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Esipuhe

Liikenneviraston laaja asemanseutujen kehittämistä koskeva kehittämistyö "Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja 
asemanseutujen suunnittelua" valmistui elokuussa 2017. Hankekokonaisuudessa tarkasteltiin erityisesti asemanseutujen kehittämiseen liittyviä 
toimintamalleja sekä eri osapuolten vastuita ja rooleja. Selvityksessä nousi voimakkaasti esille liityntäpysäköintiin liittyvien toiminta- ja 
sopimusmallien kehittämistarve.

Tässä työssä on kartoitettu liityntäpysäköintiin liittyvän suunnitteluyhteistyön ja toimintamallien kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia alueellisissa 
solmupaikoissa. Tavoitteena on ollut hahmottaa millaisia haasteita nykyisiin toimintamalleihin liittyy ja pohtia uusia keinoja niiden ratkaisemiseksi. 
Keskeisenä tehtävänä on ollut myös hahmottaa, miten asenteiden ja liikkumistottumusten muutos, pyöräilyn suosion kasvu sekä liikkumisen 
palveluistuminen vaikuttavat pysäköintitarpeeseen ja miten liityntäpysäköintiratkaisuilla voitaisiin entistä paremmin tukea vähähiilisten 
matkaketjujen yleistymistä tulevaisuudessa.

Hanke toimii osana laajempaa solmupaikka- ja asemanseututyön kokonaisuuden kehittämistä ja tekeillä on ollut samanaikaisesti 
useita solmupaikkojen kehittämistä koskevia selvityksiä, jotka täydentävät toisiaan. Raporttisarjan selvitykset ovat Tavaraliikenteen solmut osana 
liikennejärjestelmätyötä, Kaukoliikenteen matkaketjujen alku- ja loppumatka sekä Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla.

Työtä on ohjannut Liikenneviraston asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Maija Rekola (projektipäällikkö), Anna Saarlo ja 
Arja Aalto. Työ on laadittu Ramboll Finland Oy:n sekä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Rambollissa työstä on 
vastannut Sonja Aarnio (pp) ja Kristiina Heikura ja FCG:ssä Arja Sippola ja Saara Aavajoki.

Helsingissä toukokuussa 2018
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1. Johdanto
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1.1. Miksi kehittää asemanseutujen 
liityntäpysäköintiä?

Liityntäpysäköinnin merkitystä on pidetty useilla alueilla vähäisenä eikä sen hyötyjä ole 
välttämättä tunnistettu. Liityntäpysäköinnin kehittämisellä voidaan kuitenkin vastata useisiin 
liikenteen tulevaisuuden haasteisiin ja hyvin järjestettynä liityntäpysäköinti hyödyttää koko 
liikennejärjestelmää.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittäminen:
• tukee vähähiilisten matkaketjujen yleistymistä ja ilmastotavoitteiden toteutumista 
• hillitsee liikenteen kasvua ja tieverkon kuormittumista – mitä useampi pitkänmatkan 

autoilija saadaan jättämään auto lähimmälle asemalle ja siirtymään junaan, sitä 
vähemmän henkilöautoja on tulevaisuudessa maantieverkolla

• tukee pyöräilyn kasvua
• täydentää joukkoliikennejärjestelmää ja lisää joukkoliikenteen kilpailukykyä suhteessa 

henkilöautoiluun
• tukee asemanseutujen kehitystä liikennejärjestelmän solmukohtana.

Kaukoliikenteen solmupaikkojen merkitys vaihtelee paikallisesta seudulliseen, ja jopa 
maakunnalliseen. Tämä tulisi aikaisempaa vahvemmin tunnistaa myös alueellisessa 
liikennejärjestelmätyössä.

Uudet liikkumisen palvelut tarjoavat mahdollisuuksia liityntäpysäköinnin kehittämiseen ja 
ympäristöystävällisempien liikkumismuotojen edistämiseen. Tämä tulisi huomioida 
asemanseuduilla huomattavasti nykyistä voimakkaammin.
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Valtio
• Ilmasto- ja ympäristötavoitteet; edistää kestävää liikkumista ja vähähiilisten matkaketjujen yleistymistä
• Investointitarpeet; autoliikenne maantieverkolla vähenee ja investointitarve liikenneinfraan pienenee
• Joukkoliikenteen kannattavuus; joukkoliikenteen kannattavuus paranee matkustajamäärien kasvaessa
• Yhteiskuntataloudelliset hyödyt

1.2. Kuka hyötyy solmupaikkojen 
liityntäpysäköinnistä?

Kunnat / kaupungit
• Saavutettavuus; parantaa kunnan saavutettavuutta ja edistää erityisesti kuntarajat ylittävän pendelöinnin ja 

opiskeluliikenteen mahdollisuuksia
• Ilmasto- ja ympäristötavoitteet; edistää vähähiilisiä matkaketjuja ja tukee tavoitteiden toteutumista
• Elinvoimaisuus; toimiva pysäköinti ja hyvät liikenneyhteydet merkittävällä sijalla yritysten sijaintipäätöksissä
• Joukkoliikenteen kannattavuus; joukkoliikenteen käytön mahdollisuudet paranevat

Asukkaat
• Mahdollisuudet sujuviin, 

miellyttäviin ja vähähiilisiin 
matkaketjuihin

Liikenneoperaattorit
• Toimiva liityntäpysäköinti lisää matkus-

tuskokemuksen mielekkyyttä ja tuo lisää 
matkustajia juniin

• Liikkumisen palvelujen käytön 
lisääntyminen 

Kaupan palvelut
• Liityntäpysäköintialueiden 

lähiympäristön palvelut saavat 
asiakkaita

• Mahdollisuus vuorottais-
pysäköinnin järjestämiseen
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1.3. Lähtökohdat ja tavoitteet

Lähtökohdat

Liityntäpysäköinnin yhtenäisten valtakunnallisten edistämis-
vastuiden puuttuminen ja epätietoisuus eri osapuolten rooleista ja 
vastuista on viimevuosien aikana aiheuttanut haasteita useissa eri 
asemanseutujen kehittämishankkeissa ympäri Suomea. 

