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Tiivistelmä 

Liityntäpysäköinnin tavoitteet voivat liittyä kaupunkiin tulevien autojen määrän vä-

hentämiseen, joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen tai ajoneuvo-
suoritteen ja päästöjen vähentämiseen tukemalla vähähiilisiä matkaketjuja. Valta-
kunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 linjaa, että valtion 

roolia liityntäpysäköinnin rahoittamisessa kasvatetaan osana kestävän liikenteen 
edistämistä. Liityntäpysäköintihankkeet ovat tyypillisesti yhteiskehityshankkeita, 
joista ei yleensä tehdä väylähankkeiden kaltaista hankearviointia. Tämän selvityk-

sen tavoitteena on määrittää ja tuoda läpinäkyväksi Väyläviraston priorisointipe-
rusteet liityntäpysäköinnin kehittämistoimien ja -rahoituksen suuntaamisessa.  

Liityntäpysäköinnin lisäys- ja muutostarpeet tunnistetaan tyypillisesti joko seuran-

nan kautta tai osana asemaympäristöjen toiminnallisia kaupunkikehityshankkeita. 
Pelkkään matkustajamäärään perustuva liityntäpysäköintipaikkojen määrän las-
kenta ei anna riittävää kuvaa aseman auto- ja pyöräliityntäpysäköintitarpeista. Sel-

vityksen aluksi tehtiin kansainvälinen kirjallisuuskatsaus liityntäpysäköinnin kysyn-
nän määrittämismenetelmiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Laajan lähtömateriaalin 
analyysin pohjalta muodostettiin asemien liityntäpysäköinnin kysynnän ja potenti-

aalien arviointiin menetelmä ja arviointikehikko, jolla Väylävirasto pystyy jatkossa 
arvioimaan aiempaa systemaattisemmin rautatieliikenteen liityntäpysäköinnin vai-
kuttavuutta. Työn osana muodostettua arviointikehikkoa pilotoitiin ja testattiin kol-
melle erityyppiselle asemaparille.  

Pyöräpysäköinnin tarve suositetaan määriteltävän tavoitelähtöisesti aseman mat-
kustajamäärien ja aseman aluetyypin perusteella. Laadukasta pyöräpysäköintiä 
suositellaankin kehitettävän systemaattisesti etenkin suurilla ja keskisuurilla ase-

milla. Henkilöautojen liityntäpysäköintitarve tulee edelleen määrittää tapauskoh-
taisesti perustuen liikennepolitiikkaan, liikennejärjestelmän kehittämistavoitteisiin 
ja liikkumisen, liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen ominaisuuksin. Mobii-

lilaitteista anonyymisti saatava sijaintidata on tunnistettu erittäin käyttökelpoiseksi 
tietolähteeksi junaliikenteen liityntäpysäköinnin kysyntäpotentiaalien määrittämi-
sessä. 

Pyöräpysäköinnin lisäämisen ohella liityntäpysäköinnin kehittämisen tärkeimmiksi 
jatkotoimiksi kirjattiin paikkatarjonnan ja paikkojen käytön seurannan systemati-
sointi. Asemaympäristöjen lisäksi suositellaan selvitettäväksi maanteiden solmu-

pysäkkien liityntäpysäköinnin kysyntäpotentiaaleja. 

Lopputuloksena syntynyt julkaisu antaa työvälineitä liityntäpysäköintitarpeiden 
määrittelyyn ja tuo läpinäkyväksi Väyläviraston priorisointinäkökulmat liityntä-

pysäköintihankkeiden rahoituksen suuntaamiseksi. Raportin lisäksi tuotettiin asi-
antuntijan työn tueksi Excel-työkalut. 
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Kari Hillo, Tapio Kinnunen, Seppo Lampinen, Atte Mantila: Fastställande och 
prioritering av anslutningsparkeringsprojekt. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. 
Trafikledsverkets publikationer 30/2022. 44 sidor och 2 bilagor. ISSN 2490-0745, 
ISBN 978-952-317-967-7. 

Sammanfattning 

Målen för anslutningsparkering kan vara kopplade till att minska antalet bilar som 
kommer in i staden, öka kollektivtrafikens färdsättsandel eller minska fordonspre-

stationerna och utsläppen genom att stödja resekedjor med låga koldioxidutsläpp. 
I den nationella trafiksystemplanen för åren 2021–2032 anges att statens roll i 
finansieringen av anslutningsparkering kommer att utökas som ett led i främjandet 

av hållbar trafik. Anslutningsparkeringsprojekt är vanligtvis samutvecklingsprojekt 
som i allmänhet inte är föremål för en projektbedömning, som vid trafikledsprojekt. 
Målet med denna studie är att fastställa och göra Trafikledsverkets prioriterings-

kriterier transparenta när det gäller utvecklingsåtgärder för och utvecklingsfinan-
siering av anslutningsparkering.  

Behoven av ökad och ändrad anslutningsparkering identifieras i typfallet antingen 

genom observation eller som en del av funktionella stadsutvecklingsprojekt i stat-
ionsmiljöer. Beräkning av antalet parkeringsplatser enbart grundat på passagera-
rantal ger inte en tillräcklig bild av stationens behov av anslutningsparkeringar för 

bilar och cyklar. I början av studien gjordes en genomgång av internationell litte-
ratur om metoderna för att fastställa efterfrågan på anslutningsparkering och be-
dömning av effektiviteten. Baserat på en omfattande analys av utgångsmaterialet 

utformades en metod och en ram för bedömning av efterfrågan på och potential 
för anslutningsparkering, med vilka Trafikledsverket i fortsättningen kan mer sys-
tematiskt än tidigare bedöma effektiviteten hos anslutningsparkering för järnvägs-

trafik. Den bedömningsram som utformades som en del av arbetet infördes på 
prov och testades på tre olika typer av stationspar.  

Det rekommenderas att behovet av cykelparkeringar fastställs på ett målinriktat 
sätt baserat på stationens passagerarantal och områdestyp. Det rekommenderas 

också att högkvalitativ cykelparkering utvecklas systematiskt, särskilt vid stora och 
medelstora stationer. Behovet av anslutningsparkering för personbilar måste även 
i fortsättningen fastställas fallspecifikt, grundat på trafikpolitiken, utvecklingsmålen 

för trafiksystemet och egenskaperna hos mobilitet, trafiksystem och samhällsstruk-
tur. Positionsdata som erhålls anonymt från mobilapparater har identifierats som 
en mycket användbar informationskälla för att fastställa efterfrågepotentialen för 

anslutningsparkering för tågtrafik. 

Förutom utökning av cykelparkeringarna noterades som den viktigaste fortsätt-
ningsåtgärden för utveckling av anslutningsparkering en systematisering av till-

gången på platser och observation av platsernas användning. Förutom stations-
miljöer rekommenderas att efterfrågepotentialen för anslutningsparkering vid 
knutpunktshållplatser utreds. 

Den publikation som blev slutresultatet anger verktyg för att fastställa behoven av 
anslutningsparkering och gör Trafikledsverkets prioriteringsaspekter transparenta 
för inriktning av finansieringen av anslutningsparkeringsprojekt. Utöver rapporten 

producerades Excel-verktyg som stöd för expertens arbete. 
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Kari Hillo, Tapio Kinnunen, Seppo Lampinen, Atte Mantila: Definition and prio-
ritisation of park-and-ride system projects. Finnish Transport Infrastructure Agency 
Helsinki 2022. Publications of the FTIA 30/2022. 44 pages and 2 appendices. ISSN 2490-
0745, ISBN 978-952-317-967-7. 

Abstract 

The objectives of park-and-ride systems may relate to reducing the number of cars 
entering the city, increasing the share of public modes of transport or reducing 

vehicle use and emissions by supporting low-carbon travel chains. The National 
Transport System Plan 2021–2032 states that the state’s role in financing park-
and-ride systems will be increased as part of the promotion of sustainable 

transport. Park-and-ride system projects are typically co-development projects for 
which usually no project assessment is made, as is done for route projects. The 
aim of this study is to define and make transparent the prioritisation criteria of the 

Finnish Transport Infrastructure Agency in the allocation of development resources 
and funding for park-and-ride systems.  

The need to increase and change park-and-ride systems is typically identified ei-

ther through monitoring or as part of functional urban development projects in 
station environments. The calculation of the number of parking spaces based solely 
on the number of passengers does not provide a sufficient picture of a station’s 

park-and-ride system needs for cars and bicycles. At the beginning of the study, 
an international literature review was carried out on the methods for determining 
the demand for park-and-ride systems and the assessment of their effectiveness. 

On the basis of an extensive analysis of the initial data, methodology and an eval-
uation framework were established for the assessment of the demand for park-
and-ride system in stations as well as the associated potential. This will enable the 

Finnish Transport Infrastructure Agency to assess the effectiveness of park-and-
ride systems more systematically in the future. The evaluation framework, which 
was formed as part of the study, was piloted and tested for three different types 
of station pairs.  

The need for bicycle parking is recommended to be determined in a target-oriented 
manner based on the passenger volumes at a station and the area type of the 
station. It is therefore recommended that high-quality bicycle parking be devel-

oped systematically, especially in large and medium-sized stations. The need for 
park-and-ride systems for passenger cars must continue to be determined on a 
case-by-case basis, based on transport policy, the development objectives of the 

transport system and the characteristics of mobility, the transport system and ur-
ban structure. Location data obtained anonymously from mobile devices has been 
identified as a highly usable source of information for determining the demand 

potential for park-and-ride systems in train traffic. 

In addition to adding parking for bicycles, the most important further measures in 
developing park-and-ride systems was the systematisation of the provision of park-

ing and the monitoring of its use. In addition to station environments, it is recom-
mended that the demand potential for park-and-ride systems in the node stops of 
the road network is examined. 

The resulting publication provides tools for defining park-and-ride system needs 
and makes the prioritisation aspects of the Finnish Transport Infrastructure Agency 
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for allocating funding for park-and-ride system projects more transparent. In ad-

dition to the report, Excel tools were produced to support the expert’s work. 
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Esipuhe 

Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti valtion roolia liityntäpysäköinnin rahoittami-
sessa kasvatetaan osana kestävän liikenteen edistämistä. Toteutuessaan se toisi 

ensimmäistä kertaa korvamerkittyä valtionrahoitusta liityntäpysäköinnin kehittämi-
seen.  

Väylävirasto osallistuu kuntien liityntäpysäköintihankkeisiin vuotuisen budjettira-

hoituksen puitteissa, minkä takia valtion osallistuminen liityntäpysäköinnin kehit-
tämiseen on vuosittain vaihdellut. Traficom on rahoittanut pyöräpysäköintiä käve-
lyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa valtionavustuksena. 

Käsillä olevan selvityksen tehtävänä on vahvistaa tarvittavaa tietopohjaa, jolla Väy-

lävirasto voi aiempaa vahvemmin ja läpinäkyvämmin perustella erilaisten liityntä-
pysäköinnin kehittämishankkeiden rahoittamista väyläverkolla, erityisesti rautatei-
den henkilöliikennepaikoilla.  

Selvityksen toteutuksesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet Väylävi-
rastosta Camilla Rand (pj.), Maija Rekola, Anna Miettinen ja Jari Gröhn. Konsult-
teina työssä ovat toimineet Ramboll Finland Oy:stä Kari Hillo ja Tapio Kinnunen ja 

Linea Konsultit Oy:stä Seppo Lampinen ja Atte Mantila. 

 

Helsingissä huhtikuussa 2022 

Väylävirasto 
Liikenne ja maankäyttö 
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1 Työn tausta ja tavoitteet 

1.1 Työn lähtökohtia 

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan joukkoliikenteen käyttöä palvelevaa pyörien ja 

autojen pysäköintiä. Liityntäpysäköinnin tavoitteena on tukea kestäviä ja sujuvia 
matkaketjuja, millä yhtäältä pyritään vähentämään liikenteestä ja liikkumisesta ai-
heutuvia haittoja ja toisaalta esimerkiksi laajentamaan työssäkäyntialueita. Liityn-

täpysäköinnin merkitystä on monilla alueilla pidetty vähäisenä eikä sen hyötyjä ole 
välttämättä tunnistettu. Liityntäpysäköinnin kehittämisellä voidaan kuitenkin vas-
tata liikenteen ja liikkumisen tulevaisuuden haasteisiin – hyvin järjestettynä ja mui-

hin tukeviin toimenpiteisiin yhdistettynä liityntäpysäköinti hyödyttää koko liikenne-
järjestelmää.  

Väyläviraston intresseissä on kehittää väyläverkkoon liittyvää liityntäpysäköintiä 

yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti asemanseutujen ke-
hityshankkeet ovat tyypillisesti kuntalähtöisiä hankkeita, joihin Väylävirasto osallis-
tuu väyläverkon hallinnoijana. Väylävirasto tarkastelee ja toimii asemanseutujen 

kehittämisessä valtakunnallisen kokonaisedun näkökulmasta sekä toteuttaa valta-
kunnallisia linjauksia yhteneväisesti eri asemanseuduilla. Väyläviraston rooli ase-
manseutujen kehittämistyössä on riippuvainen kehittämisprojektin kohdentumi-

sesta ja rautatieliikenteen kehittämistarpeesta. 

 

Kuva 1. Väyläviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla (Väyläviraston ohjeita 
19/2019). 
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Viime vuosina on ilmennyt selkeä tarve määrittää toimintamalleja erityisesti ase-

manseutujen monialahankkeiden kehittämisen koordinointiin. Mm. suunnitteluyh-
teistyöstä ja kustannustenjaon kehittämisperiaatteista on tehty toimintalinjauksia, 
joilla pyritään selkeyttämään eri osapuolten vastuita ja rooleja. Matkaketjuista, val-

takunnallisista solmupysäkeistä ja asemaseutujen toimintaperiaatteista tehdyt sel-
vitykset osaltaan selkiyttävät myös liityntäpysäköinnin kehittämisen vastuu- ja 
työnjakoon liittyviä kysymyksiä. 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 (Liikenne 12) 
linjaa, että valtion roolia liityntäpysäköinnin rahoittamisessa kasvatetaan osana 
kestävän liikenteen edistämistä. Sen toteutuminen merkitsisi ensimmäistä kertaa 

liityntäpysäköinnin kehittämiseen korvamerkittyä valtionrahoitusta. 

Liityntäpysäköintihankkeet ovat tyypillisesti yhteiskehittämishankkeita, joista ei 
tehdä perinteisten väylähankkeiden kaltaista hankearviointia. Väylävirasto tarvit-

see päätöksenteon tueksi yhteismitallisen arviointimenettelyn, jolla voidaan mää-
rittää riittävällä tarkkuustasolla tavoiteltavien auto- ja pyöräliityntäpysäköintipaik-
kojen kysyntää ja paikkatarvetta alue- ja asematyypeittäin. 

Liikenne 12 -suunnitelman toteutumisen seurantaan on koottu liikenneverkon stra-
teginen tilannekuva, joka on kooste liikenneverkon ja siihen liittyvien keskeisimpien 
solmupisteiden merkittävimmistä haasteista koko liikenneverkon toimivuuden kan-
nalta nykytilanteessa ja seuraavan 12 vuoden aikana (Traficom 14.1.2022). Liityn-

täpysäköintialueiden kehittäminen pohjautuu seudulliseen suunnitteluun ja yhteis-
työhön, mutta yksittäisiä kehittämistarpeita voi nousta myös maankäyttö- ja liiken-
nehankkeiden myötä: 

• Liityntäpysäköinnin kehittämisen tarpeita tunnistetaan osana alueellista 
liikennejärjestelmätyötä, kuten kaupunkiseutujen tai maakuntien liikenne-

järjestelmätyön osana (solmupysäkki- ja liityntäpysäköintiselvitykset).  

• MAL-seuduilla liityntäpysäköinnin kehittäminen on usein kirjattu valtion ja 
kaupunkiseudun kuntien väliseen sopimukseen.  

• Valtion maantieverkon solmupysäkkien liityntäpysäköintitarpeiden määrit-
tämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli.  

• Lisäksi asemanseutujen kehittämisen yhteydessä voi myös nousta esiin lii-
tyntäpysäköinnin kehittämistarpeita.  

• MAL-kaupunkiseudut ovat hyvin eri vaiheessa liityntäpysäköinnin seudulli-
sessa suunnittelussa ja toteutuksessa. HSL alue ja Tampereen seutu (Pir-
kanmaa) ovat seudullisessa kehittämisessä pisimmällä. 

 
Seuranta-aineiston perusteella liityntäpysäköinnin suurimmat kehittämistarpeet 
kohdistuvat kaupunkiseuduille ja kaukoliikenteen keskeisille juna-asemille.  

• Paikallisliikennettä tukeva liityntäpysäköinti (kaupunkilinja-autoliikenteen, 
kaupunki- ja lähiraideliikenteen ja metron liityntäpysäköinti). Suurin paine 

lisätä liityntäpysäköintiä on pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla. 
Muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla paikallisliikennettä tukeva liityntä-
pysäköintijärjestelmä on vasta kehittymässä. 

• Kaukoliikenteen raideliikennettä tukeva liityntäpysäköinti. Suurin paine on 
lisätä matkustajamääriltään suurimpien asemien/matkakeskusten ja ris-
teysasemien (K1-luokka) liityntäpysäköintiä sekä niiden pienempien ase-

mien liityntäpysäköintiä, jotka keräävät liityntäliikennettä laajalta alueelta 
ja jonne on hyvät maantieyhteydet. Suurimmilla asemilla asemanseudun 
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maankäytön kehittämisen johdosta liityntäpysäköintiä muutetaan raken-

teelliseksi. Pitkänmatkaista bussiliikennettä tuetaan pienimuotoisilla liityn-
täpysäköintialueilla, jotka sijoittuvat päätieverkon varteen. 

• Liityntäpysäköinnin kehittäminen seudullisena yhteistyönä on vasta käyn-
nistymässä monella kaupunkiseuduilla. HSL-alueella on tähän pitkät perin-
teet ja tiivis yhteistyö. Tampereen ja Turun seuduilla seututason suunnit-

telu ja toteutus on parhaillaan käynnissä. Lahdessa ja Jyväskylässä selvi-
tystarve on tunnistettu MAL-sopimuksissa. Seudullinen suunnittelu on pe-
rusta yhteiselle tahtotilalle, selkeille vastuille ja kustannustenjakoperiaat-
teille.  

• Suurimmilla kaupunkiseuduilla liityntäpysäköinnin kehittämisen painopiste 
on pyöräliityntäpysäköinnin kehittämisessä. Paikkojen riittävyys sekä laa-

tutaso eivät useimmilla liityntäpysäköintialueilla vastaa enää kysyntään. 

• Liityntäpysäköinnin palvelutasoa tulisi kasvattaa, esim. näkyvyys, turvalli-
suus, sujuvuus, sähkönlatauspisteet. Asemanseuduilla maankäytön kehit-
tymisen myötä maantasopysäköinti tulee vähenemään, mikä lisää tarvetta 
kustannuksiltaan kalliimmille pysäköintilaitoksille.  

• Liityntäpysäköintitietojen kokoaminen digitaaliseen muotoon (sijainti, 
paikkamäärät, rajoitteet) ja tarjoaminen matkustajille. HSL:n ja Tampe-
reen seudun liityntäpysäköintipaikoista tarjotaan tietoa joukkoliikenteen 

reittioppaissa. Valtakunnallisesti tarkasteltuna liityntäpysäköintiä koskeva 
tieto on heikosti saatavilla ja tarjolla olevaan informaatioon liittyy paljon 
epävarmuutta, mm. maksukäytäntöjä koskien. Liityntäpysäköintitiedot tu-

lisi saada valtakunnallisesti yhtenäisessä muodossa digitaalisesti hyödyn-
nettäväksi. Digitaalinen tieto on edellytys sille, että liityntäpysäköinti voi-
daan kytkeä osaksi muita palveluita. 

