampin matkakeskuksen rahtipalveluista ja kuinka
arvioit muutosta suhteessa aikaisempaan tilanteeseen Leppäsuon rahtiterminaalissa ja vanhan linjaautoaseman pikarahdissa?
Merkitse ympyröimällä kohtaan (A) miten
tärkeitä seuraavat ominaisuudet tai palvelut
ovat sinulle ja kohtaan (B) käsityksesi näiden
nykyisestä tasosta. Arvioi lisäksi kuinka
olosuhteet ovat muuttuneet (C)
verrattuna aiempaan tilanteeseen.
Rahtikeskuksen yleisilme
1. Sisätilojen siisteys ja viihtyisyys
2. Liikkumisen helppous ja esteettömyys
Liikenneyhteydet
3. Yhteydet autolla rahtiterminaaliin
4. Yhteydet rahtiterminaalista katuverkkoon
5. Liikenteen sujuvuus Kampissa
6. Pysäköintipaikkojen riittävyys
7. Jalankulkuyhteydet rahtiterminaaliin
8. Opastus Kampin rahtiterminaaliin
9. Opastus ympäröivään katuverkkoon
Asiakaspalvelu
10. Tavaran jättämisen sujuvuus
11. Tavaran noutamisen sujuvuus
12. Rahtiterminaalin aukioloajat
13. Muu, mikä? _____________________________

A. Tärkeys
1 = ei merkitystä
2 = vähän merkitystä
3 = melko tärkeä
4 = erittäin tärkeä

B. Nykytilanne
1 = erittäin huono
2 = melko huono
3 = melko hyvä
4 = erittäin hyvä

C. Muutos
1 = huonontunut
2 = ei muutosta
3 = parantunut
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12. Kommentoi vielä tarkemmin niitä ominaisuuksia (1-13), joita pidät tärkeänä ja jotka mielestäsi on
hoidettu huonosti? Kuinka asiat mielestäsi voitaisiin hoitaa paremmin? Entä ansaitseeko jokin
ominaisuus erityistä kiitosta? ( Toiveet, konkreettiset parannusideat, huomaamasi epäkohdat jne.)
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________
Ominaisuus nro ___. ____________________________________________________________________

13. Terveiset ja kehittämisehdotukset Kampin matkakeskuksen rahtiterminaalin toiminnasta ja
kehittämisestä vastaaville
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