Haasteita ovat aiheuttaneet erityisesti maanomistussuhteisiin 
liittyvät kysymykset, pysäköintipaikkojen kustannustenjako-
periaatteet sekä epätietoisuus siitä, missä vaiheessa asioista tulisi 
minkäkin tahon kanssa sopia. 

Oman haasteensa asemanseutujen liityntäpysäköinnin 
kehittämiselle aiheuttaa se, että eri osapuolten toimintalogiikka, 
toiminnan reunaehdot ja tavoitteet ovat lähtökohtaisesti erilaiset –
siinä missä kuntien ja valtion viranomaisten toimintaa linjaavat 
laissa ja asetuksissa määritellyt tehtävät ja tavoitteet, perustuu 
VR:n toiminta liiketaloudellisille lähtökohdille. Senaatin toimintaa 
puolestaan ohjaavat Valtion kiinteistöstrategia, Valtioneuvoston 
laatimat maanluovutusperiaatteet sekä tulostavoitteet. Lisäksi 
kehittäjäosapuolina voi olla lukuisa joukko yksityisiä tahoja (mm. 
kaupalliset toimijat ja yksityiset pysäköintilaitokset).

Työn tavoitteet

Työssä kartoitetaan liityntäpysäköinnin sekä siihen liittyvän 
suunnitteluyhteistyön ja toimintamallien kehittämistarpeita ja -
mahdollisuuksia alueellisissa solmupaikoissa.

Työn tavoitteena on: 

• Hahmottaa solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämisen 
osapuolet, roolit ja vastuut sekä käytössä olevat toimintamallit

• Kartoittaa näkemyksiä solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisvastuista ja niiden muutostarpeista

• Hahmottaa, millaisia haasteita nykyisiin toimintamalleihin liittyy 
ja pohtia keinoja niiden ratkaisemiseksi

• Hahmottaa liityntäpysäköintitarpeiden keskeiset muutokset 

• Ideoida keinoja liityntäpysäköinnin kehittämiseksi ja 
vähähiilisten matkaketjujen edistämiseksi.

7



1.4. Aineisto ja menetelmät

Case-alueet
Kotimaiset CASE-alueet
Case-alueina työssä on käsitelty Solmupaikkojen kehittäminen 
osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua 
kehittämishankkeen (2017) esimerkkialueita: Seinäjoki, Lahti, 
Oulu, Joensuu, Kajaani ja Hämeenlinna. Työssä on hyödynnetty 
aikaisempien haastatteluiden materiaaleja ja osaa alueiden 
edustajista on haastateltu myös tämän työn yhteydessä.
Tarkastelluilla esimerkkialueilla asemanseutujen kehittäminen on 
eri vaiheissa ja maanomistussuhteet sekä toimijakentät hyvin 
erityyppisiä. Case-alueet antavat hyvän kuvan liityntäpysäköinnin 
kehittämiseen liittyvien toimintamallien kirjosta ja niiden 
kehittämistarpeista.

Eurooppalaiset esimerkkikohteet
Kotimaisten esimerkkikohteiden ohella työssä on luotu katsaus 
eurooppalaisten asemanseutujen liityntäpysäköintiratkaisuihin ja 
toimintamalleihin (vähähiilisten matkaketjujen edistäminen ja 
yhteistyön toimintamallit).  

Johtopäätökset kotimaisten ja eurooppalaisten case-tarkasteluiden 
tuloksista on sisällytetty raporttiin. Yksityiskohtaisemmat kuvaukset 
löytyvät raportin liitteenä (liitteet 1 ja 2).

Tutkimukset ja selvitykset
Liikenneviraston selvitykset
Liikennevirasto on laatinut vuonna 2017 laajan solmupaikkojen 
kehittämistä koskevan tutkimussarjan, jonka keskeiset tulokset on 
esitetty seuraavissa raporteissa (35 – 38/2017)
• Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit (A)
• Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen 

ratapiha- ja asemakeskusalueilla (B)
• Matkaketjujen palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen 

solmupisteissä (C)
• Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus (D)
• Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja 

asemanseutujen suunnittelua (Koontiraportti)
Aikaisempia Liikenneviraston laatimia selvityksiä, mm.
• Pienten asemapaikkojen kehittämispotentiaali (2015)
• Rautateiden henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma (2016)

Muut tutkimukset ja selvitykset
Lisäksi työssä on hyödynnetty mm. HSL:n alueelle laadittuja 
liityntäpysäköintiä koskevia selvityksiä ja suunnitelmia.