• Liikenne 12 -suunnitelman mukainen valtiolta tuleva katuverkon liityntä-
pysäköintiavustus vuodesta 2025 eteenpäin on erittäin toivottu MAL-seu-

tujen näkökulmasta. Kaupunkiseuduilla on autoliityntäpysäköinnin koh-
teita etenkin ratikan ja runkobussiliikenteen varrella, joihin ei voi saada 
valtiolta rahoitusta Väyläviraston/ELYjen kautta. 

 

Muita tämän selvityksen kannalta keskeisimpiä aiempia aihepiiriin liittyviä selvityk-
siä ovat: 

• Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää – Kaukolii-
kenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämistar-
peet (Väyläviraston julkaisuja 7/2019) 

• Liityntäpysäköinnin kehittäminen solmupaikoissa – Tavoitteena selkeät 
vastuut ja vähähiiliset matkaketjut, Liikennevirasto, 2018 

• Liityntäpysäköinti julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä -selvitys, 
2020 (Pirkanmaan liitto 2020) 

• Suositus liityntäpysäköinnin kustannusjaon periaatteista Pirkanmaalla (Pir-
kanmaan liitto 2018) 

• Joukkoliikenteen vaihto- ja solmupysäkit Pirkanmaalla -julkaisu (Pirkan-
maan ELY-keskus 3/2019) 

• Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunni-
telma (Pirkanmaan liitto 2014, Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunni-
telma, Pirkanmaan maakuntakaava 2040) 

• Kunnan ja valtion yhteistyön ja kustannusvastuun periaatteet radanpi-
dossa (Kuntaliitto & Väylä 2019) 

• HSL:n liityntäpysäköintitutkimukset 2014 ja 2019. 
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Työn muita lähtökohtia, tilastoja ja tutkimuksia: 

• Asemaluokitukset (Väylävirasto 2021) 

• Asemien toimintaperiaatteet (Väylävirasto 11/2021) 
• Asemien matkustajamäärät (VR ja HSL) 

• Liityntäpysäköintipaikat ja niiden käyttö (ha/pp, esteettömyyskartoituk-
sista ja HSL:n seurantatiedoista) 

• Junaliikenteen tarjonta asemittain liikennetyypeittäin (Digitraffic) 
• Liikkumisen kokonaiskuva (HLT 2016) 

• Työssäkäynti kuntienvälillä (Tilastokeskus) 
• Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa henkilöautoon pitkämatkaisessa 

liikkumisessa (Traficomin saavutettavuusanalyysit maakuntakeskusten vä-

lillä) 

• Telia-data (pilotointivaihe). 
 

1.2 Työn tavoitteet 

Selvitykselle kirjattiin seuraavia tavoitteita: 

• Tunnistaa linja-auto- ja junaliikenteen liityntäpysäköinnin kysyntäpotenti-
aalin ja vaikutusalueiden määrittämisen periaatteet ja menetelmät. 

• Koota tietoa liityntäpysäköinnin havaitusta vaikuttavuudesta kulkutapojen 
käyttöön maantie- ja raideliikenteessä. 

• Kehittää valtakunnan tasolla sovellettava menetelmä raskaan raideliiken-
teen liityntäpysäköinnin (auto- ja pyöräliikenne) kysyntäpotentiaalin ja 
paikkatarpeen arvioimiseksi erilaisiin liikennejärjestelmän ja yhdyskunta-

rakenteen ympäristöihin. 

• Määrittää raideliikenteen liityntäpysäköinnin vaikuttavuuden arvioinnin nä-
kökohdat ja tunnistaa vaikuttavuuden arvioinnissa soveltamiskelpoisia 
menetelmiä. 

• Tuottaa vaikuttavuuteen pohjautuva menettely raideliikenteen liityntä-
pysäköintihankkeiden priorisoinnin tueksi. Liityntäpysäköintihankkeiden 
priorisointimenetelmän tulee ottaa huomioon huomioida valtakunnalliset 
tavoitteet kestävän liikkumisen lisäämiseksi. 

• Pilotoida kehitettyjen menetelmien toimivuutta ja hyödynnettävyyttä 
muutaman ajankohtaisen esimerkkikohteen kautta. 

• Antaa suositukset liityntäpysäköinnin tarpeen määrittämiseen jatkosuun-
nittelussa. 
 

1.3 Rajaukset 

Työn ohjelmointi- ja laadintavaiheessa määritettiin seuraavia rajauksia työn sisäl-

töön: 

• Kansainvälinen kirjallisuuskatsaus käsittää sekä bussi- että junaliikenteen, 
minkä lisäksi referoidaan myös relevantit kotimaiset aihepiirin selvitykset 

ja suunnitelmat. 

• Pyörä- ja henkilöautoliikenteen valtakunnallinen paikkatarvearviointi kat-
taa vain rautateiden henkilöliikennepaikat. Työn alussa tunnistettiin, että 
Helsingin seutu on liityntäpysäköinnin strategiselta merkitykseltään, suun-
nitteluvalmiudeltaan ja toteutusmalleiltaan valtakunnallisesti erityistapaus. 
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• Paikkatarpeen arviointi painottaa nykytilanteen mukaista potentiaalia. 
Laskentamallia on mahdollista jatkokehittää niin, että se ottaa huomioon 
myös esimerkiksi junaliikennetarjonnan tai asemaympäristöjen maankäy-

tön muutosten vaikutuksia asemien käyttöön ja edelleen liityntäpysäköin-
nin kysyntään. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus, menetelmät 
ja aineistot 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää,  

− mistä näkökulmista liityntäpysäköintiä on tutkittu, 
− miten liityntäpysäköintiä on jäsennetty, 
− miten liityntäpysäköintiä on tutkittu, 
− minkälaisia menetelmiä liityntäpysäköintiä käsittelevissä tutkimuksissa ja 

selvityksissä on käytetty sekä 
− mitä tiedetään liityntäpysäköinnin vaikutuksista liikkumiseen ja liikennejär-

jestelmään. 
  
Ulkomaista kirjallisuutta selvitettiin nettihauin englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi, ko-
timaista aineistoa suomeksi. 

Ulkomaisesta kirjallisuudesta kartoitettiin noin 50 lähdettä (luettelo liit-
teessä 1). Osa niistä on tieteellisiä julkaisuja, osa suunnittelua tukevia selvityksiä 
ja suunnitteluoppaita. Aineistossa on myös joitain maisteritason opinnäytetöitä. Ai-

neistossa on sekä raide- että bussiliikennettä käsitteleviä tutkimuksia, selvityksiä 
ja suunnitelmia. Kartoitus käsittelee pääsääntöisesti autoliikenteen liityntä-
pysäköintiä. Polkupyöräpysäköintiä käsittelevä kirjallisuus on ainakin tämän kirjal-

lisuuskatsauksen tulosten perusteella vähäistä. Junien kaukoliikenteen liityntä-
pysäköinnin vaikuttavuutta käsitteleviä tutkimuksia tai selvityksiä ei kirjallisuuskat-
sauksessa tullut esiin. 

Huomattava määrä kirjallisuudesta on englanninkielisistä maista, Ison-Britannian 
ja Yhdysvaltain ohella myös Kanadasta ja Australiasta ja Uudesta-Seelannista. 
Muilta osin kirjallisuus on eurooppalaista. Ruotsin- ja saksankielisen kirjallisuuden 
vähäisyys viittaa siihen, että myöskään hallinnon piirissä ei Ruotsissa tai saksan-

kielisessä Keski-Euroopassa ole tehty huomattavassa määrin liityntäpysäköintiin 
liittyviä selvityksiä tai suunnitelmia.  

Kartoituksessa näkyy vahvasti liityntäpysäköintialueiden mitoitus ja optimaalinen 

sijoittuminen suurilla kaupunkiseuduilla. Näihin kysymyksiin liittyvät myös liityntä-
pysäköinnin vaikutusaluetta koskevat tutkimukset ja selvitykset. 

Kartoitusta voi pitää tämän selvityksen kannalta varsin kattavana. Aineistoon sisäl-

tyy eräitä merkittäviä meta-analyyseja (tutkimuksia käsitteleviä tutkimuksia), joi-
den aineisto muodostuu pitkälle samasta aineistosta, joka on tullut esille tässä 
työssä tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa. 

Kotimaisesta kirjallisuudesta käytiin läpi noin 15 lähdettä (luettelo liit-
teessä 1). Koska liityntäpysäköinnillä on ollut pääkaupunkiseudulla jo pitkään va-
kiintunut asema osana liikennejärjestelmää, painottui kotimainen aineisto erityi-

sesti HSL:n omiin liityntäpysäköintiä käsitteleviin ohjeisiin, strategioihin ja toimen-
pideohjelmiin. Näiden lisäksi mukana oli myös muutamia muita paikallisia selvityk-
siä (esim. Lempäälän kunta 2019: Sääksjärven seisakkeen liityntäpysäköinti), ke-
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hittämissuunnitelmia (esim. Tampereen kaupunki 2021: Liityntäpysäköinnin kehit-

tämissuunnitelma ja tavoitetila 2040 ja Vantaan kaupunki 2021: Pyöräpysäköinnin 
yleissuunnitelma) tai tiiviitä arvioita liityntäpysäköinnin kysyntää lisäävistä teki-
jöistä (esim. Porvoon kaupunki 2020: Liityntäpysäköinnin määrän nykytila ja tule-

vaisuus). Näissäkin viitataan usein tarkastelussa mukana olleisiin HSL:n ohjeisiin 
ja selvityksiin. 

Liityntäpysäköinnistä ei tunnistettu tämän työn yhteydessä vastaavia kotimaisia 

tieteellisiä julkaisuja kuin ulkomaisissa lähteissä. HSL tutkii liityntäpysäköintimat-
koja noin neljän vuoden välein liityntäpysäköintialueilla tehtävällä kyselytutkimuk-
sella. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2019. Tutkimus kattaa lähes kaikki Helsingin 

seudun 14 kunnan alueella olevat liityntäpysäköintialueet, mutta tulokset ovat sel-
laisenaan huonosti yleistettävissä esimerkiksi kotimaisiin kaukojunamatkoihin ja 
niihin liittyvään liityntäpysäköintiin. 

2.2 Keskeiset löydökset  

2.2.1 Liityntäpysäköinnin vaikuttavuus 

Liityntäpysäköinnin tavoitteet voivat liittyä (1) kaupunkiin tulevien autojen määrän 

vähentämiseen, (2) joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen tai (3) 
ajoneuvosuoritteen ja päästöjen vähentämiseen. Ulkomaiset tutkimukset ja selvi-
tykset osoittavat yhdenmukaisesti, että liityntäpysäköinti ei ole yksinään keino vä-

hentää ajoneuvoliikenteen suoritetta. Päinvastoin liityntäpysäköinti johtaa ainakin 
kaupunkiseutujen sisäisessä liikkumisessa ajoneuvoliikenteen suoritteen kasvuun, 
jos samalla ei tehdä muita liityntäpysäköintiä tukevia toimia. Tämä johtuu esimer-

kiksi siitä, että aikaisemmin kestävillä kulkumuodoilla tehtyjä liityntämatkoja siirry-
tään tekemään henkilöautolla tai siitä, että aikaisemmin lyhyemmät liityntämatkat 
korvautuvat matkoilla kauempana sijaitseville liityntäpysäköintialueille. Tarvitaan 

siis seudullinen strategia, jonka avulla automatkat pysyvät lyhyinä ja julkisen lii-
kenteen palvelut houkuttelevina eri liityntämuodoilla, myös henkilöautolla. 

Kaupunkiseuduilla keskeinen erotteleva tekijä liityntäpysäköinnin vaikuttavuudessa 

on liityntäpysäköintialueiden sijainti suhteessa matkan lähtö- ja määräpaikkaan. 
Laajassa 180 pääosin eurooppalaista kohdetta käsitelleessä tutkimuksessa[1] todet-
tiin, että lähellä matkakohdetta sijaitsevat liityntäpysäköintialueen (P+R facilities 
with a destination function) joukkoliikenteen käyttö vähenee hieman ja ajoneuvo-
liikenteen suorite kasvaa. Sen sijaan liityntäpysäköintialueen sijaitessa lähellä läh-
töpaikkaa (P+R facilities with an origin function) ajoneuvosuorite vähenee hieman 

ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyy.  

Oleelliseksi kysymykseksi muodostuu siis, mistä pysäköintialueen käyttäjät tulevat 
ja mihin he ovat matkalla. Kysymys liittyy myös joukkoliikennemuotoihin: junalii-

tyntä on yleensä lähellä lähtöpaikkaa, kun taas bussiliityntä sijaitsee yleensä lähellä 
kohdetta. Eräissä liityntäpysäköinnin vaikuttavuutta käsittelevissä tutkimuksissa 
tehtiin havainto, että pysäköintialueiden suunnitellun ja todellisen käytön välillä on 

suuri ero: joissain tapauksissa vain noin puolet liityntäpysäköintialueiden käyttä-
jistä siirtyy joukkoliikenteeseen. 

Skotlannissa on tutkittu[2] liityntäpysäköinnin tarjonnan ja hinnoittelun vaikutusta 
joukkoliikenteen käyttöön sekä liikenteen päästöihin ja ruuhkautumiseen. Lisäksi 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fi-fi&rs=fi-fi&wopisrc=https%3A%2F%2Framboll.sharepoint.com%2Fsites%2FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F2a311d14e98846bdb9b9b803348eae3f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=d39feb05-4713-904b-f61a-6857de7dd1b3-423&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2130639869%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Framboll.sharepoint.com%252Fsites%252FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%252FShared%2520Documents%252FKonsultit%252Fraportointi%252FLiitynt%25C3%25A4pys%25C3%25A4k%25C3%25B6innin%2520tarve-%2520ja%2520priorisointiselvitys_raporttiluonnos_31.1.2022.docx%26fileId%3D2a311d14-e988-46bd-b9b9-b803348eae3f%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D423%26locale%3Dfi-fi%26theme%3Ddefault%26version%3D21120606800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1644903205300%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1644903205227&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&usid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Unknown&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fi-fi&rs=fi-fi&wopisrc=https%3A%2F%2Framboll.sharepoint.com%2Fsites%2FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F2a311d14e98846bdb9b9b803348eae3f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=d39feb05-4713-904b-f61a-6857de7dd1b3-423&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2130639869%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Framboll.sharepoint.com%252Fsites%252FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%252FShared%2520Documents%252FKonsultit%252Fraportointi%252FLiitynt%25C3%25A4pys%25C3%25A4k%25C3%25B6innin%2520tarve-%2520ja%2520priorisointiselvitys_raporttiluonnos_31.1.2022.docx%26fileId%3D2a311d14-e988-46bd-b9b9-b803348eae3f%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D423%26locale%3Dfi-fi%26theme%3Ddefault%26version%3D21120606800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1644903205300%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1644903205227&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&usid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Unknown&ctp=LeastProtected#_ftn2
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tutkittiin, missä määrin liityntäpysäköinti johtaa henkilöauton käytön lisääntymi-

seen. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että junamatkojen osalta uusien matkojen 
määrän lisäys on ”maltillinen” (modest). Liityntäpysäköinnin uusien käyttäjien vä-
hennys autoliikenteen suoritteeseen korvautuu uusilla henkilöautoilla tehtävillä lii-

tyntämatkoilla. Tutkimuksessa myös todettiin, että alle 1 % Edinburghiin tehtävistä 
matkoista sisältää liityntäpysäköinnin. Näin ollen muutokset kulkumuotojakau-
massa ja päästöjen määrässä olivat vähäisiä. Tärkeiksi liityntäpysäköinnin käyttöön 

vaikuttaviksi tekijöiksi todettiin (1) sijainti lähellä keskeistä tieverkkoa, (2) pysä-
köintipaikan saatavuus koko päivän ajan, (3) busseilla tiheä (10 minuutin) vuoro-
väli, (4) kilpailukykyinen matka-aika joukkoliikenteellä sekä (5) liityntäpysäköinnin 

kilpailukykyinen hinnoittelu suhteessa keskustapysäköintiin. 

Polkupyörien liityntäpysäköinnistä tehtiin jo 2000-luvun alkuvuosina vertaileva tut-
kimus[3] kohdemaina Hollanti, Saksa ja Iso-Britannia. Siinä todettiin, että junamat-

koilla pyöräilyn osuus liityntämatkoista on kaikissa kolmessa maassa vastaava kuin 
pyöräilyn kulkumuoto-osuus kokonaisuutena. Maiden välillä ei ole merkittävää eroa 
matkan pituudessa, matkan tarkoituksessa tai autonkäyttömahdollisuudessa. Suu-

rin osa pyöräliikennematkoista on pituudeltaan 2–5 kilometriä. Pidempiä matkoja 
tehdään ”nopeaan joukkoliikenteeseen”, so. raideliikenteeseen eri muodoissaan. 
Tutkimuksessa todettiin myös, että autonkäyttömahdollisuus ei juuri vaikuta pyö-
räliityntään. 

Kotimaisesta kirjallisuudesta ei tässä työssä löydetty lähteitä raide- ja linja-autolii-
kenteen liityntäpysäköinnin (henkilöauto- ja pyöräliikenne) kehittämisen havai-
tuista tai todetuista vaikutuksista (suunta ja merkittävyys) kulkutapojen käyttöön. 

Sen sijaan voidaan todeta esimerkiksi vuoden 2016 valtakunnallisen henkilöliiken-
netutkimuksen perusteella, että auton rooli joukkoliikenteen ovelta ovelle -matka-
ketjuissa on ollut melko pieni, valtakunnallisesti noin 3 % joukkoliikennematkoista. 

Osassa kotimaisista kehittämissuunnitelmista on arvioitu, että liityntäpysäköinti vä-
hentää autoliikenteen suoritetta muun muassa sillä oletuksella, että jokainen auton 
liityntäpysäköintipaikka korvaisi yhden suoran meno- ja paluumatkan vuorokau-

dessa. Tämäntyyppisissä oletuksissa ei kuitenkaan oteta huomioon väyliltä vapau-
tuvaa kapasiteettia ja sitä, että ilman muita automatkojen houkuttelevuutta vä-
hentäviä yhtäaikaisia seudullisia toimia ruuhkautumisen väheneminen houkuttelee 

liityntäpysäköintiin jätettävien autojen tilalle muuta autoliikennettä esimerkiksi ny-
kyisistä joukkoliikenteen käyttäjistä. 

HSL:n liityntäpysäköintitutkimuksessa vuodelta 2019 autoilijoiden yleisimmät syyt 

liityntäpysäköinnin käyttöön olivat ajoneuvoliikenteen ruuhkat (33 %), vaikeus löy-
tää auton autopaikkaa perillä (31 %), pysäköinnin hinta määränpäässä (30 %), 
liikkumisen helpottaminen ja sujuvoittaminen (27 %), hyvät joukkoliikenneyhtey-

det pysäköintipaikalta (26 %) sekä nopeampaa kuin matkan ajaminen autolla (25 
%). Vastauksissa näkyy hyvin pääkaupunkiseudun poikkeuksellisuus muuhun maa-
han verrattuna autoliikenteen ruuhkautumisessa sekä määränpään autopysäköin-

nin vaikeudessa ja sen hinnassa. Tällöin autopysäköintipaine siirtyy ydinkeskus-
toista ja työpaikoilta liityntäpysäköinnin rakentamisesta ja kunnossapidosta vas-
taaville (kehys)kunnille. Pyöräilijöiden vastaavat yleisimmät syyt liityntäpysäköin-

nin käyttöön olivat tutkimuksen perusteella liikkumisen helpottaminen ja sujuvoit-
taminen (39 %), koko matka pyörällä veisi liikaa aikaa (37 %), hyvät joukkoliiken-
neyhteydet liityntäpysäköintipaikalta (33 %) sekä ympäristöystävällisyys (30 %).  

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fi-fi&rs=fi-fi&wopisrc=https%3A%2F%2Framboll.sharepoint.com%2Fsites%2FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F2a311d14e98846bdb9b9b803348eae3f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=d39feb05-4713-904b-f61a-6857de7dd1b3-423&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2130639869%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Framboll.sharepoint.com%252Fsites%252FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%252FShared%2520Documents%252FKonsultit%252Fraportointi%252FLiitynt%25C3%25A4pys%25C3%25A4k%25C3%25B6innin%2520tarve-%2520ja%2520priorisointiselvitys_raporttiluonnos_31.1.2022.docx%26fileId%3D2a311d14-e988-46bd-b9b9-b803348eae3f%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D423%26locale%3Dfi-fi%26theme%3Ddefault%26version%3D21120606800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1644903205300%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1644903205227&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&usid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Unknown&ctp=LeastProtected#_ftn3
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/valtakunnallinen-henkiloliikennetutkimus?toggle=Henkil%C3%B6liikennetutkimuksen%202016%20seutujulkaisut
https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/valtakunnallinen-henkiloliikennetutkimus?toggle=Henkil%C3%B6liikennetutkimuksen%202016%20seutujulkaisut
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2.2.2 Paikkatarpeen määrittäminen 

Paikkatarpeen määrittely ja liityntäpysäköintialueitten sijoittelu kaupunkiseutujen 
lähiliikenteeseen liittyen on selvästi yleisin liityntäpysäköintiin liittyvä tutkimuksen 
kohde kirjallisuuskatsauksen perusteella. Kysymys on yksinkertaisesti siitä, mihin 

liityntäpysäköintialue olisi tarkoituksenmukaisinta sijoittaa ja kuinka suuri auto-
paikkojen määrän tulisi olla. Pyöräpysäköintiä ei ole tutkittu vastaavalla tavalla. 

Tutkimuksissa ja selvityksissä ei ole yhtä selkeää lähestymistapaa potentiaalisen 

vaikutusalueen määrittelyssä. Yksinkertaisimmillaan vaikutusalueena on pidetty 
pääliikkumissuunnan mukaan määrittyvää puoliympyrää. Hienostuneemmissa tar-
kasteluissa vaikutusalue on määritetty hyperbeliin tai paraabeliin perustuen. Taus-

talla voi olla paikkatieto asumisen sijoittumisessa, mahdollisesti liikennemalli liit-
tyen kulkumuotojakaumaan sekä tiedot tai arviot matkojen suuntautumisesta. 

Liityntäpysäköinnin kysynnän määrittelyssä ei myöskään ole yhtä selkeää lähesty-

mistapaa. Tehdyt tutkimukset ja selvitykset ovat perustuneet liikenteen sijoitte-
luun, elastiseen kysyntään (matkaan liittyviin valintamahdollisuuksiin), käyttäyty-
mismalleihin (matkaan liittyviin valintoihin), matkustuskäyttäytymisen muutoksiin, 

liikkumisen kysynnän hallintaan, joukkoliikenteen kapasiteettitarkasteluihin tai näi-
den yhdistelmiin. Lähestymistavasta riippumatta oleellista paikkatarpeen määritte-
lyssä on, että se edellyttää paikkaan kohdistuvia tarkasteluja. 

Kirjallisuuskatsaus ei sisällä suoraan junien kaukoliikenteen liityntäpysäköinnin ky-
syntää käsitteleviä tutkimuksia tai selvityksiä. 

2.2.3 Priorisointityökalut 

Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelun ja toteutuksen priorisointia varten on kehi-
tetty yksinkertaisia menetelmiä Irlannissa, Skotlannissa ja Norjassa.  

Dublinissa Irlannissa käytetty malli perustuu kysymyssarjaan, jonka avulla rajataan 
ja luokitellaan tarkasteltavaa joukkoa (kuva). Kysymysten avulla liityntäpysäköin-

tipaikat ryhmitellään neljään luokkaan, (1) strategisiin eli tärkeimpiin liityntä-
pysäköintialueisiin, (2) suuriin paikallisiin liityntäpysäköintialueisiin (ohjeellisesti 
300 paikkaa), (3) pieniin alueisiin (ohjeellisesti 100 paikkaa) sekä (4) sijainteihin, 

joihin ei tule toteuttaa liityntäpysäköintiä. Lähestymistapa edellyttää, että liityntä-
pysäköinnin tavoitteet ja/tai liityntäpysäköintipaikkojen toivotut ominaisuudet on 
määritelty ja priorisoitu.  
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Kuva 2. Irlannissa käytetty liityntäpysäköinnin priorisointi. 

Skotlannissa käytetty priorisointityökalu perustuu monikriteerianalyysiin, jossa ku-

kin tarkasteltu tekijä on skaalattu viiteen luokkaan. Menettelyssä tarkastellaan seu-
raavia tekijöitä: 
 

− vaikutusalueen asukasmäärä (enintään 15 minuutin ajoaika liityntä-
pysäköintialueelle) 

− autopaikkojen määrä suhteessa vaikutusalueen asukasmäärään 
− polkupyöräpaikkojen määrä suhteessa vaikutusalueen asukasmäärään 
− vaikutusalueen työpaikkamäärä (enintään 45 minuutin matka joukkolii-

kenteellä liityntäpysäköintialueelta) 
− kokonaisaikasäästö autoliikenteen suoritteen vähenemisestä (kulkumuoto-

siirtymä joukkoliikenteeseen) 
− rahamääräinen säästö yhteensä autoliikenteen suoritteen vähenemisestä 

(kulkumuotosiirtymä joukkoliikenteeseen) 
− ympäristö: CO2-päästöjen vähenemä yhteensä autoliikenteen suoritteen 

vähenemisestä (kulkumuotosiirtymä joukkoliikenteeseen). 
 
Tarkastelutapa edellyttää, em. tekijät on määritelty tai pystytään arvioimaan koh-

tuullisen luotettavasti pysäköintialuekohtaisesti. 
 
Tarkastelutapa ei anna suoraan vastausta kysymykseen liityntäpysäköintialueiden 

priorisoinnista, vaan muodostaa kokonaiskuvan alueiden ominaisuuksista. Priori-
sointi edellyttää, että liityntäpysäköinnille on määritelty tavoitteet, joiden pohjalta 
em. tekijöitä voidaan painottaa keskenään. 
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Kuva 3. Skotlannissa käytetty priorisointityökalu. 

Norjan Liikennetalouden instituutti TØI on analysoinut 12 norjalaisen liityntä-
pysäköintialueen vaikutuksia kestävän liikkumisen näkökulmasta[4]. Myös tämän 
tutkimuksen keskeinen tulos on, että liityntäpysäköinti ei useinkaan ole keino edis-

tää kestävää liikkumista. Tutkimuksen tuloksena esitetään myös helppokäyttöinen 
työkalu sen arvioimiseksi, miten liityntäpysäköintialueet vaikuttavat liikennesuorit-
teeseen, ja esitetään vaihtoehtoja liityntäpysäköinnille. 

 
Työkalu perustuu vastaavasti kuin Dublinissa kysymyksiin, joihin vastataan kyllä 
tai ei. Kysymyksiä ei ole priorisoitu, mutta ne auttavat tunnistamaan, missä tilan-

teissa liityntäpysäköinnillä voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia kestävän liikku-
misen kannalta. Tutkimuksessa esitetään myös mahdollisia vaihtoehtoisia toimia 
liityntäpysäköinnille, mutta niitä ei ole kytketty suoraan kysymyssarjaan. 
 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fi-fi&rs=fi-fi&wopisrc=https%3A%2F%2Framboll.sharepoint.com%2Fsites%2FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F2a311d14e98846bdb9b9b803348eae3f&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=d39feb05-4713-904b-f61a-6857de7dd1b3-423&uiembed=1&uih=teams&uihit=files&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2130639869%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Framboll.sharepoint.com%252Fsites%252FLiityntpyskinnintarve-japriorisointi-Konsultit%252FShared%2520Documents%252FKonsultit%252Fraportointi%252FLiitynt%25C3%25A4pys%25C3%25A4k%25C3%25B6innin%2520tarve-%2520ja%2520priorisointiselvitys_raporttiluonnos_31.1.2022.docx%26fileId%3D2a311d14-e988-46bd-b9b9-b803348eae3f%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D423%26locale%3Dfi-fi%26theme%3Ddefault%26version%3D21120606800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1644903205300%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.files&wdhostclicktime=1644903205227&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&usid=94a25d9c-8c96-411d-b038-a1a9bf893d0e&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Unknown&ctp=LeastProtected#_ftn4
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Kuva 4. Norjassa käytetty priorisointityökalu. 

2.2.4 Muita näkökulmia 

Eräissä tutkimuksissa on käsitelty liityntäpysäköinnin vaihtoehtoisen maankäytön, 
kuten asumisen, vaikutusta ajoneuvoliikenteen suoritteeseen. Keskeisenä havain-

tona näissä tutkimuksissa on, että tarkoituksenmukaisesti sijoitetut liityntä-
pysäköintialueet vähentävät ajoneuvoliikenteen suoritetta enemmän kuin vaihto-
ehtoinen maankäyttö asemien ympärillä.  

 
On selvää, että oletukset vaihtoehtoisesta maankäytöstä vaikuttavat tällaisissa tar-
kasteluissa tuloksiin. Lisäksi on syytä huomata, että tutkimukset liittyvät amerik-

kalaisiin ja australialaisiin suurkaupunkiolosuhteisiin, joten tulosten soveltamiskel-
poisuuteen suomalaisessa tai yleensä eurooppalaisessa kaupunkikontekstissa on 
syytä suhtautua kriittisesti. 

 
Eräät tutkimukset käsittelevät liityntäpysäköinnin suhdetta tulevaisuuden liikenne-
järjestelmään. Tässäkin yhteydessä on syytä huomata, että tuloksiin tai arvioihin 

vaikuttaa ratkaisevasti se, minkälaisena tulevaisuuden liikennejärjestelmä hahmo-
tetaan. 
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3 Liityntäpysäköinnin kysynnän arviointi 
juna-asemilla 

3.1 Arvioinnin lähtökohtia 

Tyypillisimmin liityntäpysäköintitarvetta on pyritty arvioimaan aseman matkustaja-
määrien perusteella. Kokeilut ovat osoittaneet, että liityntäpysäköintiin liittyvät ta-

voitteet tulee aina muodostaa asemakohtaisesti, sillä sekä henkilöautojen että pol-
kupyörien osalta pelkkään matkustajamäärään perustuva liityntäpysäköintipaikko-
jen määrän laskenta ei anna riittävää kuvaa aseman liityntäpysäköintitarpeesta. 

 

Kuva 5. Liityntäpysäköinnin tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä (Väyläviraston julkai-
suja 7/2019). 

Työvaiheessa 1 tunnistettiin aiempien henkilöliikennepaikkojen tarkastelujen ja kir-

jallisuuskatsauksen pohjalta keskeisimmät liityntäpysäköinnin kysyntään vaikutta-
vat tekijät. Niitä on arvioitu niin pyöräpysäköinnin kuin henkilöautojen pysäköinnin 
kannalta. Asemia on aiemmin tyypitelty liityntäpysäköinnin näkökulmasta julkai-

sussa Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämis-
tarpeet (Väyläviraston julkaisuja 7/2019). 

Arvioinnin lähtökohdaksi taulukoitiin juna-asemittain perustietoja liikennejärjestel-

män ja yhdyskuntarakenteen ominaisuuksista ja liikkumisesta. Keskeisiä lähtötie-
toja ovat: 

• asemaluokka 
• asemien matkustajamäärät 

• junatarjonnan määrä ja laatu (lähi- tai kaukoliikenne) 
• liityntäpysäköintipaikkojen määrä ja havaittu käyttö  

• aseman vaikutusalueen ja asemaympäristön maankäytön määrä ja laatu 
(väestöpohja eri etäisyysvyöhykkeillä, aseman kaupalliset palvelut). 
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Asemakohtaisten tunnuslukujen lisäksi kerättiin valtakunnallisesta liikennemallista 

kuntien välisen liikkumisen volyymit kulkutavoittain ja matka-ajat. Aineisto pohjau-
tuu valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen (2016).  

Liityntäpysäköinnin kannalta voidaan asemia tyypitellä niin, että ne ovat maakun-

takeskuksissa, edellistä laajempaa seudullista tai alueellista työssäkäyntiä palvele-
via tai paikallisia. Asemaluokka ja aseman matkustajamäärä ei kuitenkaan suoraan 
kerro liityntäpysäköinnin kysyntää tai potentiaalia. Aineistoanalyysista tehtiin mm. 

seuraavia havaintoja asemien ominaisuuksista liityntäpysäköinnin tarpeen kan-
nalta: 

• Matkustajamäärä voi olla joillakin asemilla huomattavasti suurempi kuin 
asemaympäristössä asuvien asukkaiden määrä (esimerkiksi vaihtoasemat 
ja liikennöinnin päätepisteet).  

• Maakuntakeskuksissakin voi olla hyvin erityyppisiä liityntäpysäköintialu-
eita, vaikka matkustajamäärät olisivat samansuuntaisia.  

• Keskisuurissa kaupungeissa liitynnän kulkutapaan vaikuttaa paikallinen 
joukkoliikenne. Pienemmissä kunnissa joukkoliikenteen käyttöaste ei vält-
tämättä ole kovin korkea, mutta voi olla myös verrattain suosittu liityntä-

tapa niissäkin. 
• Eri selvityksissä käytetään myös eri kriteereitä, kuten eri etäisyyksiä väes-

tömäärille. Väyläviraston kaupunkien välisen saavutettavuuden selvityk-

sen (Väyläviraston julkaisuja 41/2019) aikana todettiin, että väestömää-
rien eri etäisyysvyöhykkeet selvityksissä eivät vaikuta perustuvan tieteelli-
seen taustaan, vaan vaihtelevat selvityksestä riippuen. Asemaympäristö-

jen vaikutusalue liityntäpysäköinnin kysynnän kannalta on hyvin erilainen 
eri puolilla Suomea.  

• Alueelliset liikkumistottumukset voivat olla hyvin erityyppisiä, ja tuottavat 
eri määrän käyttäjiä pysäköintialueille. Myös muut paikalliset erityispiirteet 
vaikuttavat paikkamäärän tarpeen arviointiin. Syyt liityntäpysäköinnin va-

lintaan voivat olla hyvin monimuotoisia, mm. pysäköintipolitiikka, ruuh-
kautuminen jne. 

• Liikkumisen määrä ja suuntautuminen sekä asemia palveleva junaliiken-
teen palvelutaso vaikuttavat liityntäpysäköinnin kysyntään. Matkojen 
suuntautuminen vaikuttaa liityntäpysäköinnin houkuttelevuuteen ja sitä 
on syytä tarkastella aina tapauskohtaisesti. Matkan pääsuuntaan nähden 

vastasuuntaan ajo liitynnän tekemiseksi vähentää liityntäpysäköinnin hou-
kuttelevuutta. 

• Sosiaalinen turvallisuus ja liityntäpysäköinnin turvallisuus on käyttäjille 
tärkeää, mikä näkyy selvästi myös kirjallisuuskatsauksen tuloksissa. 
 

Lisäksi lähtötietojen kattavuudesta, ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta todettiin 
seuraavaa: 

• Valtakunnallisesti asemajoukko on laaja, eikä Väyläviraston rooli ylipää-
tään ole kaikissa tapauksissa selkeä. Jos lähdetään neuvottelemaan uu-
sista tai korvaavista paikoista pitäisi kuitenkin olla tieto siitä, paljonko lii-
tyntäpysäköintipaikkoja on. 

• Esteettömyyskartoituksessa osa liityntäpysäköintien inventoinneista on 
vuodelta 2010, osa sen jälkeen. Luvut kuvaavat sen hetkistä tilannetta. 

Paikkamäärien muutokset inventointien jälkeen eivät välttämättä ole Väy-
läviraston tiedossa. Tiedot antavat kuitenkin jonkinlaista yleiskuvaa. 

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-41_kaupunkien_valinen_web.pdf
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• Kaukoliikenteen asemien liityntäpysäköintiselvityksessä (2019) haastatel-
tiin myös kunnilta tietoja nykytilanteesta. 

• Pyöräpysäköinnistä ei ole tarkempaa tutkimustietoa myöskään Väyläviras-
tolla. Vaikutukset ovat myös paikallisia, joten suunnittelu voi olla osin suo-
raviivaisempaa. 

• Systemaattinen seuranta ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointi 
kysyntään olisivat tärkeitä jatkokehityskohteita. 

 

Liityntäkulkutapojen käytöstä ei ole käytettävissä valtakunnallista tutkimustietoa. 
Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa on raportoitu, että joukkoliiken-
teen ovelta ovelle -matkaketjuissa noin 3 % on mukana henkilöauto ja 1 % polku-

pyörä. Se antaa jossain määrin viitteitä siitä, että joukkoliikenteen matkaketjuissa 
ja erityisesti liityntämatkoilla kulkutapajakauma ei välttämättä vastaa alueen kes-
kimääräistä kulkutapajakaumaa. 

YTV (nykyisin HSL) on selvittänyt v. 2008 raskaan raideliikenteen liityntäpysäköin-
timatkojen kulkutapajakaumia liityntämatkojen pituuden mukaan (kuva 6). Ras-
kaaseen raideliikenteeseen liittyvistä liityntämatkoista 70 % on pituudeltaan alle 1 

km ja 87 % alle 2 km. Lähes kaikki (99 %) alle 0,5 kilometrin etäisyydellä asuvat 
kävelevät asemille. Aineisto on käyttökelpoinen Helsingin seudun lähijunaliikenteen 
asemien tarkasteluun, mutta menettely sellaisenaan ei sovellu valtakunnalliseen 
tarkasteluun. 

 

Kuva 6. Liityntäkulkutapojen käyttö matkan pituuden mukaan pääkaupunkiseudun 
raskaan raideliikenteen asemilla (YTV 2008). 

3.2 Paikkatarpeen arviointi 

3.2.1 Pyöräliikenne 

Polkupyörällä tehtävien liityntämatkojen osuus kaikista tehdyistä joukkoliikenne-
matkoista vaihtelee suuresti yhdyskuntarakenteen, pyöräliikenteen kulkutapaosuu-

den ja liikenneverkon, pysäköintialueiden ja juna-aseman ominaisuuksien (mm. 
liikenteen tyyppi, vuoroväli, saapumissuunnat) mukaan. Pyöräliityntään vaikutta-
vat myös vuodenaika, liityntäliikenteen palvelutaso, kaupunkipyöräjärjestelmät ja 

kävelyetäisyydellä asemasta asuvan väestön määrä.  

HSL:n lippulajitutkimuksessa 2018 (kuvassa 7 valikoituja asemia) havaittu pyörä-
liitynnän osuus lähijunamatkoilla vaihtelee huomattavasti asemittain. Pienimmil-

lään pyöräliitynnän osuus on Huopalahdessa (1,4 %), Kannelmäessä (1,5 %) ja 
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Helsingissä (1,6 %), ja suurimmillaan Ainolassa (16,6 %), Riihimäellä (15,4 %) ja 

Mäntsälässä (15,3 %).  