Avoin tietopankki 
asemanseuduista: 

www.asemanseutu.fi
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2. Liityntäpysäköintialueiden omistus, 
kehittämisen osapuolet ja toimintamallit
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2.1. Liityntäpysäköintialueiden omistus

Liityntäpysäköintialueiden omistus
Tavallisimpia liityntäpysäköintialueiden omistajia ovat kaupungit ja VR. 
Lisäksi pysäköintiä on Liikenneviraston, Senaatin ja yksityisten tahojen 
omistamilla tonteilla. Liityntäpysäköintialueen operaattorina voi toimia 
maanomistaja tai jokin muu taho.
Maanomistajien määrä vaihtelee paikkakunnittain, tyypillisesti 
pysäköintialueiden omistus jakaantuu 2-3 taholle.
Asemanseutujen toimijoilla ei välttämättä ole ajantasaista tietoa 
liityntäpysäköintialueiden sijainneista tai paikkamääristä, tai tieto on 
hankalasti löydettävissä.
Tietoja asemien liityntäpysäköinnistä on koottu Liikenneviraston 
esteettömyystietokantaan, josta tiedot ovat yhteistyökumppanien 
saatavissa käyttäjätunnuksilla. Liityntäpysäköinnistä on kuvattu 
asemittain mm. auto- ja pyöräpaikkojen määrät, käyttöasteet, laatu-, 
maksullisuus-, viitoitus- ja etäisyystiedot sekä saatto- ja taksipaikat.
Liityntäpysäköintialueiden vaihtelevat omistuskäytännöt näyttäytyvät
käyttäjille usein vaikeasti ymmärrettävinäkirjavina käytäntöinä. 
Toisaalta, jos liityntäpysäköinti toimii, ei omistuskäytännöt juurikaan 
kiinnosta käyttäjiä.
Keskeiseksi haasteeksi kaupungit ovat kokeneet sen, ettei Liikenne-
virastolla tai Senaatilla kummallakaan ole selkeästi määriteltyä 
toimintakenttää tai roolia liityntäpysäköinnin kehittämisen suhteen.

HÄMEENLINNA
VR omistaa pysäköintialueet 
asemarakennuksen ympärillä. 
Alue C osittain kunnan 
puolella. Alueen B eteläosa on 
Senaattikiinteistöjen 
hallinnoima ja D yksityisen 
omistamalla kiinteistöllä.
KAJAANI
Pysäköintialue on VR-
Yhtymän omistuksessa.

ROVANIEMI
Aseman  pohjois- ja  
itäpuolen  pysäköintialueet 
ovat  VR-yhtymän  
omistuksessa.  Länsipuolen 
alueen omistaa 
Liikennevirasto.

Liityntäpysäköinti suurimmilla 
henkilöliikenneasemilla, 
Nykytilakartoitus (2009)

10

Esimerkkejä omistussuhteista



2.1. Liityntäpysäköintialueiden omistus

Maanomistuksen muutokset asemanseutujen kehittämisen yhteydessä tavallisia
Liikennevirasto voi luovuttaa maata maanluovutusehtojen mukaisesti tai vuokrata sitä pysäköintialueeksi kaupungille tai muille 
osapuolille. Tällöin toteutus- ja kustannusvastuu siirtyy ko. toimijalle.

• Liikennevirasto voi luovuttaa sellaisia alueita, jotka eivät jatkossaan ole tulossa LR-alueiksi. Luovutuksessa on noudatettava 
tarkkaa harkintaa, sillä kilpailun avautuminen voi muuttaa tarpeita.

• Liikennevirasto ei lähtökohtaisesti toteuta uusia liityntäpysäköintialueita omistamilleen alueille.

Senaatti voi myydä maata liityntäpysäköinnin järjestämiseen (markkinahintaan) tai osallistua liityntäpysäköinnin 
kehittämisprosessiin osana omaa kiinteistökehittämisprosessiaan. Senaatti ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voi toimia 
pysäköintioperaattorina, osallistua liityntäpysäköinnin toteutuskustannuksiin tai vuokrata maata yksityisille pysäköinti-
operaattoreille. 

VR voi myydä tai vuokrata maata kaupungille tai muille pysäköinnin toteuttajatahoille. VR:n omat liityntäpysäköintialueet 
sijaitsevat VR:n omistamalla maalla, mutta VR:n alueella sijaitsee myös muiden tahojen järjestämää pysäköintiä.

Kaupungit voivat hankkia tai vuokrata maata liityntäpysäköinnin järjestämiseen esim. VR:ltä, Senaatilta tai yksityisiltä tahoilta. 
Haasteena on kuitenkin usein maan korkea hinta (markkinahinta).
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2.2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen osapuolet

Perinteisesti liityntäpysäköinnistä on vastannut kiinteistön omistaja eli VR-Yhtymä Oy, kunta/kaupunki tai Liikennevirasto.
Liityntäpysäköinnin järjestäjänä voi olla myös yksityinen toimija, joka voi toimia omistajana ja/tai operaattorina.
Pysäköinnin vuorottaiskäyttö sekä sähkö-, yhteiskäyttö- ja vuokra-autojen pysäköintialueet asemanseuduilla laajentavat 
liityntäpysäköinnin kehittämisen toimijakenttää.

• Keskeinen rooli 
kaavoituksessa eli 
maankäytön toimintojen 
sijainnin suunnittelussa

• Vetovastuu asemanseutujen 
kokonaisvaltaisesta 
kehittämisestä

• Maanomistaja, moninaiset 
kaupunkikehittämisen intressit

• Hyötyy aseman 
houkuttelevuudesta

• Valtion asiantuntija-
organisaatio

• Lainsäädännön ja valtio-
neuvoston laatimien 
maanluovutusperiaatteiden 
mukainen toiminta

• Ei harjoita liiketoimintaa

• Vastaa liikennejärjestelmän 
kehittämisestä

• Maanomistus pääosin 
rautatiealueilla

• Valtion asiantuntija-
organisaatio

• Valtioneuvoston laatimat 
maanluovutusperiaatteet ja 
tulostavoitteet.

• Valtion kiinteistö-
varallisuuden hoito ja 
tehokas käyttö, käytöstä 
poistuneiden kiinteistöjen 
myynti ja kehittäminen.

• Valtion omistama osake-
yhtiö (logistiikkakonserni)

• Liiketaloudellisten 
periaatteiden mukainen 
toiminta.