 

Kuva 7. Pyöräliitynnän osuus kaikista joukkoliikennematkoista valituilla asemilla 
(HSL lippulajitutkimus 2018). 

Jos Helsinkiä verrataan muutamiin ulkomaisiin kaupunkeihin, nähdään, että pyö-
räliitynnän osuus on Helsingissä vielä varsin vaatimaton ja että sen osuus voisi olla 
huomattavasti suurempi (kuva 7). Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia hieman 

erilaisten matkarajausten vuoksi, mutta suuruusluokka on selvä. Kööpenhaminan 
pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa (2007) pyöräpysäköinnin paikkatarvearvioksi 
esitetään 10–30 % joukkoliikenneaseman vuorokauden matkustajamäärästä. 

 

 
Kööpenhaminan suunnitteluohje perustuu pyöräliikenteen olosuhteiltaan huomat-

tavasti kehittyneempiin liikennejärjestelmiin ja merkittävään pyöräliikenteen kul-

Kuva 8. Junamatkojen liityntäpyöräilyosuus Helsingissä verrattuna joihinkin Ruot-
sin, Tanskan ja Alankomaiden kaupunkeihin tai asemiin (Helsingin kaupunkiym-
päristön julkaisuja 2019:26). 
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kutapaosuuteen, mutta tavoitteellisessa suunnittelussa on syytä vähintään mah-

dollistaa esitetyn pyöräpysäköintimäärän toteutus. Erityisesti pyöräpysäköinti on 
oleellista kohteissa, jotka palvelevat työ- ja opiskeluliikennettä junalla saavutetta-
vissa oleville alueille. Pyöräpysäköinnin määrälliset ja laadulliset puutteet voivat 

monella alueella olla esteenä pyöräliikenteen kulkutapaosuuden kasvulle.  

Pyöräpysäköinnin toteuttaminen on huomattavasti edullisempaa ja tilankäytöltään 
tehokkaampaa kuin autopysäköinnin toteuttaminen. Siksi suositellaan toteutetta-

van vähintään minimimäärä pyöräpysäköintiä jokaiselle asemalle. Tässä työssä mi-
nimimääräksi esitetään 10 pyöräpysäköintipaikkaa asemaa kohti. Pyöräpysäköin-
nin paikkamäärätarpeeksi arvioidaan Kööpenhaminan ohjetta mukaillen 10–30 % 

rautatieaseman vuorokauden matkustajamäärästä, mutta paikkamäärätarve suh-
teutetaan aseman lähiympäristön asukasmääriin. Henkilöliikennetutkimuksen 
(2018) mukaan pyörämatkoista 83 % on pituudeltaan alle 5 km mittaisia, minkä 

vuoksi aseman vaikutusalueiksi valitaan niiden lähiympäristöt 0–5 km säteellä ase-
masta.  

Suurissa kaupungeissa (vaikutusalueella yli 100 000 asukasta) potentiaalia pyörä-

pysäköinnille on paljon – näissä on yhtäältä kävelyn kulkutapaosuus suuri ja toi-
saalta joukkoliikenteen osuus liityntäliikenteestä on myös merkittävä, jolloin pyö-
räliikenteen merkitys liityntäliikenteessä on pienempi. Keskikokoisilla asemanseu-
duilla (vaikutusalueella 10 000 – 100 000 asukasta) potentiaalin voidaan arvioida 

olevan edellistä suurempi, sillä pyöräliikenteen rooli on hyvin merkittävä. Toisaalta 
pienehköillä asemanseuduilla (vaikutusalueella 1 000 – 10 000 asukasta) potenti-
aali on hieman pienempi, koska asemien junatarjonta on usein maltillista ja yhdys-

kuntarakenne hajaantuneempi, eli suurempi osuus matkoista tehdään kauempaa. 
Pienillä asemilla (vaikutusalueella alle 1 000 asukasta) taas pyöräliitynnän tarve on 
usein pieni, koska asemat sijaitsevat maaseutumaisella, autovaltaisella vyöhyk-

keellä. Arvioidut paikkatarvemäärät on esitetty oheisessa taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tavoitteelliset pyöräpysäköinnin paikkamäärät asematyypeittäin. 

 

Suuret  
asemat 

(> 100 000 
as.) 

Keskisuuret 
asemat  

(10 000 –
100 000 as.) 

Pienehköt 
asemat 
(1 000–

10 000 as.) 

Pienet 
 asemat 
(< 1 000 

as.) 

Asemien lukumäärä 33 59 83 21 

Keskimääräinen asukasmäärä 
aseman vaikutusalueella (0–5 
km) 

182 000 41 700 4 300 460 

Aseman keskimääräinen vuo-
rokauden matkustajamäärä 

5 300 860 48 12 

Arvioitu paikkatarpeen osuus 
matkustajista/vrk 

10 % 30 % 20 % 10 % 

Arvioitu paikkatarve yhteensä 17 574 15 243 1 181 210 

Nykyinen paikkamäärä yh-
teensä 

5 050 8 124 1 325 115 

Tavoiteltu paikkamäärän lisäys 
yhteensä 

12 524 7 119 (- 144) 95 

Kaikkien asemien paikkamäärä 
yhteensä 

34 208 

Kaikkien asemien paikkamää-
rän lisäys yhteensä 

19 594 

 
Taulukosta havaitaan, että etenkin suurilla asemilla pyöräpysäköinnin paikkamää-

rän lisäystarve nykyiseen on huomattava. Suurten kaupunkien usein kunnianhi-
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moinen pyöräliikenteen kulkutapaosuustavoite tukee merkittävää lisäystä. On kui-

tenkin syytä huomata, että esitetyt arvot ovat laskennallisia ja siten suuntaa anta-
via. Tarkkojen arvojen tuottaminen vaatii yksityiskohtaisempia kohdekohtaisia sel-
vityksiä.  

Työn aikana tehtiin taulukon soveltuvuudesta ja laskelmien tuloksista seuraavia 
havaintoja: 

• Suurin pyöräliitynnän potentiaali arvioidaan olevan keskikokoisilla ase-
manseuduilla. Niitä suuremmissa kaupungeissa joukkoliikenteen ja käve-
lyn osuus liityntämatkoista on suurempi ja pienehköillä asemanseuduilla 
taas potentiaali on hieman pienempi, koska niissä junatarjonta on usein 

maltillista ja yhdyskuntarakenne hajaantuneempi, eli suurempi osuus 
matkoista tehdään kauempaa.  

• Helsingin päärautatieasemalla 10 % osuus vuorokauden matkustajamää-
rästä tarkoittaisi yli 5 200 pyöräpysäköintipaikkaa. Helsingin päärautatie-
aseman pyöräpysäköintiselvityksen mukaan enimmilläänkin paikkamäärä 

voisi tavoitetilanteessa olla n. 3 300 kpl.  

• Taulukossa pienehköjen asemien paikkamäärätarve on pienempi kuin ny-
kyisten paikkojen määrä. Tämä ei tarkoita paikkamäärän vähentämistä, 
vaan sitä, että 20 % tavoite on keskimäärin melko lähellä asemien nykyti-
lannetta.  

• Erot luokkaan kuuluvien asemien välillä ovat kuitenkin merkittäviä: Joke-
lassa paikkoja on lähes 240 kpl enemmän, kuin laskennallisesti olisi tar-
peen matkustajamäärän ollessa keskimäärin 127 hlö/vrk. Paikkamäärä on 

laskennallisen mallin mukaan taas riittämätön mm. Karjaalla, Parkanossa, 
Pännäisillä ja Kolarissa.  

• Merkittävää epävarmuutta on siinä, kuinka paikkansa pitäviä nykytilan-
teen tilastoidut paikkamäärät ovat todellisuuteen verrattuna. Tiedot nyky-
tilanteesta ja täyttöasteesta eivät ole kaikilta osin luotettavia – jopa 46 

asemalla paikkamäärä on Väyläviraston tietojen mukaan 0 kpl, mikä ei pi-
täne täysin paikkaansa. Tietokantoihin ei välttämättä ole päätyneet liityn-
täpysäköinnin toteutukset, jos asemille ei ole tehty esteettömyyskartoi-
tusta toimenpiteen jälkeen. Paikkamäärästä puuttunevat myös asemien 

läheisyydessä olevat muiden toimijoiden pyörätelineet, joita kuitenkin voi-
daan käyttää myös liityntäpysäköintiin. 

 

Pelkkä pyöräpysäköintipaikkojen määrä ei olen merkitsevä, vaan pyöräpysäköin-
nissä tulee myös ottaa huomioon laatu, sijainti ja tilantarve. Erityisesti asemat, 
joiden vaikutusalueella on paljon asukkaita tai joiden junatarjonta on merkittävää, 

tulee varustaa monipuolisella ja eri saapumissuunnat huomioivalla pyöräpysäköin-
nillä. Pyöräpysäköinnille voidaan osoittaa seuraavat yleiset vaatimukset (mm. Hel-
singin kaupungin pyöräpysäköintiohje 2016): 

1. Pyöräpysäköinti sijaitsee mahdollisimman lähellä kohdetta 
2. Pyöräpysäköinti sijaitsee tulosuunnasta katsottuna ennen kohdetta  
3. Pyöräpysäköinti on helposti käytettävää ja luotettavaa. 

 
Liityntäpysäköintiä ja -liikennettä koskevat ratatekniset ohjeet (Ratatekniset ohjeet 
(RATO) Osa 16 Väylät ja laiturit, 2018) suosittavat pyöräpysäköinnin toteutuk-

sesta:  
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• Matkustajalaitureiden välittömään läheisyyteen suositellaan asennetta-
vaksi kiinteät pyörätelineet enintään 50 m päähän lähimmästä matkusta-
jalaiturista. Suosituksena on, että pyörätelinepaikoista vähintään puolet 

on katettuja. Kiinteistä pyörätelinepaikoista vähintään 50 % on oltava 
runkolukittavia. 

• Pyöräpysäköintialueen on erotuttava ympäristöstä omana kokonaisuute-
naan tummuus- ja tuntokontrastivyöhykkeellä. 
 

Joukkoliikenneasemien pyöräpysäköinnin erityispiirteenä on pitkäaikaisen pysä-

köinnin suuri rooli. Helsingin päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvityksen mu-
kaan pyöräpysäköinnin maksimikysyntä on n. 85 % koko vuorokauden pysä-
köidyistä pyöristä, eli suurin osa pyöräpysäköinnistä on ajallisesti päällekkäistä. 

Pitkäaikaisen pysäköinnin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat turvallisuus, koettu tur-
vallisuus, luotettavuus ja säältä suojaaminen. Turvallisella ja valvotulla pyörä-
pysäköinnillä on käyttäjilleen tärkeä vaikutus ilkivallan vähenemisenä ja varkauk-

sien ehkäisemisenä. Pyöräpysäköinnin sosiaalinen valvonta toteutuu, kun pysä-
köintipaikka sijoitetaan lähelle jalankulkua. Sitä tukevat esimerkiksi pyöräpysäköin-
nin sijoittelu näkyvälle ja hyvin valaistuille paikalle palveluiden tai odotustilojen 

yhteyteen. Ilkivallan lieventämiseen voidaan vaikuttaa lukittavilla kaapeilla, kame-
ravalvonnalla ja pysäköintitaloilla.  

Pyörätelineiden tulee olla käytettävyydeltään helppoja, mutta samalla pyörä on 

saatava lukittua siihen rungostaan, mikä ehkäisee pyörävarkauksia. Turvallinen ja 
valvottu pyöräpysäköinti madaltaa käyttäjien kynnystä jättää pyöriä yön yli tai pi-
demmäksi ajaksi säilöön. Myös pyöräpysäköinnin hyvä valaistus ja ympäristön sekä 

kunnossapidon laatutaso lisäävät turvallisuutta.  

Pyöräpysäköinnin kustannuksissa on suuria eroja riippuen toteutustavasta, varus-
telutasosta, hankinnan ja asennustöiden suuruudesta, sähköistyksen, valaistuksen 

ja katosten kustannuksista. Helsingin pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja to-
teutusohjelmassa 2021–2021 (2021) kustannushaarukaksi on esitetty 100 – 1 000 
euroa/teline. 

Joukkoliikenteen asemilla telinetyyppejä voi olla useita erilaisia, joista osaan voi 

kytkeytyä maksullisia palveluita (esim. pyöräkaapit, sähköpyörän latausmahdolli-
suus, varustelokerot) tai matkakortilla käytettäviä valvottuja tiloja. Etenkin suurten 
asemien osalta pyöräpysäköintitarpeita on myös muille kuin pelkille joukkoliiken-

netoiminnoille. Tällaisia ovat mm. matkustajille suunnatut oheispalvelut, ravintolat, 
kaupat, läheiset työpaikat, oppilaitokset tai muut vierailukohteet. Näiden paikka-
tarve tulee arvioida erikseen. 

Asemakeskusalueiden laadukkaan pyöräpysäköinnin toteutumiseen johtavat suun-
nittelu- ja päätöksentekokäytännöt selvityksessä on arvioitu pyöräpysäköinnin val-
mistelun ja toteutuksen systematiikkaa ja läpinäkyvyyttä hankkeen kaikissa vai-

heissa (Traficom, Oulun kaupunki 2015). 

3.2.2 Henkilöautoliikenne 

Henkilöautoliikenteen liityntäpysäköinnin kysynnän arvioimiseksi sovitettiin nykyti-

lanteen havaittuun käyttöasteeseen yksinkertaiset nyrkkisääntömallit. Mallit muo-
dostetiin erikseen kauko- ja lähiliikenneasemille. Suuret asemat rajattiin erityista-
pauksina tarkastelun ulkopuolelle. Regressiomallit on kuvattu tarkemmin raportin 
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liitteessä 2. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty mallin tuottamia liityntäpysäköinnin käyttö-

arvioita muutamilta esimerkkiasemilta verrattuna laskentoihin.  

 

Kuva 9. Joidenkin lähiliikenneasemien havaittuja ja mallinnettuja henkilöauton lii-
tyntäpysäköinnin käyttäjämääriä (autoa/vrk). 

 

Kuva 10. Joidenkin kaukoliikenneasemien havaittuja ja mallinnettuja henkilöauton 
liityntäpysäköinnin käyttäjämääriä (autoa/vrk). 
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Havaintoja ja päätelmiä regressioanalyysista 

• Erityisesti henkilöautojen liityntäpysäköinnin kysynnän arviointi on komp-
leksista, koska kysyntään vaikuttavia tekijöitä on lukuisia ja niiden merkit-

tävyys (suunta ja suuruusluokka) voivat olla asemaluokkienkin sisällä risti-
riitaisia.  

• Yksinkertaiset lineaariset laskentamallit voivat parhaimmillaankin tuottaa 
vain suuruusluokkia suunnittelun lähtökohdaksi, mutta eivät sellaisenaan 
ole hyvin ilmiötä selittäviä ja yksittäisen kohteen kannalta luotetta-
via/käyttökelpoisia.  

• Regressioanalyysi antaa suuntaa antavia viitteitä, mutta ei vaikuta siltä, 
että se pystyy kuvaamaan asemien paikkatarvetta riittävällä tavalla. Lii-
tyntäpysäköinti on monimutkainen ilmiö ja siihen vaikuttavien tekijöiden 

erottaminen monista muista tekijöistä voi olla mahdotonta. Erilaisten asi-
oiden korrelaatio ei myöskään tarkoita automaattisesti kausaliteettia (syy-
seuraussuhde ei ole itsestään selvää). 

• Regressiomalli toimii lähiliikenteen asemilla paremmin kaukoliikenteen 
asemiin nähden (vrt. luku 3.1) 

• Regressiomallin ominaisuus ja samalla puute on se, että se pyrkii selittä-
mään tässä tapauksessa havaittua käyttöastetta. Siksi se ei sellaisenaan 
sovellu kysyntäpotentiaalien tunnistamiseen, vaan rinnalle tarvitaan muita 
arviointimenetelmiä. Jatkossa tarvitaan yksityiskohtaisempia asemakohtai-

sia tarkasteluja, laskentamallien jalostamista niiden selitysasteen paranta-
miseksi. 

• Liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä kuvaavien tietojen puutteellisuus ja 
tietojen luotettavuus/ajantasaisuus vaikeuttaa olennaisesti mallinnusta. 
Tarpeena on pysäköinnin käyttöasteiden seurannan systematisointi. 

• Työn aikana linjattiin, ettei selvityksessä muodostettuja laskentamalleja 
lähdetä jatkojalostamaan. Asiaa on mahdollista tutkia erillisselvityksellä. 
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4 Priorisointi ja vaikuttavuus 

4.1 Väyläviraston tavoitteet 

Rautatieasemien liityntäpysäköintihankkeet ovat usein kuntalähtöisiä, koska niihin 
liittyy tyypillisesti asemanseutujen maankäytön kehittäminen. Väylävirastolla on 
tarve pystyä tunnistamaan eri liityntäpysäköintihankkeiden potentiaaleja ja arvi-

oida, minkä hankkeiden vaikuttavuus on Väyläviraston näkökulmasta sellainen, 
että valtion on syytä osallistua niiden rahoitukseen. Tämän selvityksen avulla pys-
tytään jatkossa esittämään myös kunnille ja muille sidosryhmille tarkemmin, lä-

pinäkyvämmin ja tasavertaisemmin Väyläviraston tarvitsemaa tietopohjaa liityntä-
pysäköintihankkeisiin osallistumisesta.  

Työssä tehdyn kirjallisuuskatsauksen (kts. luku 2) perusteella on keskeistä määri-
tellä tapauskohtaisesti liityntäpysäköintihankkeiden tavoitteet, jotka voivat olla eri 

osapuolilla ja eri kohteissa myös erilaiset. Tyypillisesti liityntäpysäköinnistä hyöty-
viä osapuolia voivat olla Väyläviraston lisäksi liityntäpysäköinnin käyttäjä, käyttäjän 
kotikunta, liityntäpysäköinnin sijaintikunta, matkan kohdekunta sekä mahdolliset 

palveluntarjoajat tms. toimijat. On hyvä huomata, että yksittäinen liityntäpysäköin-
tihanke voi osoittautua toteuttamiskelpoiseksi ja hyödylliseksi jollekin näistä muista 
tahoista, vaikka se ei toteuttaisikaan Väyläviraston ensisijaisia tavoitteita. 

Väyläviraston toimintaa ohjaa vahvasti uusi valtakunnallinen liikennejärjestelmä 
Liikenne 12, ja viraston pitää omilla toimillaan vastata sen tavoitteeseen lisätä rai-
deliikennettä. Liikennevirasto on laatinut keväällä 2018 ohjeen Liikenneviraston 

toimintaperiaatteet asemanseuduilla. Ohjeessa on kuvattu Liikenneviraston yleisiä 
toimintaperiaatteita ja niiden keskeisenä lähtökohtana on rautatieliikenteen kehit-
tämistarve. Liikenneviraston osallistuminen määräytyy rautatieliikenteen kehittä-

mistarpeiden pohjalta ja sen toimintaan ja rooliin vaikuttaa kehittämistarpeen 
akuuttius. Toimintalinjauksissa liityntäpysäköinnin kehittämistä on linjattu seuraa-
vasti. 

Taulukko 1. Liikenneviraston (nyk. Väyläviraston) toimintaperiaatteet liityntä-
pysäköinnin kehittämisessä. 

Toimintaperiaate Liityntäliikenteen vaatimat aluevaraukset ja järjestelyt ovat 

osa liikennejärjestelmää. Liityntäpysäköinnillä edistetään 
kestävän liikkumisen matkaketjuja ja palveluita. 
Liikennevirasto osallistuu rautatieliikenteen matkustajia 

palvelevan liityntäpysäköinnin kehittämiseen. 
Liikennevirasto määrittää liityntäpysäköintipaikkojen tar-
peen omien selvitystensä pohjalta yhdessä kunnan kanssa. 

Tavoite Liikenneviraston lähtökohtana on, että maakunnallisessa ja 
seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritel-
lään rautatieliikenteen matkustajia palvelevan liityntä-

pysäköinnin tavoitteet. 
Liikennevirasto osallistuu yksittäisen asemanseudun liityn-
täpysäköintiä koskevien selvitysten tai suunnitelmien laa-

dintaan, jos kyse on merkittävästä liikenteen 
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solmukohdasta, ja rautatieliikennettä palvelevan liityntä-

pysäköinnin kehittäminen perustuu rautatieliikenteen ke-
hittämistarpeisiin. 
Muilla asemanseuduilla Liikennevirasto pyrkii edistämään 

rautatieliikenteen matkustajia palvelevan liityntäpysäköin-
nin kehittämistä tarjoamalla tietoa ja asiantuntemusta lii-
tyntäpysäköinnin määristä ja tarpeesta. Liikennevirasto 

osallistuu suunnitteluun rautatieliikenteen tarpeiden mää-
rittelyn näkökulmasta ja lausunnonantajana. 

Osallistuminen 

suunnitteluun 

Liikennevirasto osallistuu rautatieliikenteen käytön edellyt-

tämien henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintialueiden 
rakentamiseen osana väylähankkeita. 
Liikennevirasto voi vuokrata pysäköintialueeksi sopivan 

maa-alueen kaupungille tai muille osapuolille. 

Osallistuminen  
toteutukseen 

Liikennevirasto ei osallistu toisen toimijan omistamalle 
kiinteistölle toteutetun liityntäpysäköinnin hoitoon ja ylläpi-

toon. 
Liikenneviraston omilla ja toisille toimijoille vuokraamilla lii-
tyntäpysäköinnin maa-alueilla hoidosta ja ylläpidosta sovi-

taan tapauskohtaisesti. 

Osallistuminen  
ylläpitoon 

Liikennevirasto ei osallistu toisen toimijan omistamalle 
kiinteistölle toteutetun liityntäpysäköinnin hoitoon ja ylläpi-

toon. 
Liikenneviraston omilla ja toisille toimijoille vuokraamilla lii-
tyntäpysäköinnin maa-alueilla hoidosta ja ylläpidosta sovi-

taan tapauskohtaisesti. 

Kustannukset Liikennevirasto voi osallistua asemanseudun henkilöjunalii-
kennettä palvelevan liityntäpysäköinnin toteuttamiskustan-

nuksiin radanpidon kustannustenjakoperiaatteita noudat-
taen, kun liityntäpysäköinti perustuu rautatieliikenteen ke-
hittämisen tarpeisiin. Lähtökohtana ovat seudulliset sopi-

mukset ja rautatieliikenteen matkustajien tarpeet. Kustan-
nusten ja vastuiden jaosta voidaan sopia MAL- tai muussa 
kunnan ja Liikenneviraston välisessä sopimuksessa. Kus-

tannusten jakomalli koskee rautatieliikenteen käytön tar-
peista aiheutuvia pysäköintipaikkoja maantasossa. Auto- ja 
pyöräpysäköintipaikkojen kustannusjako lasketaan erik-

seen. 
Maankäyttöhyödyt, vuorottaispysäköintihyödyt ja mahdolli-
set pysäköinnin maksutulot jäävät sijaintikunnan hyväksi. 

 
Väyläviraston tavoitteita liityntäpysäköinnin kehittämiseksi on tunnistettu muun 
muassa selvityksessä Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestel-
mää – Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämis-
tarpeet (kuva 11). 
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Kuva 11. Väyläviraston tavoitteita liityntäpysäköinnin kehittämiseksi (Väyläviraston 
julkaisuja 7/2019). 

Käytännössä autolla tehtäviä matkoja ja liikenteen päästöjä vähennettäisiin tuke-
malla liityntää raideliikenteeseen varsinkin pisimmillä matkoilla ja suurimmilla ase-

milla. Etenkin suurempien kaupunkien asemien saavutettavuutta voidaan parantaa 
yleensä tehokkaammin muilla kuin autojen pysäköinnin houkuttelevuutta paranta-
villa toimilla. Näitä ovat esimerkiksi turvallisen pyöräpysäköinnin lisääminen sekä 

erilaiset joukko- ja kutsuliikennepalvelut ilman tarvetta oman auton käyttöön lii-
tyntämatkalla. 

Kuntien tavoitteena on usein kehittää ja tiivistää asemanseutujen maankäyttöä. 
Tällöin voi olla tarpeen muuttaa jo olevaa autojen maantasoista (liityntä)pysäköin-

tiä rakenteelliseksi. Näissä tilanteissa Väyläviraston osallistumisen näkökulmasta 
on erityisen tärkeää arvioida pysäköinnin laadun parantamisen vaikutukset junalii-
kenteen houkuttelevuuteen ja edelleen päästöjen vähentämiseen. 

4.2 Tarkastelukehikko ja arviointinäkökulmat 

Työn tavoitteena oli muodostaa menettely tai prosessi, jolla Väylävirasto voi prio-

risoida eri liityntäpysäköintihankkeita keskenään ja lisäksi arvioida minkä kohteen 
vaikutukset ja vaikuttavuus tukee Väyläviraston tavoitteita osallistua valtion näkö-
kulmasta kyseisiin hankkeisiin. 

Työssä on muodostettu Väyläviraston käyttöön matriisimuotoinen työkalu valittu-
jen ominaisuuksien rinnakkaiseen vertailuun rautatieasemien liityntäpysäköinti-
hankkeiden kesken. Vertailumatriisin ominaisin käyttökohde painottuu korkeiden 

rakennus- ja ylläpitokustannusten ja tilatarpeen takia pääosin henkilöautojen lii-
tyntäpysäköintiin. Pyöräpysäköinnin paikkatarpeen määrittelyä on käsitelty tar-
kemmin tämän raportin luvussa 3.2.1. 
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Eri hankkeisiin liittyy paljon tapauskohtaista vaihtelua. Käytännössä Väyläviraston 

on otettava aina päätöksenteossaan huomioon myös muita kuin pelkkiä autoliiken-
teen päästöjä eniten vähentäviä tekijöitä. Näin ollen suoria ratkaisuja tai aukotto-
mia vastauksia antavan priorisointityökalun muodostaminen ei ole tämänhetkisillä 

lähtötiedoilla mahdollista. Lopulliset vertailutekijät ja niiden painottaminen jäävät 
Väyläviraston asiantuntijoiden arvioitavaksi hyödyntämällä matriisityökalua. Matrii-
sissa vertailtavia tietoja kerätään Väyläviraston lähteistä, mutta myös keskeisiltä 

osin suoraan yhteydenoton tehneeltä kunnalta tai kaupungilta. 

Matriisin käyttö perustuu avoimiin tekstikenttiin sekä valmiiden vaihtoehtojen va-
lintaan ja niiden perusteella taulukon ruutujen väreihin oranssi-keltainen-sininen. 

Mitä enemmän matriisiin tulee sinisiä ruutuja, sitä todennäköisemmin kyseinen lii-
tyntäpysäköintihanke voi menestyä Väyläviraston asiantuntijapriorisoinnissa. 

Osa vertailtavista ominaisuuksista ei ole yhtä merkityksellistä kaukojunaliiken-

teessä ja ne on merkitty erilliseen Erityisesti lähiliikenteen vertailutekijä -sarakkee-
seen. 

Perustiedot 

Vertailtavista asemista kootaan arvion lähtökohtana olevat perustiedot: 

• aseman junaliikennetarjonta (kauko-, lähi- tai kauko- ja lähiliikenne) 

• asemaluokka 
• keskeisimmät liikkumisvirrat ja niiden ominaisuudet ratakäytävissä (mat-

kojen määrä ja suuntautuminen, kulkutapaosuudet) 

• pyöräpysäköinnin nykytila 

• autopysäköinnin nykytila. 
 
Matkojen suuntautuminen vaikuttaa liityntäpysäköinnin houkuttelevuuteen ja sitä 

on syytä tarkastella aina tapauskohtaisesti. Vastasuuntaan ajo voi vähentää liityn-
täpysäköinnin houkuttelevuutta. Liikkumisvirtojen avulla voidaan hahmottaa, 
minkä suuntien liikenteeseen liityntäpysäköinnillä pyritään erityisesti vaikutta-

maan. 

Varsinaiset vertailutekijät on matriisissa jaoteltu viiden pääotsikon alle A–E: 

A. Toteuttamisvalmius 

Ensimmäisessä kohdassa voidaan arvioida hankkeiden toteuttamisvalmiutta kun-

nan asemakaavatilanteen ja toteuttamissuunnitelman perusteella. 

Kunnat lähestyvät Väylävirastoa usein, kun asemanseudun kaavoitus on ajankoh-
taista. Tapauksia voi tulla tilanteesta riippuen Väylävirastolle useita yhtä aikaa, jol-

loin hankkeiden toteuttamisvalmius on yksi merkittävistä vertailukriteereistä. 
Hankkeiden uudelleenarviointia tehdään usein myös eri vaiheissa suunnitelmien 
tarkentuessa. 

B. Nykyinen kysyntä ja potentiaali 

Hankkeiden keskinäiseen vertailuun liittyy liityntäpysäköinnin mahdollinen nykyi-
nen kysyntä ja sen potentiaali tulevaisuudessa. Tähän liittyen täyttöastetiedon luo-

tettavuutta on hyvä arvioida aina tapauskohtaisesti. Joillain alueilla liityntä-
pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja voidaan käyttää myös muuhun pysäköintiin kuin 
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joukkoliikennematkustukseen. Lähtötieto tarkentuu, jos pysäköinnin tunnistavat 

teknologiat yleistyvät.  

Osana potentiaalin arviointia on hyvä pyrkiä tunnistamaan se, onko hankkeissa 
Väyläviraston tavoitteiden näkökulmasta tarvetta lisätä tai muuttaa liityntä-

pysäköintipaikkoja nykyisestä (kts. lisää luvut 3.2 ja 4.1).  

Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat myös väestöpotentiaalin määrä ja sijoittu-
minen. Pyöräpysäköinnin priorisoinnissa ehdotuksena on vertailla asemien poten-

tiaalia esimerkiksi 0–5 km etäisyysvyöhykkeiltä. Koska kaikkein lyhimpiä liityntä-
matkoja ei ole tarkoituksenmukaista tehdä autolla, on autojen liityntäpysäköinnin 
priorisoinnissa ehdotuksena vertailla asemien potentiaalia 5–20 km ja 5–30 km 

etäisyysvyöhykkeillä. Varsinkin tiheämmillä asemaväleillä on tärkeää huomioida 
vertailtavan aseman sijainti suhteessa käyttäjän muihin vaihtoehtoisiin liityntä-
pysäköintiasemiin sekä se, lukeutuuko laajaan vaikutusalueeseen mukaan muun 

merkittävän taajaman asukkaat. 

Myös junaliikenteen tarjonnalla (tarvittaessa kauko- ja lähiliikenne eroteltuina) on 
vaikutusta kulkutavan houkuttelevuuteen. 

C. Liityntäpysäköinti suhteessa alueen liikennejärjestelmään 

Varsinkin lähiliikenteessä tai muussa seudun sisäisessä junaliikenteessä korostuu 
liityntäpysäköinnin rooli osana liikennejärjestelmän muita toimenpiteitä, joilla tue-
taan tavoitteiden toteutumista (kts. lisää kirjallisuuskatsauksen keskeisistä tulok-

sista luku 2.2). Esimerkiksi HSL-alueella liityntäpysäköinnin tarpeeseen vaikuttavat 
päästöjen vähentämisen lisäksi liikennejärjestelmän toimivuuteen ja palvelutasoon 
liittyvät näkökohdat. 

Joukkoliikenteen tai muiden aseman syöttöliikennepalveluiden palvelutasolla on 
vaikutusta autojen liityntäpysäköintitarpeeseen. Junaliikenteen ja muiden liikenne-
palvelujen yhteisten matkaketjujen suosiota lisää palvelutason lisäksi myös yhte-

näinen lippujärjestelmä. Junamatkustuksen lisäämisen näkökulmasta autojen lii-
tyntäpysäköinti on tarpeellisinta siellä, missä ei ole kustannustehokasta hoitaa lii-
tyntää riittävän houkuttelevasti muilla liikennepalveluilla. Näissäkin tapauksissa on 

hyvä tarkastella, lisääkö autoiluun perustuva liityntäliikenne yhdyskuntarakenteen 
hajautumista, jolloin muiden liikennepalveluiden kehittäminen on entistä hanka-
lampaa. 

Liityntäpysäköinnin rooliin ja merkitsevyyteen liittyy myös etäisyys vaihtoehtoisiin 
liityntäpysäköintipaikkoihin. Erityisesti Helsingin seudun lähijunaliikenteessä käyt-
täjillä voi olla useitakin vaihtoehtoisia liityntäpysäköintipaikkoja. Kaupunkiseutujen 

liikenteessä liitynnän pitäisi henkilöautosuoritteen vähentämistavoitteen näkökul-
masta olla matkan alkupäässä, mutta käyttäjillä on useita keskenään vaihteleviakin 
perusteita liityntäpysäköinnin käyttöön ja itselle sopivan alueen ja aseman valin-

taan.  Kaukoliikenteessä vaihtoehtoja liityntäpysäköintiin on vähemmän ja tietyt 
asemat palvelevat laajojakin alueita.  Tähän vaikuttaa myös junaliikenteen pysäh-
tymiskäytännöt. 

Väylävirasto voi myös painottaa priorisoinnissaan tarvittaessa niitä liityntä-
pysäköintikohteita, joilla voidaan vähentää toistaiseksi tieverkon ruuhkautumista 
ja helpottaa pullonkauloja. Liityntäpysäköinnillä voidaan vaikuttaa väyläkapasitee-

tin kannalta kaikista kriittisimpään hetkeen eli liikenteen aamuhuipputunteihin. To-



Väyläviraston julkaisuja 30/2022 35 
 

 

sin henkilöautoliikenteen sujuvoituminen saattaa olla väliaikaista. Vapautuva ka-

pasiteetti voi houkutella uusia henkilöautomatkoja, jos ei tehdä muita tavoitetta 
tukevia toimenpiteitä. Vertailutietoina voidaan käyttää esimerkiksi liikennejärjes-
telmän strategista tilannekuvaa tai huipputunnin palvelutasoa (HCM). 

Arviointikehikon muodostamisen yhteydessä pohdittiin lisäksi tieverkon ja sen etäi-
syyden merkitystä liityntäpysäköintiin. Asialla voi olla merkitystä varsinkin kaupun-
kiseuduilla, joissa sisääntuloväylien autoliikennettä halutaan ohjata helpolla liityn-

täpysäköintimahdollisuudella joukkoliikenteeseen. Tieverkon etäisyys ei kuiten-
kaan ole merkitsevää kaikissa liityntäpysäköintihankkeissa ja se voidaan ottaa mu-
kaan priorisointiin tarvittaessa.  

D. Liityntäpysäköinti suhteessa yhdyskuntarakenteeseen 

Asemanseutujen maankäytölle voi usein olla vaihtoehtoista ja tilakäytöltään tehok-
kaampia käyttötarkoituksia. Tässä arvioinnissa Väyläviraston rooli on pienempi, 

mutta autojen liityntäpysäköinnin tarvetta ja määrää osana muita aseman saavu-
tettavuutta parantavia keinoja on hyvä punnita tarkkaan. 

E. Tuki Liikenne 12:n tavoitteille 

Matriisin synteesinä Väyläviraston asiantuntijat voivat arviointikriteerein muodos-

taa lopuksi sanallisen kokonaisarvion siitä, kuinka hyvin liityntäpysäköintihanke to-

teuttaisi Väyläviraston tavoitteita vai kohdistuvatko sen hyödyt pääasiassa muille 

toimijoille. 
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5 Esimerkkitapausten arviointi  

5.1.1 Pilottikohteiden kuvaus 

Pilottikohteiden arvioinnin tarkoitus oli testata ja validoida työvaiheissa 2 ja 3 tuo-

tettujen menetelmien ja menettelyjen sovellettavuutta ja käyttökelpoisuutta erilai-
sille asematyypeille. 

Pilotoitaviksi asemapareiksi työn ohjausryhmä valitsi seuraavat: 

• Seinäjoki–Oulu  

• Kuopio–Lappeenranta 
• Parkano–Jämsä. 

 

Seuraavissa kuvissa on havainnollistettu asemaparien liikenteellisiä ominaisuuksia. 

 

Kuva 12. Esimerkkiasemien matkustajamäärät (nousut/vrk). 
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Kuva 13. Esimerkkiasemien liityntäpysäköintipaikat ja niiden käyttöaste. 

 

Kuva 14. Ote työn aikana muodostetusta priorisointia tukevasta arviointitaulu-
kosta. 

Havaintoja priorisointimatriisin hyödyntämisestä esimerkkitapausten arvioinneissa: 

Tietolähde Kuopio Lappeenranta Seinäjoki Oulu Parkano Jämsä

PERUSTIEDOT

Aseman junaliikenne Asema-Excel

Asemaluokka Väylävirasto

Pääasiall inen määräasema ja 

l i ikkumisvirrat ratakäytävässä

Asema-Excel / 

väli lehti 

"l i ikkuminen"

PKS 1200

TRE 200

PKS 1200

TRE 100

TRE,PKS,JKL 1300

OULU 140

ROVANIEMI 1200

TRE,PKS,JKL 1100

SEINÄJOKI 140

Pyöräpysäköinnin nykytila: paikkamäärät, 

laatutaso, sijainnit jne.

Kunta

Autopysäköinnin nykytila: paikkamäärät, 

laatutaso, sijainnit, aikarajoitus, 

maksullisuus jne.

Kunta

Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja:

VERTAILUTEKIJÄT Erityisesti 

lähili ikenteen 

vertailutekijä

A. Toteuttamisvalmius

1. Kaavallinen valmius Kunta 3 2 4 4 3 4

2. Toteuttamissuunnitelman valmius Kunta 3 2 4 4 3 4

3. Toteutusvuosi Kunta

4. Toteutuksen aloitus Kunta 4 3 2 4 4 4

Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja:

B. Olemassa oleva kysyntä ja potentiaali Erityisesti 

lähili ikenteen 

vertailutekijä

5. Liityntäpysäköinnin täyttöaste Asema-Excel + kunta 4 2 2 4 3 2

6. Todettu tarve lisätä tai muuttaa 

li ityntäpysäköintipaikkoja

Tapauskohtainen 

tarveselvitys tms.