• Yksinoikeus kaukojunien 
henkilöliikenteen hoitoon 
31.12.2024 saakka

• Merkittävä maanomistaja 
useilla asemilla

Kunta / kaupunki Liikennevirasto SenaattiVR Yhtymä Oy 

• Lukuisa joukko 
erityyppisiä, liiketoimintaa 
harjoittavia, yksityisiä 
toimijoita

• Mm. kiinteistökehittäjät, 
kaupalliset palvelut, 
liikennepalvelujen 
tarjoajat, sovellus-
kehittäjät jne.

• Hyvän palvelutason ja 
laajan palvelutarjonnan 
mahdollistaminen

Yksityiset toimijat
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2.3. Liityntäpysäköinnin järjestämiseen liittyvien 
toimintamallien kirjo

Työn aikana tehtyjen case-tarkasteluiden sekä laajemman valtakunnallisen kartoituksen perusteella voidaan todeta, että liityntäpysäköinnin 
kehittämisen toimintamallien kirjo on valtava. Yhteistyön toimintamallit ja liityntäpysäköinnin kustannusvastuut muotoutuvat tapauskohtaisesti 
ja vain harvassa hankkeessa on vältytty ongelmilta. Tyypillisinä haasteina ovat eri osapuolten väliset näkemyserot kehittämisvastuista –
tavallista näyttää olevan myös se, että eri osapuolet ovat tulkinneet eritavoin hankkeiden aikana käytyjä keskusteluja ja tehtyjä sopimuksia.

Selittävät tekijät toimintamallien erojen taustalla
1. Maanomistussuhteet 

2. Toimijoiden määrä 

3. Kehittäjäosapuolten intressit 

4. Lähtökohdat yhteistyöhön

5. Kehittämisen ajankohta ja aikajänne (akuutti tarve)

6. Asematyyppi 

7. Aseman valtakunnallinen merkittävyys

8. Aseman sijainti kaupunkirakenteessa 

9. Maanarvo

10. Toimintojen sekoittuminen / rinnakkaiskäytön mahdollisuudet

Keskeiset erot toimintamalleissa
• Ketkä osallistuvat kustannuksiin

• Kaupunki, Liikennevirasto, VR, Senaatti, yksityiset tahot 

• Kustannusten jakoperiaatteet

• Eritasoisten sopimusten laatiminen
• Ei sopimuksia vs. yksityiskohtaiset sopimusasiakirjat
• Yksittäistä pysäköintialuetta vs. laaja asemanseudun 

kehittämistä koskeva sopimus
• Kahdenkeskiset sopimukset vs. usean toimijat sopimukset
• Aiesopimukset vs. toteuttamissopimukset

• Muut asiaa linjaavat sopimukset
• Seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat, MAL-

sopimukset jne.

• Pysäköinnin järjestämistapa
• Maantasopysäköinti vs. rakenteellinen pysäköinti
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Esimerkki valtionhallinnon liityntäpysäköinnin 
kehityspolusta

Lähde: Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 38/2017) 14



Vaikka yhteistä ja vakiintunutta toimintamallia ei ole 
tähän asti ollut, on mahdollista, että valtion 
toimijoiden välisellä yhteistyöllä yhteinen malli voisi 
löytyä. Toimintamalli voisi  olla esimerkiksi seuraava:

Vaihtoehtoisesti 
liityntäpysäköinti voidaan 

toteuttaa Senaatin tai 
Liikenneviraston omistukseen 

siten, että se vuokrataan 
eteenpäin 

pysäköintioperaattorille.

ALUKSI VALTION 
MAANOMISTUS SIIRRETÄÄN 

LIIKENNEVIRASTOLTA 
SENAATILLE

• Hallinnansiirron yhteydessä 
sovitaan yhteisesti asemanseutua 
koskevista pysäköintitavoitteista

SENAATTI KEHITTÄÄ 
VALTION KIINTEISTÖ-

OMAISUUTTA

SENAATTI MYY TONTIT 
YKSITYISELLE 

TOTEUTTAJALLE
• Sovitaan liityntäpysäköintiin 
liittyvistä toteutus- ja ylläpito-
velvoitteista sekä vuokra-
sopimuksista, sisältäen 
liityntäpysäköinnin toteutus-
velvoitteen.

LIITYNTÄPYSÄKÖINTI 
SOVITAAN 

TOTEUTETTAVAKSI
pysäköintioperaattorin tai 
ulkopuolisen sijoittajan 

omistukseen. 

Esimerkki valtionhallinnon liityntäpysäköinnin 
mahdollisesta toimintamallista

Lähde: Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus (Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 38/2017)
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Esimerkki asemanseudun pyöräpysäköinnin 
kehittämisen toimintamallista

Esimerkkikaavio pyöräpysäköinnin huomioimisesta suunnittelun ja päätöksenteon eri vaiheissa aina ylläpitoon asti asemakeskuksien alueilla 
(Lähde: Asemakeskusalueiden laadukkaan pyöräpysäköinnin toteutumiseen johtavat suunnittelu- ja päätöksentekokäytännöt)
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2.4. Liikenneviraston toimintaperiaatteet 
liityntäpysäköinnin kehittämisessä

17

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 tarpeen omien selvitystensä pohjalta yhdessä kunnan kanssa.

Tavoite • Tavoitteena on rautatieliikenteen käyttöä ja kestävää liikkumista edistävien liityntäpysäköintijärjestelyjen kehittäminen.

Osallistuminen 
suunnitteluun

• Liikenneviraston lähtökohtana on, että maakunnallisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään rautatieliikenteen matkustajia palvelevan
liityntäpysäköinnin tavoitteet.