4 2 2 4 3 2

7. Junamatkustuksen potentiaali  (väestö) Asema-Excel Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5–20 km (auto): 46 067

Väestö 5–30 km (auto): 61 927

Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5-20 km: 33 262

Väestö 5-30 km: 39 191

Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5-20 km: 21 651

Väestö 5-30 km: 47 402

Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5-20 km: 115 212

Väestö 5-30 km: 142 215

Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5-20 km: 7 223

Väestö 5-30 km: 11 429

Väestö 0–5 km (pyöräily):

Väestö 5-20 km: 9 732

Väestö 5-30 km: 15 900

8. Junaliikenteen vuorotarjonta Asema-Excel 3 3 4 3 3 3

Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja:

C. Liityntäpysäköinti suhteessa alueen 

liikennejärjestelmään

Erityisesti 

lähili ikenteen 

vertailutekijä

9. Rooli alueellisessa 

l i ikennejärjestelmätyössä

x Kunta 3 2 3 2 3 3

10. Aseman syöttöliikennepalvelujen taso 

(pääsuunta)

Asema-Excel 3 2 3 2 3 3

11. Käytettävissä myös vaihtoehtoinen 

li ityntäpysäköintiasema

x Asema-Excel 3 2 3 2 3 3

12. Etäisyys vaihtoehtoiselle 

l i ityntäpysäköintiasemalle

x Asema-Excel 4 2 4 3 4 4

13. Tieverkon ruuhkautuminen x Kunta, 

l i ikennejärjestelmän 

strateginen 

tilannekuva, 

huipputunnin 

palvelutaso tms.

Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja:

D. Liityntäpysäköinti suhteessa 

yhdyskuntarakenteeseen

Erityisesti 

lähili ikenteen 

vertailutekijä

11. Suhde muihin yhdyskuntarakenteen 

kehittämistavoitteisiin ja maankäytön 

vaihtoehtoihin

Kunta 3 2 3 2 4 3

Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja: Lisätietoja:

E. Tuki Liikenne12:n tavoitteille Erityisesti 

lähili ikenteen 

vertailutekijä

12. Kestävyys, saavutettavuus, tehokkuus Väyläviraston 

kokonaisarvio

Juna on erityisesti matka-ajan mutta myös 

tarjonnan suhteen erittäin kilpailukykyinen 

henkilöautoon nähden ottaen huomioon 

merkittävimmät li ikkumissuunnat (Tre, PKS). 

Henkilöautolle l i ityntäkulkutapanaei ole 

käytännössä tarjolla vaihtoehtoja. 

Paikkojen käyttöaste on huomattavan 

korkea, ja se saattaa osaltaan rajoittaa 

kysyntää. Vaihtoehtoisia l i ityntäpaikkoja 

Oulua heikommin tarjolla.

Juna on hyvin kilpailukykyinen vaihtoehto 

henkilöautolle merkittävimpiin 

maakuntakeskuksiin (Tre, PKS) 

suuntautuvilla matkoilla. Henkilöautolle 

l i ityntäkulkutapana on tarjolla varteen 

otettavia kestäviä vaihtoehtoja. Liipy-

paikkojen käyttöaste ei ole hälyttävän 

korkea. Kempele tarjoaa eteläiselle Oululle 

hyvän vaihtoehdon li ityntään.
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• Yksiselitteisiä päätelmiä tai suosituksia antavan priorisointityökalun muo-
dostaminen ei ole käytettävissä olevilla lähtötiedoilla mahdollista. Matriisin 
ensisijainen tehtävä on tukea asiantuntija-arviointia siitä, minkä hankkei-

den vaikutukset olisivat sellaisia, että Väyläviraston kannattaa valtion nä-
kökulmasta osallistua kyseisiin hankkeisiin.  

• Vertailu ei anna suoraa vastausta valintaan, vaan se korostaa valittujen 

asemien eroa. Työkalun jälkeen pitää kuitenkin tehdä valintoja. Työkalu 
tuo valinnalle läpinäkyvyyttä. 

 

5.1.2 Telia-datan hyödyntäminen 

Telian matkapuhelinten sijaintien liikkumistilastoja (2019) hyödynnettiin Seinäjoen 
ja Oulun liityntäpysäköinnin (henkilöautot) kysyntäpotentiaalien määrittämiseksi. 
Asemien vaikutusalueiden määrittelyssä hyödynnettiin aiempaa Väyläviraston toi-

meksiantoa Telialle. Tarkastelussa tehtiin mm. Oulun ja Seinäjoen asemille kaut-
takulkuanalyyseja. 

Laskentapolku eteni seuraavasti: 

1. Kokonaisliikkuminen. Operaattoridatasta poimittiin kaikki ko. postinumero-
alueilta lähtevät matkat ja niiden määräpaikat (erikseen Seinäjoki ja Oulu). 
Aineistosta suodatettiin pois postinumeroalueiden sisäiset matkat. Tuloksena 

saatiin muodostettua ko. alueilta ulos lähtevien matkojen lähtöpaikka-mää-
räpaikkamatriisi [1]. 

 

Kuva 15. Telian matka-analyysi aseman kauttakulkutiedoilla. Teemakartta ku-
vaa mobiililaitteiden lähtöpaikkaa ko. aseman lähikunnissa. 

2. Teoreettinen liityntäpysäköinnin maksimikysyntä. Potentiaalisten junaa ja 
liityntäpysäköintiä hyödyntävien matkojen ja reittien tulee täyttää seuraa-
vat kriteerit: 

2.1 Liityntämatka lähimmälle asemalle saa olla enintään 20 % koko matkan pi-
tuudesta, jos matka tehtäisiin henkilöautolla. 

2.2 Liityntävaihtoehdolla runkomatkan (juna) matka-aika saa olla enintään 1,3-

kertainen henkilöautolla tehtävään matkaan verrattuna. 
 
Matka-ajat ja -suoritteet matkan osavaiheittain laskettiin sijoittelemalla matkat 

auto- ja joukkoliikenneverkoille valtakunnallista liikennemallia hyödyntämällä, jol-
loin saatiin tarvittavat tiedot kriteerien 2.1 ja 2.2. soveltamiseen. Laskentavaiheen 
tuloksena saadaan teoreettinen liityntäpysäköintiä ja junaa käyttävä maksimiky-

syntäpotentiaali (lähtöpaikka-määräpaikkamatriisi 2), joka ottaa huomioon matko-
jen havaitun suuntautumisen ja raideliikenteen käyttömahdollisuuden. 
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3. Laskennallinen liityntäpysäköinnin kysyntä määriteltiin valtakunnallisessa 
henkilöliikennetutkimuksessa havaittujen kulkutapaosuuksien mukaisesti. 
Oulun ja Seinäjoen välillä joukkoliikenteen osuus on 28 %, Oulun ja Tam-

pereen välillä 29 % ja Oulun ja Helsingin välillä 39 %.  
3.1 Sovelletaan tavoitteellista 30 % kulkutapaosuutta matkamatriisiin. 
 

4. Analyysin tulokset 
4.1 Teoreettista maksimikysyntää [2] vastaava automatkojen ja -suoritteen vä-

henemä 

4.2 Laskennallista liityntäpysäköintikysyntää [3] eli 30 % kulkutapaosuutta läh-
tevistä matkoista toteuttava automatkojen ja -suoritteen vähenemä. 

Taulukko 1. Telia-datan analyysin tulokset Oulun ja Seinäjoen asemien vaikutus-
alueella. 

Asema 

Lähtevät mat-
kat yhteensä / 
vrk (pl. sisäiset 

matkat)  
[1] 

Henkilöauto-
matkojen 

osuus  
 

[2] 

Liityntäpysäköin-
tikysyntä/vrk  
(% automat-

koista)  
[3] 

Autoliikenteen 
suoritteen  
vähenemä 

(ajon.km/vrk) 
[3] 

Oulu 636 927 
283 392 
(44,5 %) 

22 815  
(8,1 %) 

7 281 070 

Seinäjoki 439 750 
128 647 
(29,3 %) 

18 483 
(14,3 %) 

4 462 957 

 

Tarkastelun mukaan junaliikenteen kysyntäpotentiaalia on huomattavasti enem-
män kuin tilastoitua kysyntää. Molemmilla asemilla on nykyisin noin 1300–1400 
päivittäistä käyttäjää. Oulusta ja Seinäjoelta on lähtökohtaisesti tarkasteltu kaik-

kia matkoja kaikkialle. Lopullisessa tarkastelussa mukana ne, joissa raideliikenne 
on jokseenkin mahdollinen vaihtoehto. 
 

Suoritevähenemistä voidaan edelleen arvioida CO2-päästöjen vähenemät keski-
määräisillä henkilöautojen yksikköpäästöillä (VTT:n Lipasto, 151 g/km) ja arvioi-
dulla henkilöautomatkojen keskikuormituksella 1,2 hlöä/auto. Hiilidioksidipäästö-

jen potentiaalinen vähenemä olisi vuodessa Oulun tapauksessa 275 tn ja Seinä-
joen 168 tn. 
 

Tulosten tulkinta ja epävarmuudet 

• Oulun alueella on liityntäpysäköinnillä potentiaalisten matkojen ja autolii-
kenteen suoritevähenemän mittareilla Seinäjokea parempi vaikuttavuus. 

Jos mittarina käytetään siirtyvien matkojen osuutta kaikista henkilöautolla 
tehtävistä matkoista, on Seinäjoki vaikuttavuudeltaan parempi.  

• Seinäjoen korkeampaa suhteellista kysyntäpotentiaalia Ouluun nähden se-
littää liikennejärjestelmän ja sen tarjoamien yhteyksien määrä ja laatu 
suhteessa havaittuihin liikkumisvirtoihin. Seinäjoen tapauksessa rata-

verkko suhteessa maantieverkkoon tukee paremmin liikkumisen kokonais-
kysyntää (kuvat 16–17). 

• Tarkastelualueilta tunnistettu kysyntäpotentiaali ei välttämättä suuntaudu 
täysimääräisesti Oulun tai Seinäjoen asemille, vaan matkan suuntautumi-
sen mukaan lähimmälle juna-asemalle (esim. Kempele, Lapua, Kauhava). 
Todellisuudessa myös matkan määräpää (suuntautuminen) vaikuttaa lii-

tyntäaseman valintaan. 
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• Tiedostetaan, että 20 % liityntämatkan pituus koko matkasta on pitkillä 
matkoilla melko kovakin olettamus, mutta niiden osuus aineistossa oli vä-
häinen. Suurin osa liitynnöistä olisi mallinnuksen perusteella näistä kau-

pungeista noin 15–20 km etäisyydeltä (kuvat 18–19). 
• Laskentamallin ollessa valmis, on kriteeristöä (2.1 ja 2.2) mahdollista tiu-

kentaa. Esimerkiksi 1,3-kertaisen runkomatka-ajan oletus on verrattain 

kova vaatimus, joka ei ota huomioon liityntämatkaan ja vaihtamiseen tar-
vittavaa aikaa. Pohdinnan arvoista on, onko 1,3-kertainen runkomatkan 
ajallinen pituus realistisesti houkutteleva ottaen huomioon liitynnästä tu-

leva lisävastus matkaan. Junavaihtoehdossa matka-ajan pitenemä voi olla 
kompensoitavissa ja hyväksyttävissä esimerkiksi sillä, että matka-aikaa voi 
hyödyntää tehokkaammin esimerkiksi työskentelyyn tai lepoon. 

 

 

Kuva 16. Oulun alueelta lähtevät matkat operaattoridatassa sijoiteltuna auto- ja 
joukkoliikenneverkoille. 
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Kuva 17. Seinäjoen alueelta lähtevät matkat operaattoridatassa sijoiteltuna auto- 
ja joukkoliikenneverkoille. 

 

 

Kuva 18. Liityntämatkojen määrä ja matkojen pituusjakauma, Oulu. 
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Kuva 19. Liityntämatkojen määrä ja matkojen pituusjakauma, Seinäjoki. 
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6 Päätelmät ja suositukset 

6.1 Tarveharkinta ja priorisointi 

Liityntäpysäköintiä kehitetään viime kädessä aina käyttäjiä varten. Tässä työssä on 

pyritty tunnistamaan arviointinäkökulmia siihen, mitkä liityntäpysäköintihankkeet 
toteuttaisivat parhaiten Väyläviraston tavoitteita. Alle on koottu työn aikana kirjal-
lisuuskatsauksesta, tarvearvioinnista juna-asemille ja esimerkkitapausten arvioin-

nista tehdyt keskeiset löydökset. 

Liityntäpysäköinnin vaikuttavuuden kannalta keskeistä on: 

• Liityntäpysäköinnin tavoitteiden määrittely (aluetyypit, tavoiteltavat vaiku-
tukset ja vaikuttavuuden määrittäminen). 

• Liityntäpysäköinti ei ole yksinään keino vähentää ajoneuvoliikenteen suo-
ritetta. Liityntäpysäköinti ilman muita tavoitteita tukevia toimia johtaa 
yleensä ajoneuvosuoritteen kasvuun – tarvitaan seudullinen strategia. 

• Liityntäpysäköinnin merkitys ja sen vaikuttavuus on usein ennakoitua/ta-
voiteltua pienempi (harvemmin toisinpäin). 

 

Tarveharkintaan liittyen tulee ottaa huomioon mm. seuraavia näkökohtia: 

• Asemajoukko on valtakunnallisesti laaja. Liityntäpysäköintihankkeiden 
määrittämiseksi voidaan käyttää karkeaa kolmijakoa: (1) asemat ja liityn-

täpysäköintialueet, jossa ei vaadita erityisiä toimenpiteitä, (2) asemat, 
jotka edellyttävät toimenpiteitä ja lisäksi (3) määrällisesti pienin joukko, 
jossa tarvitaan priorisointia toimenpiteiden välillä. 

• Suurilla kaupunkiseuduilla asemaympäristöjen maankäytölle tunnistetaan 
usein liityntäpysäköinnin kanssa kilpailevaa tai vaihtoehtoisia toimintoja. 

Tästä syystä verrattain paljon tilaa vievän autoliitynnän tarpeen arvioin-
nissa tulee olla kriittinen. 

• Peilaten mm. liikennepolitiikan tavoitteisiin ja liikennejärjestelmän kehittä-
mistavoitteisiin tulee aina arvioida kestävien kulkutapojen mahdollisuuksia 
ja tavoitteita liityntäliikenteen työnjaossa. Esimerkiksi joukkoliikenteen 
palvelutasoa asemien ympäristössä arvioimalla voidaan päätellä, onko lii-

tyntä ylipäätään mahdollista tai houkuttelevaa joukkoliikenteellä vai tu-
leeko sen sijaan tukea autoliitynnän mahdollisuuksia. Lisäksi paikalliset 
erityispiirteet (mm. yhdyskuntarakenne ja liikkumistottumukset) vaikutta-

vat paikkamäärän tarpeen arviointiin. 

• Tarveharkintaan liittyvää päätöksentekoa voidaan tukea systemaattisella 
seurannalla. Jos lähdetään neuvottelemaan uusista tai korvaavista pai-
koista, tulee arvioinnin lähtökohtana olla ajantasainen tieto liityntä-
pysäköintipaikkojen määristä ja laadusta.  

• Henkilöautojen paikkatarvetta arvioitaessa tulee keskeisenä näkökohtana 
pitää myös pyöräpysäköinnin toteuttamista ja/tai parantamista. Laadukas 
pyöräpysäköinti on verrattain kustannustehokas tapa tukea joukkoliiken-

teen käyttöä (tietyillä aluetyypin mukaisilla edellytyksillä). 
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6.2 Suositukset jatkotoimiksi 

Työn aikana tunnistettiin seuraavia suosituksia yleisiksi jatkotoimintatarpeiksi: 

• Liityntäpysäköintipaikkojen määrien ja niiden käytön seurannan systema-
tisointi. K1- ja K2-asemien liityntäpysäköintipaikkojen määrät selvitetään 
ja päivitetään säännöllisesti. 

• Työn aikana muodostetun liityntäpysäköinnin tilannekuvataulukon (Excel) 
ylläpito niin, että se tarjoaa kulloiseenkin suunnittelutilanteeseen yhteisen 
dynaamisesti päivittyvän tietokannan. Väyläviraston huolehtii lähtökohtai-

sesti tulee huolehtia (asemataulukon) lukuarvojen päivittämisestä. 
• Liityntäpysäköinnin kyselytutkimukset, jotta saataisiin tarkempaa tietoa lii-

tyntäliikenteen suunnista, tarpeista, valintaperusteista ja kulkutapojen 

käytöstä. Selkeytetään hallinnonalan sisäistä vastuunjakoa kyselytutki-
muksen teettämisestä edellyttää selkeyttämistä. 

• Tässä työssä on muodostettu matkapuhelinoperaattoridataan pohjautuva 
kysyntäpotentiaalin arviointi- ja laskentatapa kriteereineen Väyläviraston 
tarpeisiin. Tarvittaessa on mahdollista teettää matkapuhelinoperaattorida-

taan pohjautuva kysyntäpotentiaalitarkastelu. 
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Kirjallisuusselvityksen kohteet 

Ulkomainen kirjallisuus 
 

Meta-analyysit 
 
Haque, A. M., Brakewood, C., Rezaei, S. & Khojandi, A. (2021): A literature re-
view on park-and-rides. The Journal of Transport and Land Use, vol. 14 No. 1 
[2021], pp. 1039–1060. 

Meta-analyysi, jossa tutkimuksen kohteena oli 37 vuosina 2011-

2020 Yhdysvalloissa tehtyä tutkimusta liitynnästä sekä bussiin että 
junaan. Tutkimukset jaettiin kuuteen teemaan: (1) vertailevat tutki-
mukset (myös maankäytön tiivistäminen vertailukohteena), (2) op-

paat ja parhaat käytännöt, (3) kysyntämallit, (4) verkon tasapaino 
ja optimointi, (5) pysäköintialueiden käyttö ja (6) muut tutkimukset 
(ympäristö, talous, maankäyttö). Viiden ensimmäisen teeman keski-

näisiä suhteita kuvataan seuraavalla kaaviolla: 

 
Yhtenä keskeisenä tuloksena todetaan, että liityntäpysäköinti vä-
hentää ajoneuvosuoritetta enemmän kuin vaihtoehtoinen maankäy-

tön tiivistäminen. 
 

Ortega, J., Tóth, J. & Péter, T. (2021): Planning a Park and Ride System: A Liter-
ature Review. Future Transportation. 2021, 1, 82–98. https://doi.org/10.3390/fu-
turetransp1010006. 

Meta-analyysi, jonka tarkoituksena on kartoittaa erilaisia menetel-

miä liityntäpysäköintiin liittyviä erilaisia kysymyksiä käsittelevissä 
tutkimuksissa. Kartoituksen aiheina ovat liityntäpysäköintialueiden 
sijoitus, liityntäpysäköinnin kysyntä, liityntäpysäköinnin vaikutus-

alue, liityntäpysäköinnin suhde joukkoliikenteeseen sekä liityntä-
pysäköinti tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. 
 

Zijlstra, T., Vanoutrive, T. & Verhetsel, A. (2015): A meta-analysis of the effec-
tiveness of park-and-ride facilities. The European Journal of Transport and Infra-
structure Research EJTIR, Issue 15(4), 2015, pp. 597–612. 