• Liikennevirasto osallistuu yksittäisen asemanseudun liityntäpysäköintiä koskevien selvitysten tai suunnitelmien laadintaan, jos kyse on merkittävästä liikenteen 
solmukohdasta, ja rautatieliikennettä palvelevan liityntäpysäköinnin kehittäminen perustuu rautatieliikenteen kehittämistarpeisiin.

• Muilla asemanseuduilla Liikennevirasto pyrkii edistämään rautatieliikenteen matkustajia palvelevan liityntäpysäköinnin kehittämistä tarjoamalla tietoa ja asiantuntemusta 
liityntäpysäköinnin määristä ja tarpeesta. Liikennevirasto osallistuu suunnitteluun rautatieliikenteen tarpeiden määrittelyn näkökulmasta ja lausunnonantajana.

Osallistuminen 
toteutukseen

• Liikennevirasto osallistuu rautatieliikenteen käytön edellyttämien henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköintialueiden rakentamiseen osana väylähankkeita. 
Liikennevirasto voi vuokrata pysäköintialueeksi sopivan maa-alueen kaupungille tai muille osapuolille.

Osallistuminen 
ylläpitoon

• Liikennevirasto ei osallistu toisen toimijan omistamalle kiinteistölle toteutetun liityntäpysäköinnin hoitoon ja ylläpitoon.
• Liikenneviraston omilla ja toisille toimijoille vuokraamilla liityntäpysäköinnin maa-alueilla hoidosta ja ylläpidosta sovitaan tapauskohtaisesti.

Kustannukset • Liikennevirasto voi osallistua asemanseudun henkilöjunaliikennettä palvelevan liityntäpysäköinnin toteuttamiskustannuksiin radanpidon kustannustenjakoperiaatteita 
noudattaen, kun liityntäpysäköinti perustuu rautatieliikenteen kehittämisen tarpeisiin. Lähtökohtana ovat seudulliset sopimukset ja rautatieliikenteen matkustajien tarpeet. 
Kustannusten ja vastuiden jaosta voidaan sopia MAL- tai muussa kunnan ja Liikenneviraston välisessä sopimuksessa. Kustannusten jakomalli koskee rautatieliikenteen 
käytön tarpeista aiheutuvia pysäköintipaikkoja maantasossa. Auto- ja pyöräpysäköintipaikkojen kustannusjako lasketaan erikseen.

• Maankäyttöhyödyt, vuorottaispysäköintihyödyt ja mahdolliset pysäköinnin maksutulot jäävät sijaintikunnan hyväksi.

Liikennevirasto on laatinut keväällä 2018 ohjeen Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla. Ohjeessa on kuvattu Liikenneviraston yleisiä toiminta-
periaatteita ja niiden keskeisenä lähtökohtana on rautatieliikenteen kehittämistarve. Liikenneviraston osallistuminen määräytyy rautatieliikenteen kehittämis-
tarpeiden pohjalta ja sen toimintaan ja rooliin vaikuttaa kehittämistarpeen akuuttius. Toimintalinjauksissa liityntäpysäköinnin kehittämistä on linjattu seuraavasti. 
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Liikennevirasto edistää rautatieliikenteeseen liittyvää liityntäpysäköintiä



3. Yleisiä näkemyksiä liityntäpysäköinnin 
kehittämisvastuista
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3.1. Näkemyksiä liityntäpysäköinnin 
kehittämisvastuista 

Työn aikana on kartoitettu eri tahojen näkemyksiä liityntä-
pysäköinnin kehittämisvastuista ja osapuolten rooleista.

Näkemyksien kartoittamisessa on hyödynnetty työn aikana 
tehtyjä haastatteluita (mm. VR, kunnat, Liikennevirasto, 
Senaatti, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, Pirkanmaan liitto) sekä 
aikaisempien selvitysten haastattelu- ja työpaja-aineistoja.

Näkemykset kehittämisvastuista vaihtelevat paljon paitsi eri 
tahojen välillä, myös organisaatioiden sisällä.

Seuraaville sivuille on koottu työn aikana esiin nousseita 
näkemyksiä siitä, miksi minkäkin tahon tulisi ottaa vastuuta 
solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämisestä                     
(+ tulisi ottaa vastuuta / – ei tulisi ottaa vastuuta).

Näkemykset eivät edusta minkään tahon virallisia näkemyksiä, 
vaan ilmentävät liityntäpysäköinnin kehittämiseen liittyvien 
tavoitteiden ja intressien moninaisuutta ja ristiriitaisuutta.

• Yhteisen tahtotilan, selkeiden vastuiden ja kustannustenjakoperiaatteiden 
puuttuminen ovat liityntäpysäköinnin kehittämisen suurimpia esteitä.

• Toimijoiden erilaiset intressit, maanomistuksen hajanaisuus sekä 
epäselvyydet hyötyjen ja kustannusten jakautumisessa vaikeuttavat 
yhteisen tahtotilan muodostamista ja hankkeiden priorisointia.

• Eri tahojen toimintamahdollisuudet ja -rajoitteet eivät ole selkeitä eri 
osapuolille.

• Pysäköinnin suunnitteluun ja toteutukseen odotetaan rahoitusta 
Liikennevirastolta, mutta eri osapuolille osallistumisen periaatteet epäselvät.

• Asemanseudut usein keskellä tiivistä kaupunkirakennetta (maanarvo ↑, 
kilpailu maa-alueista, vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset).

• Erilaiset lähtökohdat lähi- ja kaukoliikenteen liityntäpysäköinnin 
järjestämisessä  erilaiset edistämisvastuut.

• Maankäytön kehittymisen myötä maantasopysäköinti tulee vähenemään, 
mikä lisää tarvetta kustannuksiltaan kalliimmille pysäköintilaitoksille.

• Liityntäpysäköinnin paikkamääriin ja toteutustapaan vaikuttavat usein 
sopimukset yksityisten rakennuttajien kanssa.

• Toteutusvastuuta pallotellaan yhteiskuntataloudellisin tai reaalitaloudellisin 
perustein, ja muut tavoitteet ajavat liityntäpysäköinnin kehittämisen edelle.

• Valtion eri toimijoiden sitoutuminen liityntäpysäköinnin rakentamiseen 
liittyviin päätöksiin koetaan usein jääneen hataraksi.

• ”Valtio” halutaan nähdä yhtenä toimijana – sitä se ei kuitenkaan ole.

Keskeisiä esiinnousseita haasteitaNäkemysten kartoittaminen
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• Liikenneviraston tavoitteena on kestävän 
liikennejärjestelmän kehittäminen

• henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta 
edullisempiin kulkumuotoihin

• rautatieliikenteen käytön lisääminen ja maantieverkon 
liikennemäärien vähentäminen.

• Liikennevirasto tukee asemanseutujen liityntäpysäköintiä 
kehittämällä kestävän liikkumisen matkaketjujen ja monipuolisten
liikkumisen palveluiden syntymistä.

• Liikennevirastolla on laaja erityisasiantuntemus ja kokemus 
asemanseutujen kehittämisestä.

• Liikennevirasto haluaa osallistua asemanseutujen 
liityntäpysäköinnin kehittämiseen erityisesti asiantuntijana, 
rautatieliikenteen tarpeiden määrittelijänä ja lausunnonantajana. 

• Kustannuksiin osallistuminen on haastavaa, sillä 
asemanseutujen pysäköinnin kehittämiseen ei ole erikseen 
kohdennettuja määrärahoja.
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• Liikennevirastolla ei ole lakisääteisiä liityntäpysäköintiin 
liittyviä vastuita. 

• Liikennevirastolla ei ole juurikaan omia maita, jolla kehittää 
liityntäpysäköintiä, eikä se voi rakentaa pysäköintipaikkoja muiden 
maille.

• Liikennevirasto ei voi käyttää budjetissa määriteltyä 
perusväylänpidon rahaa sitä varten, että joku toteuttaa mailleen 
pysäköintipaikkoja.

• Jos tarvetta rakentaa pysäköintiä Liikenneviraston maalle, niin 
ensisijaisena toimena maanluovutus tai vuokraaminen.

• Voisiko kehittämisyhteistyö toimia niin että kun Liikennevirasto 
kehittää asemainfraa, niin kunta (hyötyjänä) rakentaisi ja maksaisi 
pysäköintipaikat?

• Liikennevirasto ei voi luvata jollekin alueelle sellaista, mitä ei voida 
tarjota tasapuolisesti eri puolille Suomea.

• Asemanseutujen liityntäpysäköintiin ei ole osoitettu 
erillisrahoitusta.

• Liikennevirasto ei kehitä maksullista pysäköintiä / harjoita 
liiketoimintaa.

Liikennevirasto
Liikennejärjestelmätason tavoitteet vs. hankemaailman realiteetit

Työn aikana esiinnousseita näkemyksiä liityntäpysäköinnin kehittämisvastuista
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• Kunta vastaa monopoliasemassa asemanseutujensa 
kaavoituksesta eli maankäytön ja toimintojen sijainnin 
suunnittelusta.

• Toimivat liityntäpysäköintiratkaisut edistävät kunnan 
saavutettavuutta. 

• Riittävät liityntäpysäköintitilat edistävät pendelöintiä ja 
mahdollistavat kuntalaisten työssäkäyntimatkat toisille 
paikkakunnille (verotulot).

• Liityntäpysäköinti edistää toimivia matkaketjuja.
• Asemanseutujen liityntäpysäköinti liittyy tiiviisti muuhun kaupungin 

pysäköintipolitiikkaan (kokonaisvaltainen kehittäminen).
• Liityntäpysäköintialueet edistävät kunnan vetovoimaisuutta 

tuomalla lähiympäristön palveluille uutta asiakaspohjaa ja 
houkuttelemalla hyvien pysäköinti- ja liikenneyhteyksien ääreen 
yrityksiä.

• Tehokkaat pysäköintialueet mahdollistavat alueen maankäytön 
kehittämisen.

• Vuorottaispysäköinnin mahdollisuudet ja hyödyt.

• Kunta on harvoin ainoa maanomistaja asemanseuduilla eikä näin 
ollen voi useinkaan itsenäisesti päättää mihin ja missä 
laajuudessa pysäköintiä järjestetään.

• Liityntäpysäköinti vaatii paljon tilaa. Erityisesti kaupunki-
keskustoissa sijaitsevien asemanseutujen maa-alueet ovat kalliita 
ja varataan mieluummin johonkin muuhun käyttöön 
(maankäyttöhyödyt).

• Pysäköintipaikat ovat VR:n asiakkaita varten, miksi kaupungin 
pitäisi tukea operaattorien toimintaa?

• Liikennevirasto kehittää asemanseutuja ja määrittelee 
pysäköintitarpeen yhdessä kuntien kanssa, eikö Liikenneviraston 
tulisi tällöin myös osallistua liityntäpysäköinnin kustannuksiin?

• Kun alueet ovat Liikenneviraston, Senaatin, VR:n tai jonkun muun 
omistuksessa, ei kaupunki voi järjestää niille liityntäpysäköintiä.