Meta-analyysin tarkoituksena on tunnistaa liityntäpysäköinnin vai-

kuttavuuden taustalla olevat tekijät ja arvioida liityntäpysäköinnin 
roolia ja vaikutusta liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumisessa. 
Meta-analyysin kohteena on 40 tutkimusta, joissa on käsitelty yh-

teensä 180 liityntäpysäköintialuetta pääosin Euroopassa. 
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Tutkimuksessa tunnistetaan viisi liityntäpysäköintialueiden sijainnin 

perustyyppiä: (1) kaupunkiseudun ulkopuoliset keskukset (suoma-
lainen esimerkki Riihimäki), (2) maaseudun liikennesolmut (esim. 
Jokela), (3) kaupunkiseudun reuna-alueet (esim. Kivistö), (4) kau-

punkiseudun sisäiset (esim. Leppävaara) ja (5) keskusta-alue. Tyy-
pin 1 pysäköintialueilla on vain vähän vaikutusta kaupunkiin tule-
vien autojen määrään. Sen sijaan tyypin 3 alueet vähentävät jos-

sain määrin autojen määrään. 
Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tuloksena todetaan, että lähellä 
kohdetta olevat liityntäpysäköintialueet lisäävät henkilöautosuori-

tetta ja vähentävät joukkoliikenteen käyttöä, kun taas lähellä lähtö-
paikkaa olevat alueet vähentävät hieman henkilöautosuoritetta ja 
lisäävät joukkoliikenteen käyttöä. Liityntäpysäköintialueita käyte-

tään laajasti muuhun pysäköintiin kuin siirtymiseen joukkoliikentee-
seen. Muuta käyttöä on keskimäärin noin puolet kaikesta pysäköin-
nistä. 

Liityntäpysäköintialueiden vaikuttavuutta on arvioitu käyttäen 14 
muuttujan regressioanalyysia suhteessa (1) kaupunkiin tulevien au-
tojen määrään, (2) joukkoliikenteen käyttöön ja (3) henkilöautosuo-
ritteeseen. 

 
Muu keskeinen, ensisijaisesti autopysäköintiä käsittelevä kirjallisuus 
Arup, Accent and the Institute for Transport Studies, University of Leeds (2012): 

The Effects of Park and Ride Supply and Pricing on Public Transport Demand. 
Transport Scotland. 

Tutkimuksessa on selvitetty liityntäpysäköinnin vaikutuksia siirty-

mään joukkoliikenteeseen sekä vaikutuksia päästöihin ja ruuhkautu-
miseen. Lisäksi tutkimuksessa on selvitetty liityntäpysäköinnin ky-
syntään vaikuttavia tekijöitä sekä ei-tavoiteltuja vaikutuksia. Tutki-

muksen tuloksena todetaan mm., että liityntäpysäköinnin vaikutus 
joukkoliikennematkojen määrään ja päästöihin on vähäinen. Ollak-
seen vaikuttava liityntäpysäköinti tulee kytkeä muihin samaan suun-

taan vaikuttaviin toimenpiteisiin. 
 

Burgess, J. (2008): A Comparative Analysis of the Park-and-Ride/Transit-Ori-
ented Development Tradeoff. Submitted to the Department of Urban Studies and 
Planning in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of City 
Planning in the Massachusetts Institute of Technology. 

Tutkimuksessa käsitellään asemien läheisen maankäytön kehittä-
mistä (transit oriented development) ja vertaillaan sitä liityntä-
pysäköintiin. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että liityntä-

pysäköinti lisää joukkoliikennematkoja enemmän kuin maankäytön 
tiivistäminen. 
 

City of Edmonton (2017): Park and Ride - Best Practice Review. Final Report, ref: 
23083601. 

Julkaisussa on esitelty liityntäpysäköinnin parhaita käytäntöjä kau-

pungin liityntäpysäköintistrategian valmistelua varten. Siinä esitel-
lään liityntäpysäköinnin tyypillisten tavoitteiden lisäksi tekijöitä, 
jotka voivat vaikuttaa kielteisesti tavoitteiden saavuttamiseen, mm. 
rakentamis- ja ylläpitokustannukset, maankäytön tiivistämisen mah-

dollisuuden menettäminen (TOD), autoriippuvaisen yhdyskuntara-
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kenteen laajeneminen, asemaympäristön sekä jalankulku- ja pyö-

räily-ympäristön laadun heikkeneminen, liityntämatkojen siirtymä 
joukkoliikenteestä autoliikenteeseen sekä hyötyjen kohdistuminen 
varakkaille. 

 
Dublin Transportation Office (2004): Rail Park & Ride Strategy for the Greater 
Dublin Area. 

Julkaisussa on esitetty Dublinin kaupunkiseudun liityntäpysäköinti-
strategia sekä suositus liityntäpysäköintialueiden sijoittelusta. Pe-
rustana on olemassa olevien liityntäpysäköintialueiden arviointi sekä 

työssä muodostettu metodologia, jolla liityntäpysäköintialueiden ta-
voitteidenmukaisuutta voidaan arvioida. Arviointi perustuu kysymys-
ketjuun, jossa liityntäpysäköintialueille on asetettu keskeisiä hyvyys- 

tai hyväksyttävyyskriteerejä. 
 
Meek, S., Ison, S. G., & Enoch, M. P. (2019): Park and Ride: Lessons from the 
UK Experience. figshare. https://hdl.handle.net/2134/4352. Loughborough Uni-
versity. 

Brittiläisiin kokemuksiin perustuen tutkimuksessa todetaan, että 
vaikka liityntäpysäköinti on ollut suosittua autoilijoiden keskuu-

dessa, liityntäpysäköinti on myös houkutellut joukkoliikenteen mat-
kustajia siirtymään auton käyttäjiksi. Sen vuoksi liityntäpysäköintiin 
pitäisi liittää sekä tarjontaan liittyviä elementtejä (joukkoliikenne) 

että autoliikennettä rajoittavia toimia. (Vrt. Parkhurst 1995) 
 
Parkhurst, G. (1995): Park and ride: could it lead to an increase in car traffic? 

Transport Policy, Vol. 2, No. 1, pp. 15–23, 1995. 
Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on, voidaanko pitää kiinni lii-
tyntäpysäköinnin positiivisista vaikutuksista samalla, kun muilla poli-

tiikkatoimenpiteillä korvataan kielteisiä vaikutuksia. Käytännössä ky-
symys siitä, onko mahdollista houkutella koko matkan autolla teke-
viä liityntäpysäköintiin ja joukkoliikenteeseen ja samalla olla rohkai-

sematta nyt joukkoliikennettä käyttäviä tai kävelijöitä ja pyöräilijöitä 
ryhtymästä autonkäyttäjäksi liityntäpysäköintimatkoilla. 
Tutkimuksessa esitetään kolmea liityntäpysäköintiä tukevaa politiik-

katoimenpidettä, keskusta-alueiden kehittämistä (tiukempi pysä-
köintipolitiikka, jalankulkualueet, liikenteen rauhoittaminen), jouk-
koliikenteen houkuttelevuuden parantamista keskustan ulkopuolella 

sekä liityntäpysäköinnin ”oikeaa” hinnoittelua.  
 
South East of Scotland Transport Partnership (2020): SEStran Regional Park and 
Ride Strategic Study. Study Report. 

Kyseessä on Edinburghiin johtavien liikennekäytävien liityntä-
pysäköintialueiden arviointi, joka perustuu monikriteerianalyysiin 

(multikriteerianalyysiin). Kukin tarkasteltu tekijä on skaalattu viiteen 
luokkaan. Menettelyssä tarkastellaan vaikutusalueen asukasmäärää, 
autopaikkojen määrä suhteessa vaikutusalueen asukasmäärään, 

polkupyöräpaikkojen määrää suhteessa vaikutusalueen asukasmää-
rään, vaikutusalueen työpaikkamäärää, kokonaisaikasäästöä autolii-
kenteen suoritteen vähenemisestä, rahamääräinen säästöä yh-
teensä autoliikenteen suoritteen vähenemisestä sekä CO2-päästöjen 

vähenemää. 

https://hdl.handle.net/2134/4352
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Tarkastelutapa ei anna suoraan vastausta kysymykseen liityntä-

pysäköintialueiden priorisoinnista, vaan muodostaa kokonaiskuvan 
alueiden ominaisuuksista. Priorisointi edellyttää, että liityntä-
pysäköinnille on määritelty tavoitteet, joiden pohjalta em. tekijöitä 

voidaan painottaa keskenään. 
ajoneuvosuoritteeseen perustuen työssä muodostettuun vertailume-
netelmään. Bostonissa USA:ssa tehdyn tutkimuksen tuloksena tode-

taan, että liikennesuoritetta voidaan vähentää enemmän liityntä-
pysäköinnillä kuin maankäytön kehittämisellä, mutta liityntä-
pysäköinnistä aiheutuu julkiselle taloudelle suuremmat kustannuk-

set. 
 
Stieffenhofer, K. E., Barton, M., & Gayah, V. V. (2016): Assessing Park-and-Ride 
Efficiency and User Reactions to Parking Management Strategies. Pennsylvania 
State University. 

Tutkimuksessa on esitetty ja testattu menetelmää, jolla voidaan ar-

vioida liityntäpysäköinnin vaikuttavuutta henkilömatkojen eikä vain 
pysäköityjen autojen määrän perusteella. 

 
Tactran (päiväämätön) Park and Ride Strategy and Action Plan. Tayside and Cen-

tral Scotland Transport Partnership. 
Perustuu Skotlannin alueelliseen liikennestrategiaan vuodelta 2008 
(The Regional Transport Strategy RTS). Strategian pohjalta on 

määritelty liityntäpysäköinnille yhdeksän tavoitetta, jotka liittyvät ta-
louteen, saavutettavuuteen (accessibility; erilaiset palvelut, joukko-
liikenne yleisesti), ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin, turvalli-

suuteen sekä liikennejärjestelmän eri osien integraatioon ja maan-
käytön ja joukkoliikennejärjestelmän integraatioon. 
Toimenpideohjelma sisältää vaikutusten arvioinnin mukaan lukien 

tasa-arvovaikutukset. 
 
Tennøy, A., Usterud Hanssen, J. & Visnes Øksenholt, K. (2020): Developing a 
tool for assessing park-and-ride facilities in a sustainable mobility perspective. 
Urban, Planning and Transport Research. 2020, Vol. 8, No. 1, 1–23. 

Tutkimuksessa on analysoitu 12 norjalaista liityntäpysäköintialuetta 

kestävän liikkumisen näkökulmasta. Tutkimuksen päätulos on, että 
liityntäpysäköinnin ei voi odottaa vähentävän henkilöautoliiken-
nettä, kun tarkastellaan koko liikennejärjestelmää pitkällä aikavä-

lillä, jolloin myös maankäyttömuutokset vaikuttavat asiaan. 
Tutkimuksen yhtenä tuloksena esitetään liikenteeseen kohdistuvien 
vaikutusten arvioimiseksi työkalu, jossa käytetään yksinkertaisia 

kyllä/ei-vastauksia, ja jossa esitetään mahdollisia vaikuttavampia 
vaihtoehtoisia toimia. 
Tulosten arvioidaan olevan soveltamiskelpoisia myös Norjan ulko-

puolella. 
 
Wallis, I., Ballantyne, J., Lawrence, A., Lupton, D. & Weir, D. (2015): Economic 
benefits of park and ride. Australasian Transport Research Forum 2015 Procee-
dings. 

Tutkimuksessa on muodostettu kustannushyötyanalyysiin perustuva 
lähestymistapa liityntäpysäköinnin kustannusvaikutusten ja rahoi-

tustarpeiden määrittelyä varten. Tutkimuksen tulosten mukaan lii-
tyntäpysäköinti on taloudellisesti tehokkaampaa kuin useimmat 
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muut tavat lisätä kulkumuotosiirtymää joukkoliikenteeseen. Viiden 

esimerkkitapauksen perusteella H/k-suhteen suuruusluokka on kah-
desta neljään. 
 

Polkupyörien liityntäpysäköintiä käsittelevä kirjallisuus 
Martens, K. (2004): The bicycle as a feedering mode: experiences from three Eu-
ropean countries. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 

Volume 9, Issue 4, July 2004, pp. 281–294. 
Tutkimuksen kohdemaina olivat Hollanti, Saksa ja Iso-Britannia. 
Keskeisenä tuloksena todettiin, että junamatkoilla pyöräilyn osuus 

liityntämatkoista on kaikissa kolmessa maassa vastaava kuin pyöräi-
lyn kulkumuoto-osuus kokonaisuutena. Maiden välillä ei ole merkit-
tävää eroa matkan pituudessa, matkan tarkoituksessa tai auton-

käyttömahdollisuudessa. Suurin osa pyöräliikennematkoista on pi-
tuudeltaan 2–5 kilometriä. 

 

Midenet, S., Come, E. & Papon, F. (2018): Modal shift potential of improvements 
in cycle access to exurban train stations. Case Studies on Transport Policy. Vo-
lume 6, Issue 4, December 2018, pp. 743–752. 

Tutkimuksessa käsitellään pyöräpysäköintiä kaupunkialueen ulko-

puolella tavoitteena määritellä kulkumuotosiirtymän potentiaali. 
Keskeisenä tuloksena todetaan, että kulkumuotosiirtymän edellytyk-
senä on autojen pysäköinnin rajoittaminen. (Vastaavaan tulokseen 

tultu myös seuraavassa tutkimuksessa: Giansoldati, M., Danilis, R. 
& Rotaris, L. (2021): Train-feeder modes in Italy. Is there a role for 
active mobility? Research in Transportation Economics. Volume 86, 

May 2021, 100990. 
 
Papon, F., Beauvais, J.M., Midenet, S., Come, E., Polombo, N., Abours, S., Bel-

ton-Chevallier, L. & Soulas, C. (2016): Evaluation of the bicycle as a feeder mode 
to regional train stations. Transportation Research Procedia 25 (2017), pp. 2717–
2736. 

Tutkimuksen lähestymistapana on kustannushyötyanalyysi, jota on 
sovellettu tapaustutkimukseen Amboisen kaupungissa (pikkukau-
punki Keski-Ranskassa). Vertailussa autopysäköintiin pyörä-

pysäköinnissä korostuvat edut, jotka syntyvät pienemmistä inves-
tointikustannuksista ja kulkuvälineiden hankintakustannuksista sekä 
terveyshyödyistä. Aikahäviö ja onnettomuusriski arvioidaan tutki-

muksessa pieneksi. 
 
Weidman, U. (2012): Wirkungsweise und Potential von kombinierter Mobilität. 

Forschungsauftrag ASTRA 2007/009 auf Antrag des Bundesamtes für Strassen 
(ASTRA). Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation UVEK. 

Tutkimuksessa käsitellään autopysäköinnin ja pyöräpysäköinnin 
vuorovaikutusta. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan erityyppisen 
pysäköinnin vaikutuksia, kilpailuasetelmaa joukkoliikenteen kanssa 

liityntäliikenteessä, vaikutuksia energiankulutukseen ja päästöihin 
sekä liityntäpysäköinnin taloudellisia kysymyksiä. Tuloksena esite-
tään suosituksia liityntäpysäköinnin tarkoituksenmukaiseksi kehittä-
miseksi.  
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Muu liityntäpysäköintiä käsittelevä kirjallisuus 

Cornejo, L., Perez, S., Long Cheu, R. & Hernandez, S. (2014): An Approach to 
Comprehensively Evaluate Potential Park and Ride Facilities. International Journal 
of Transportation Science and Technology, Vol. 3 no. 1, 1–18. 

Tutkimuksessa käsitellään muistilistan omaisesti tekijöitä, joihin pe-
rustuen voidaan arvioida ja vertailla potentiaalisia liityntäpysäköinti-
alueita.  

 
Department for Transport (2014): TAG UNIT M5.1 Modelling Parking and Park 
and Ride. Transport Appraisal and Strategic Modelling (TASM) Division. 

Opas, jossa käsitellään pysäköinnin mallintamista suhteessa pysä-
köintipolitiikan tavoitteisiin. 

 

Fierek, S., Bienczak, M. & Zmuda-Trzebiatowski, P. (2019): Multiple criteria eval-
uation of P&R lots location. Transportation Research Procedia 47 (2020) 489–
496. 

Tutkimuksessa on arvioitu ja priorisoitu 15 liityntäpysäköintialuetta 
keskikokoisessa Bydgoszczin kaupungissa Puolassa. 

 
Ginn, S. (2009): The application of the P+R and TOD concepts to develop a new 
framework that can maximise public transport patronage. School of Civil En-
gineering, Queensland University of Technology, Australia. 

Tutkimus käsittelee liityntäpysäköintiä ja maankäytön tiivistämistä 

yhtenä kokonaisuutena joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi. Päätel-
mänä esitetään, että useissa tapauksissa liityntäpysäköinnin tulisi 
olla osa maankäytön tiivistämistä. Yhtenä tuloksena todetaan, että 

jää avoimeksi, miten tämä toteutetaan menettämättä asuinympäris-
tön viihtyisyyttä. 

 

Kayali, D. & Metten, R. (2009) Train based Park & Ride. A study to the effects of 
rail based P+R facilities. Department of Urban, Port and Transport Economics. 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  

Tutkielmassa tarkastellaan, mitä vaikutuksia liityntäpysäköinnille ju-
naan on eri osapuolille. Tarkastelun kohteena on 15 liityntä-
pysäköintialuetta Rotterdamin-Utrechtin alueella. 

 
Krasić, D. & Lanović, Z. (2013): Park & Ride facility planning. Gradevinar 65 
(2013) 2, 111–121. 

Julkaisussa esitetään kriteerejä, joiden perusteella voidaan priori-
soida liityntäpysäköinti-investointeja Zagrebin kaupungissa Kroati-
assa. Lähestymistapa perustuu analyyttiseen hierarkiaprosessiin 

(AHP), jossa on kyse multikriteerianalyysista. 
 
Leung, A. & Donovan, S. (2018): When is Park and Ride the most appropriate in-
tervention? Technical Note. 

Tutkimuksessa muodostetun menetelmän avulla voidaan arvioida, 
missä tapauksissa liityntäpysäköinti on sopivin investointi joukkolii-

kenteen edistämiseksi. Tutkimuksessa on käsitelty useita kaupun-
keja Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joista on 
määritelty tunnuslukuja ja tunnistettu erilaisia strategioita menetel-
män pohjaksi. Tutkimuksessa ei ole pyritty selvittämään, mihin lii-

tyntäpysäköintialueet tulisi sijoittaa. 
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Lidström Olsson, D. (2021): Park and ride, effects on public transport ridership. 
KTH Royal Institute of Technology. School of Architecture and the Built Environ-
ment. (diplomityö) 

Tutkielmassa todetaan aikasarjoihin perustuen, että asemilla, joilla 
on liityntäpysäköinti, joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasva-
nut enemmän kuin asemilla, joilla ei ole liityntäpysäköintiä, ja pää-

tellään, että liityntäpysäköinnillä on myönteinen vaikutus joukkolii-
kenteen käyttöön. Lisäksi tutkielmassa päätellään, että erityisesti 
palvelutasoltaan heikomman joukkoliikenteen alueella liityntä-

pysäköintipaikkojen määrän ja joukkoliikenteen käytön välillä on po-
sitiivinen korrelaatio. 

 

Macioszek, E. & Kurek, A. (2021): The Analysis of the Factors Determining the 
Choice of Park and Ride Facility Using a Multinomial Logit Model. Energies 2021, 
14, 203. 

Käsittelee liityntäpysäköintialueen valintaa matkan aikana. 
 
Niles, J. & Pogodzinski, J.M. (2021): TOD and Park-and-Ride: Which is Appropri-
ate Where? San Jose State University. Project 1820. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmessa amerikkalaisessa suur-
kaupungissa maankäytön tiivistämistä aseman ympäristössä vaihto-
ehtona liityntäpysäköinnille kriteerinä joukkoliikennematkojen 

määrä. Tuloksena esitetään, että liityntäpysäköinti tuottaa enem-
män joukkoliikennematkoja kuin maankäytön tiivistäminen. 

 

Ortega, J., Tóth, J. & Péter, T. (2020): Mapping the Catchment Area of Park and 
Ride Facilities within Urban Environments. International Journal of Geo-Informa-
tion 2020, 9, 501. 