Kunnat
Liikennejärjestelmätason tavoitteet vs. maankäytön tehokkuus/maankäyttöhyödyt

Työn aikana esiinnousseita näkemyksiä liityntäpysäköinnin kehittämisvastuista
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• Liityntäpysäköintipaikat ovat 
VR:n asiakkaita varten ja 
palvelevat VR:n liiketoimintaa.

• VR on useilla asemilla 
maanomistajan roolissa. 

• Jatkossa VR on yksi operaattori 
muiden joukossa.

• Operaattoreille ei voida asettaa 
liityntäpysäköinnin 
kehittämisvelvoitetta.

• Asemanseudut maakunnallisina 
solmupaikkoina keskeisiä 
liikennejärjestelmässä.

• Edunvalvonta + ohjausvalta 
maakuntakaavoituksen kautta.

• Voivat jatkossa järjestää 
alueellaan alueellista tai 
paikallista junaliikennettä.

• Ei voi osallistua liityntä-
pysäköinnin rakentamiseen tai 
rahoitukseen, vaan rooli 
kehittämisen koordinoinnissa ja 
liityntäpysäköinnin 
edistämisessä (?)

• Voi osallistua 
liityntäpysäköinnin 
kehittämiseen osana omaa 
kiinteistökehittämisen 
prosessiaan.

• Ei liityntäpysäköinnin 
kehittämisvelvoitetta.

• Maantasopysäköinnin kehittä-
minen ei ole perusteltua 
kiinteistöomaisuuden tuottavaa 
kehittämistä (Maanluovutus 
markkinahintaan kannattavampi 
vaihtoehto).

• Liikennepalvelujen tarjoajat: 
Pysäköinti yksi keskeisimmistä 
ratkaistavista asioista (erit. 
sähkö- ja yhteiskäyttöautot, 
eurooppalaiset esimerkit).

• Kauppa: asiakasvirrat + ja 
vuorottaispysäköinnin 
mahdollisuudet.

• Yksityisiä toimijoita ei voida 
velvoittaa kehittämään 
liityntäpysäköintiä.

• Toimijoiden vaihtuvuus voi olla 
suurta.

VR Maakunnat

Senaatti Yksityiset toimijat

Työn aikana esiinnousseita näkemyksiä liityntäpysäköinnin kehittämisvastuista
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Kokonaisuuden tutkiminen 
ilman maanomistusrajoja ja 
hyötyjen ja kustannusten 

jakaminen 
oikeudenmukaisesti 
osapuolten kesken. 

Pitäisi pystyä hahmottamaan 
paremmin kokonaiskuva 
pysäköintitarpeesta ja 
hyötyjistä ja kyettävä 
lisäämään vuorottais-

pysäköintiä

Tarvitaan selkeä kustannus-
ja vastuujakomalli, jotta 
jokaisessa hankkeessa ei 
tarvitse aloittaa alusta.

Asiaa pitäisi tarkastella laajemmalla, 
maakunnallisella tasolla.

Maakuntakeskuksissa merkittävimmät 
solmupaikat, joiden kehittyminen                     

on koko maakunnan etu.

Liityntäpysäköintialueen kustannus-
jakokeskustelu on käynnistettävä 
riittävän varhaisessa vaiheessa, 
suosituksena yleissuunnitelma-
vaihe. Hankkeen rakentamisesta 
vastaava taho keskustelun 
käynnistäjänä.

Liikenneviraston tulisi 
kehittää uudenlaiset 
sopimusmallit liityntä-
pysäköinnin tukemiseksi.

Kunnille pitäisi antaa riittävän 
ajoissa tieto siitä, millaisia 
tiloja tulee varata. Yllätyksiä 
tulee liian usein.

3.2. Mitä pitäisi tehdä toisin?
Pysäköintiyhtiöt ratkaisuksi eri 

toimijoiden tavoitteiden 
yhteensovittamisessa ja 

kustannustenjaossa. Näistä olisi hyvä 
jakaa kokemuksia enemmän.
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Pyöräpysäköinnin 
ansaintalogiikan 
selvittäminen ja 

kehittäminen



3.3. Johtopäätökset liityntäpysäköinnin 
kehittämisvastuista

Liikennejärjestelmätason tavoitteet ja hankemaailman realiteetit

• Liikennejärjestelmätason tavoitteiden ja hankemaailman realiteettien 
välillä ilmenee kuilu, jonka ylittämiseksi tarvitaan uusia keinoja.

• Asemanseutujen liityntäpysäköinnin kehittämiseen ei ole osoitettu 
erillisrahoitusta  voisiko tällainen olla jatkossa? 

• Liikenneviraston toimintaa linjaavien tavoitteiden ristiriitaisuudet, 
esim. tasapuolisuus vs. vaikuttavuus  voisiko valtakunnallinen 
asemaluokittelu toimia lähtökohtana kehittämisperiaatteiden 
muodostamiselle ja priorisoinnille?

• Liikennevirasto määritellyt liityntäpysäköinnin paikkatarpeen,     
ilman maanomistusta ja rahoitusta vaikea velvoittaa muita tahoja    
 Siirtyminen liityntäpysäköinnin tavoitteellisen palvelutason 
määrittelyyn (Vaikka Livi ei voi määritellä paikkamäärää niin Livin
asiantuntemus pysäköintitarpeiden arvioinnissa useille alueille 
erittäin tärkeä).

• Kaupungit voivat solmupaikkojen liityntäpysäköintiä kehittämällä 
edistää vähähiilisten kulkutapojen yleistymistä ja ilmastotavoitteiden 
toteutumista  Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden 
edistäminen velvoittaa kehittämään, mutta millä keinoin tämän 
painoarvoa voidaan lisätä (sanktiot, bonukset)?