Tutkimus käsittelee liityntäpysäköintialueen vaikutusalueen määrit-
telyä kaupunkiseuduilla. Tutkimuksessa esitetty menetelmä on GIS-
pohjainen ja perustuu paraabeliin, jonka lähtökohtina on käytetty 

suhdetta keskustan sijaintiin tai vaihtoehtoisesti pääyhteyksiin liityn-
täpysäköintialueelle. 

 

Oucham, S. & Gutierrez Tourino, P. (2019): An assessment of P+R in Gothen-
burg. A case study on the effect of P+R on congestion and how to increase its 
attractiveness. Master thesis. University of Gothenburg, School of Business, Eco-

nomics and Law. 
Tutkielman tuloksissa todetaan mm., että liityntäpysäköinti voi aut-
taa vähentämään keskusta-alueiden ruuhkautuneisuutta, mutta se 

voi myös lisätä autoliikennettä reuna-alueilla. Liityntäpysäköintialu-
eiden sijoittelusta tutkielmassa todetaan, että uudet alueet tulisi si-
joittaa rajatusti vain lähiliikennejunien asemille sekä pikabussien py-

säkeille. 
 
Palevičius, V., Sivilevičius, H., Podviezko, A., Griškevičiūtė-Gečienė, A. & 

Karpavičius, T. (217): Evaluation of Park and Ride Facilities at Communication 
Corridors in a Middle-sized City. Economic Computation and Economic Cybernet-
ics Studies and Research, Issue 2/2017, Vol. 51 

Käsittelee pysäköintialueiden optimaalista sijoittelua Vilnan kaupun-

kiseudun bussijärjestelmässä. 
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Park & Ride (TRL Guidebook) 2001 

Yleispiirteinen suunnitteluopas, jossa käsitellään yleisellä tasolla pai-
kan valintaa, bussiliikenteen palvelutasotekijöitä liityntäpysäköinnin 
näkökulmasta, liityntäpysäköintialueiden toteutusta, liityntä-

pysäköintialueiden toivottavia ominaisuuksia, erilaisen tekniikan 
hyödyntämistä, suunnittelun sudenkuoppia sekä markkinointia. 

 

Ryan, N. (2018): Towards a more comprehensive picture of P+R: A mixed meth-
ods study of stakeholder perspectives and transport behaviour in Greater Wel-
lington (New Zealand). Thesis. School of Geography, Environment and Earth Sci-

ences, Victoria University of Wellington. 
Tutkielmassa käsitellään eri menetelmin liityntäpysäköintihankkei-
den hyväksyttävyyttä yleisön ja suunnittelijoiden keskuudessa.  

 
Sauer, S. (2010): Assessing Park-and-Ride Impacts. Caltrans Division of Research 
and Innovation 

Suppea kirjallisuuskatsaus koskien (1) olemassa olevien liityntä-
pysäköintialueiden nykyisen käytön ja käytön tehokkuuden arvioin-
tia, (2) liityntäpysäköintialueiden suosioon vaikuttavia tekijöitä ja 
(3) käytäntöjä, joilla voidaan lisätä liityntäpysäköinnin suosiota. 

 
Syed Adnan, S. A. A. & Kadar Hamsa, A. A. (2012): A literature review on the 
parking demand of park and ride facilities. MIP-Urban Management. 

Käsittelee liityntäpysäköinnin kysyntää suurkaupunkiolosuhteissa 
Malesiassa. 

 

Translink (2021): Park and Ride Guidelines. 
Translink on Vancouverin (Kanada) joukkoliikenneorganisaatio, 
jossa on laadittu yleispiirteinen suunnitteluohje lähtökohtanaan 

vuonna 2012 määritelty liityntäpysäköintipolitiikka. Suunnitteluoh-
jeessa esitetään liityntäpysäköinnin tavoitteet, tavoitteisiin liittyvät 
avainkysymykset, sijainnit, jotka tukevat selkeästi ao. tavoitetta 

sekä tekijät, jotka mahdollisesti tukevat ao. tavoitetta. Lopuksi po-
tentiaaliset kohteet sijoitetaan kolmiluokkaiselle asteikolle arvioidun 
tavoitteen tuen mukaisesti. Suunnitteluohjeessa esitetään lisäksi eri 

tekijöiden ohjeellisia minimi- ja maksimiarvoja. 
 
TRL (2010): Parking Measures and Policies. Research Review. The Department of 

Transport (UK). 
Julkaisu käsittelee yleisesti pysäköintipolitiikkaa. Siinä korostetaan, 
että pysäköintipolitiikka nähdään yhä enemmän osana liikennepoli-

tiikkaa, keinona saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita. Ristiriitaa 
syntyy pysäköinnistä toisaalta henkilöautosaavutettavuuden paran-
tamisen välineenä, toisaalta keinona rajoittaa saavutettavuutta hen-

kilöautolla. 
 
Zhao, X., Li, Y., & Xia, H. (2017): Behavior decision model for park-and-ride facil-
ities utilization. Advances in Mechanical Engineering, 2017, Vol. 9(7) 1–9. 

Tutkimuksessa on käsitelty liityntäpysäköinnin käyttäjien demografi-
sia ominaisuuksia ja heidän matkojaan sekä syitä liityntäpysäköinnin 
käyttöön. 
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Kotimainen kirjallisuus 
 
Helsingin seudun liikenne (2020): Liityntäpysäköintitutkimus 2019. HSL tiivis-
telmä, HSLH iltakoulu 13.5.2020, pp. 10–11. https://hslfi.azureedge.net/globalas-

sets/hsl/tutkimukset/liityntapysakointi/liityntapysakointitutkimus_2019_tiivis-
telma.pdf. 

Autoilijoiden yleisimmät syyt liityntäpysäköintiin (sai valita 3): ajo-

neuvoliikenteen ruuhkat (33 %), vaikeus löytää auton autopaikkaa 
perillä (31 %), pysäköinnin hinta määränpäässä (30 %), liikkumisen 
helpottaminen ja sujuvoittaminen (27 %), hyvät joukkoliikenneyh-

teydet pysäköintipaikalta (26 %), nopeampaa kuin matkan ajami-
nen autolla (25 %). Pyöräilijöiden yleisimmät syyt liityntäpysäköin-
tiin (sai valita 3): liikkumisen helpottaminen ja sujuvoittaminen (39 

%), koko matka pyörällä veisi liikaa aikaa (37 %), hyvät joukkolii-
kenneyhteydet liityntäpysäköintipaikalta (33 %), Ympäristöystävälli-
syys (30 %). 

 
Helsingin seudun liikenne (2017): Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpi-
deohjelma. HSL:n julkaisuja 8/2017. https://www.hsl.fi/sites/default/files/helsin-

gin_seudun_liityntapysakoinnin_toimenpideohjelma_8_2017.pdf. 
Määritetty seitsemän liityntäpysäköinnin kehittämisperiaatetta, joita 
hyödynnetty liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman laatimisessa. 

Päivitetty liityntäpysäköintialueiden seudullisuusluokitus ja muodos-
tettu kriteerit, joiden tulee täyttyä, jotta alue voi olla seudullisesti 
merkittävä. 

 
Helsingin seudun liikenne (2017): Helsingin seudun työssäkäyntialueen liityntä-
pysäköintimallit 2016. HSL:n julkaisuja 4/2017. https://hslfi.azureedge.net/globa-
lassets/julkaisuarkisto/2017/helsingin-seudun-tyossakayntialueen-liityntapy-

sakointimallit-2016-4-2017.pdf. 
Laadittu liityntäpysäköintimalli, jota käytetään osana Helsingin seu-
dun liikenne-ennustejärjestelmää, joka perustuu henkilöliikenteen 

mallijärjestelmän (HELMET) versioon 2.1. Liityntäpysäköintimallin 
kysyntätason logittimallit on laadittu kokonaan uudelleen, minkä li-
säksi liityntäpysäköintialueen valintamallin muuttujien kertoimet on 

päivitetty. 
 
Helsingin seudun liikenne (2012): Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja 
toimenpideohjelma. HSL:n julkaisuja 32/2012. https://www.hsl.fi/sites/default/fi-
les/uploads/helsingin_seudun_liityntapysakointistrategia_ja_toimenpideoh-
jelma_liipy_hlj2011_raportti.pdf. 

Raporttiin sisältyy mm. liityntäpysäköintialueiden tyypittely sekä 
yleispiirteistä vaikutusten arviointia (alkaen s. 49) joukkoliikentee-
seen, henkilöautoliikenteeseen, pyöräilyyn ja pyöräliityntään, maan-

käyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen, matkaketjujen toimivuuteen 
ja sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen sekä hinnoitteluun. 

 

Helsingin seudun liikenne (2010): Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje. HSL:n jul-
kaisuja 11/2010. https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liityntapysakoin-
nin_suunnitteluohje.pdf. 

Liityntäpysäköinnin kysynnän ja vaikutusten arviointiin liittyen on 
muistutettu (s. 15), että uuden ”palvelun” luominen muuttaa erityi-
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sesti lähellä olevien asuinalueiden asukkaiden kulkutapatottumuk-

sia. Auto- ja pyöräpaikkojen kysyntään on kehitetty nyrkkisääntö-
mallit (s. 16) kuvaamaan Helsingin työssäkäyntialueen keskimääräi-
siä olosuhteita. 

 
Lempäälä (2019): Sääksjärven seisakkeen liityntäpysäköinti. 14.6.2019, pp. 7. 
https://www2.lempaala.fi/d5web/kokous/20205887-6-15.PDF. 

Laskelma liityntäpysäköinnin mitoituksesta. 
 
Liikennevirasto (2018): Henkilöliikennetutkimus 2016 – Suomalaisten liikkuminen. 

Liikenneviraston tilastoja 1/2018, pp. 65. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lti_2018-
01_henkiloliikennetutkimus_2016_web.pdf. Seutujulkaisut: https://www.tra-
ficom.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/valtakunnallinen-henkiloliikennetutkimus?tog-

gle=Henkil%C3%B6liikennetutkimuksen%202016%20seutujulkaisut. 
Luvussa 5.4 joukkoliikenteen matkaketjut (auton rooli joukkoliiken-
teen ovelta ovelle -matkaketjuissa valtakunnallisesti 3 % joukkolii-

kennematkoista). Seudulliset luvut erillisissä seutujulkaisuissa: Riihi-
mäen seutu 23 %, Salo 10 %, läntinen Uusimaa 9 %, itäinen Uusi-
maa 7 %, Päijät-Häme 6 %, Tampereen seutu 3 %, Oulun seutu 3 
%, Helsingin seutu 2 %, Turun seutu 1 %, Joensuun ydinkaupunki-

seutu. 
 
Porvoo (2020): Liityntäpysäköinnin määrän nykytila ja tulevaisuus. 

https://www.porvoo.fi/library/files/5e8b0413ed6b97e53f001a07/541_Lii-
tynt_pys_k_innin_nykytila_ja_tulevaisuus.pdf. 

Arvioita liityntäpysäköinnin kysynnän kasvuun tulevaisuudessa: Ny-

kyinen liityntäpysäköintikapasiteetin puute rajoittaa liityntäpysäköin-
nin kasvua. -- Tilanne ei houkuttele liityntäpysäköinnin pariin uusia 
asiakkaita, koska paikan saaminen on epävarmaa. Tulevaisuudessa 

Porvoon asukasmäärän kasvu heijastunee myös liityntäpysäköintiky-
synnän kasvuun. -- [O]n oletettavaa, että merkittävä osa myös uu-
sista asukkaista työskentelee pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunki-

seudun liikennepolitiikalla ja liikennejärjestelmän ruuhkaisuudella on 
suuri merkitys liityntäpysäköinnin kysyntään Porvoossa. Lisäksi mm. 
autoiluun liittyvien työsuhde-etujen verotuskäytännöt voivat tulevai-

suudessa muuttua. -- Pääkaupunkiseudulle on kaavailtu ruuhka-
maksuja, jotka toteutuessaan nostavat merkittävästi pääkaupunki-
seudulle suuntautuvien automatkojen kustannuksia. -- Tämän li-

säksi viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että esimerkiksi työnanta-
jan tarjoamat maksuttomat pysäköintipaikat käyvät pääkaupunki-
seudulla aiempaa harvinaisemmiksi. Työaikakäytäntöjen murros 

sekä kimppakyytien mahdollisuus. -- Mahdollisuus hyödyntää työ-
matkaan kuluva aika työntekoon voi olla tulevaisuudessa merkittä-
väkin liityntäpysäköinnin kysyntää kasvattava tekijä. 

 
Rahkonen, T. (2008): Liityntäpysäköinnin kehittämisen haasteet pääkaupunkiseu-
dun työmatkaliikenteessä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 10/2008 

(diplomityö). https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/77791/1_LVM10_08.pdf?sequence=1. 

Työ perustuu sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusten ja lii-
tyntäpysäköintikokeilujen tuloksiin sekä eri osapuolia kattavaan asi-

antuntijahaastatteluun. 
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Tampere (2021): Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma ja tavoitetila 2040. 

Tampereen kaupunki, raportti 7.6.2021, pp. 78. https://tampere.cloudnc.fi/down-
load/noname/%7B967eb2a9-43e1-455a-9cc9-432da01fc56f%7D/5156744. 

Luvussa 4.2.1 on arvioitu liityntäpysäköintipaikkojen määrien vaiku-

tuksia autoliikenteen suoritteeseen ja ruuhkiin sekä niihin liittyvät 
oletukset. S. 84 alkaen laaja lähdeluettelo. 

 

Uudenmaan liitto (2009): Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntä-
pysäköinnin kehittämisohjelma. Uudenmaan liiton julkaisuja C 65 – 2009, pp. 67 
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6245/C_65_Paakaupunkiseudun_tyossa-

kayntialueen_liityntapysakoinnin_kehittamisohjelma.pdf. 
Liityntäpysäköinnin potentiaalin suuntaa antavana nyrkkisääntönä 
voi pitää, että 25 % Helsingin kantakaupunkiin suuntautuvasta 

työssäkäynnistä voisi hyödyntää liityntäpysäköintiä. 
 
Uusi-Rauva, V. (2011): Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia 2035. Helsin-

gin seudun liikenne (diplomityö 30.1.2011). https://www.hsl.fi/sites/default/fi-
les/uploads/helsingin_seudun_liityntapysakointistrategia_2035.pdf 

Määritetty Helsingin seudun liityntäpysäköintijärjestelmän kehittä-
mislinjaukset ja keskeisimmät kehittämistoimenpiteet ja laadittu lii-

tyntäpysäköintipaikkojen lisäämisen toteutusohjelma. 
 
Vantaan (2021): Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma. Vantaan kaupunki 

29.1.2021, liite 2. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_jul-
kaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/155783_Pyorapysakoinnin_yleissuun-
nitelma.pdf 

Pyöräliitynnän ennustemalli ja asemaympäristön kaupan palveluiden 
vaikutus kysyntään. 

 

Varsinais-Suomen liitto (2018): Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuun-
nitelma. Liite 1. https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Jul-
kaisut/2018/Turun-seudun-liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf 

Kehittämissuunnitelman lisäksi mukana kirjallisuuskatsauksen koonti 
ja esimerkkikaupungit. 

 

Väylävirasto (2020): Pyöräliikenteen suunnittelu. Väyläviraston ohjeita 18/2020, 
pp. 194. https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnit-
telu_web.pdf 

Pyöräpysäköinnin suositeltavat mitoitusarvot eri toiminnoille (RT-
kortti 98-11207): Merkittävät linja-autopysäkit 10 paikkaa, joukkolii-
kennepysäkit ja -terminaalit 20–30 % päivittäisestä matkustajamää-

rästä, minimi 10 kpl. 
 
Väylävirasto (2019): Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestel-
mää – Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittä-
mistarpeet. Väyläviraston julkaisuja 7/2019, pp. 47–54. https://www.do-
ria.fi/bitstream/handle/10024/167645/vj_2019-07_978-952-317-668-3.pdf?se-

quence=7&isAllowed=y  
Liityntäpysäköinnin palvelutasotavoitteet on muodostettu kaukolii-
kenteen 1-luokan asemille asematyypeittäin. Tavoitetaso on määri-
telty erikseen henkilöauto- ja pyöräpysäköinnille.
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Paikkatarpeen arviointi regressiomallilla  

Lineaarisen regressiomallin perusajatus on tarkastella yhden tai useamman muut-
tujan välisiä tilastollisia riippuvuuksia havaintojakaumaan (pysäköinnin käyttö-

aste). Mallien muodostaminen tehtiin vaiheittain iteroimalla erilaisten muuttujien 
vaikutusta mallin selitysasteeseen. Muuttujat normeerattiin vaihteluvälille [0,1]. 
Myös laskentamallin tulos on normeerattu, mistä syystä lukuarvo muunnetaan 

paikkamääräksi skaalaamalla arvo asemajoukossa havaitun maksimikäytön mukai-
sesti. 

Kaukoliikenneasemien autopaikkakysynnän nyrkkisääntömalli on: 

𝐴𝐾  =  0,33 –  0,69 × 𝐾1 + 0,47 × 𝐾2 + 1,57 ×  𝐾3 − 1,13 ×  𝐾4 + 0,96 × 𝐾5     

AK Henkilöautojen liityntäpysäköinti kaukoliikenneasemilla 

K1 Kaupungin väkiluku 

K2 Aluetyyppi, jolla asema sijaitsee (YKR-alueluokitus) 

K3 Liityntäpysäköintipaikat / junavuorot 
K4 Aseman käyttäjämäärä (nousijat/vrk) 

K5 Liityntäpysäköintipaikat (auto) 

Mallin selitysaste (R2-luku) on 32 %, mitä voidaan pitää vaatimattomana.  

Lähijunaliikenneasemien autopaikkakysynnän paikkamallissa selittävät muuttujat 

ovat: 

𝐴𝐿  =  −0,61 –  0,54 × 𝐿1 − 0,12 × 𝐿2 + 0,77 ×  𝐿3 + 0,19 ×  𝐿4 + 0,96 × 𝐿5     

Ak Henkilöautojen liityntäpysäköinti lähiliikenneasemilla 
L1 Asemaympäristön väkiluku 0–1 km etäisyydellä asemasta 

L2 Liityntäpysäköintipaikat (auto)  

L3 Aseman käyttäjämäärä (nousijat/vrk) 

L4 Aluetyyppi, jolla asema sijaitsee (YKR-alueluokitus) 

L5 Asemaluokka 

Mallin selitysaste (R2-luku) on 56 %, mitä voidaan pitää kohtuullisena. 

Asemien aluetyypit on luokiteltu asiantuntija-arviona (taulukko 1) mallissa YKR-
luokituksen perusteella sen mukaan, kuinka todennäköistä henkilöauton käyttö lii-

tyntäpysäköintiin on ottaen huomioon yhdyskuntarakenteen ominaisuudet ja muun 
liikennejärjestelmän palvelutaso (esim. mahdollisuus tehdä liityntämatka jalan, 
pyörällä tai joukkoliikenteellä): 
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Taulukko 1. Aluetyyppien selitykset. 

YKR-aluetyyppi Henkilöauton käytön 

todennäköisuus 

ulkopuoliset alueet 10 

autovyöhyke 9 

keskustan reunavyöhyke 8 

keskustan reunavyöhyke/joukkoliikenne 7 

joukkoliikennevyöhyke 6 

keskustan reunavyöhyke/intensiivinen joukkoliikenne 5 

intensiivinen joukkoliikennevyöhyke 4 

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke/joukkoliikenne 4 

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke 3 

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke/intensiivinen joukkoliikenne 3 

keskustan jalankulkuvyöhyke 2 
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