Vuoropuhelu yksityisten tahojen kanssa tarpeen

Valtakunnalliset linjaukset ja sopimusmallit ovat tarpeen
• Liityntäpysäköinnin toimintaperiaatteisiin ja rahoitukseen 

tarvitaan selkeät valtakunnalliset linjaukset.

• Vuorottaispysäköintijärjestelyjen kautta liityntäpysäköinnin 
rahoitukseen voitaisiin saada mukaan yksityisiä tahoja 
Kokemusten kertyessä tiedon ja kokemusten vaihto tarpeen.

• Yksityisten tahojen osallistamisen lisääminen.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittäminen koko 
maakunnan etu

• Asemanseudut maakunnallisina solmupaikkoina keskeisellä 
sijalla maakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisessä      
 Tulisiko maakuntien ottaa jatkossa suurempi rooli 
solmupaikkojen kehittäjinä?

• Solmupaikkojen liityntäpysäköinti suurempaan rooliin 
maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa.

• Suuren tilantarpeen vuoksi pysäköinti on usein merkittävä 
haaste asemanseudun alueen muodostamisessa. Tarvitaan 
selkeämpää ohjeistusta ja oikeaa tietoa riittävän ajoissa.

Selkeä ohjeistus liityntäpysäköinnin kaavoitukseen

24



4. Vähähiiliset matkaketjut ja  
liityntäpysäköintitarpeiden muutos
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4.1. Liityntäpysäköintitarpeiden määrittely

Liityntäpysäköintitarve
Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämisen kannalta 
keskeinen kysymys on se, kuinka paljon ja millaisia 
pysäköintipaikkoja liityntäliikenteelle on varattava, ja miten eri 
kulkumuodot on suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitava.
Solmupaikkojen liityntäpysäköintitarpeen määrittelyyn ei ole 
olemassa yksiselitteisiä ohjeita, vaan tarve on aina määriteltävä 
asemakohtaisesti ottaen huomioon ainakin seuraavat tekijät:
• aseman sijainti
• matkustajamäärä ja pendelöinti
• kaupunkirakenteen ominaisuudet
• liikennejärjestelmän palvelutaso 
• aseman saavutettavuus eri kulkutavoilla  
• paikallinen  liikkumiskulttuuri
• vuorottaiskäytön mahdollisuudet.
Liikennevirasto  on  määritellyt  vuonna 2009 (päivitys 2016) 
asemaluokittainhenkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnille 
määrällisiä ja laadullisia palvelutasotavoitteita. Käytännössä tarve 
on kuitenkin edelleen määriteltävä tapauskohtaisesti yhteistyössä 
kunnan, Liikenneviraston ja mahdollisten muiden tahojen kesken.

Solmupaikkojen liityntäpysäköintialueiden kehittämisessä on 
huomioitava erilaisten kulkumuotojen erilaiset tarpeet. Tarpeisiin 
vaikuttaa merkittävästi myös pysäköinnin kesto.
Nykyisin eri kulkumuotojen huomioon ottamista asemanseutujen 
kehittämisessä on linjattu liityntäpysäköintiä ja liikennettä 
koskevissa ratateknisissä ohjeissa (Ratatekniset ohjeet, Osa 16 
Väylät ja laiturit, 2018). 
• Liityntäpysäköintiä koskevat ohjeet on koottu seuraavalle 

sivulle (s. 27).
• Ohjeissa on linjattu mm. henkilöauto- ja pyöräpaikkojen 

sijaintiin ja laatutasoon liittyviä vaatimuksia.
• Ohje antaa hyvän perustan solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 

suunnitteluun, mutta pysäköintitarpeiden muutoksen myötä 
(mm. digitalisaatio, sähkö- ja yhteiskäyttöautojen yleistyminen, 
sähköpyörät ja polkupyöräkaluston moninaistuminen jne.) on 
syntynyt tarve hahmottaa eri kulkumuotojen liityntä-
pysäköintitarpeita huomattavasti yksityiskohtaisemmin.

Laadukkaasti toimivan henkilöauto- ja pyöräliityntäpysäköinnin järjestämiseksi tulee paikkoja olla riittävästi, ja niiden tulee sijaita lähellä 
asemaa/laiturialueita. Paikkojen tulee olla turvallisia, helppokäyttöisiä, ylläpidettäviä, siistejä, ilmeeltään tunnistettavia ja ympäristöön 
sopivia. Myös esteettömyys muihin kulkumuotoihin nähden on suunnittelun tavoitteissa tärkeää. Pyöräpysäköinnin vaatimuksissa 
korostuvat suoja säältä, ilkivallalta ja varkauksilta (Henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma 2016).

Eri kulkumuotojen huomioiminen
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Liityntäpysäköintiä ja -liikennettä koskevat ratatekniset ohjeet

• Matkustajalaitureiden  välittömään  läheisyyteen  suositellaan  asennettavaksi  kiinteät pyörätelineet enintään 50 m 
päähän lähimmästä matkustajalaiturista. Suosituksena on, että pyörätelinepaikoista vähintään puolet on katettuja. 
Kiinteistä pyörätelinepaikoista vähintään 50 % on oltava runkolukittavia. 

• Pyöräpysäköintialueen  on  erotuttava  ympäristöstä  omana  kokonaisuutenaan  tummuus- ja 
tuntokontrastivyöhykkeellä. 

• Taksien pysähtymistilat suositellaan sijoitettavaksi alle 50 m päähän  asemarakennuksesta tai lähimmästä 
matkustajalaiturista. 

• Saattoliikenteelle on  varattava pysähtymistila.
• Lyhytaikaiseen pysäköintiin käytettävät paikat suositellaan sijoitettavaksi alle 50 m päähän asemarakennuksesta tai 

matkustajalaiturista. Lyhytaikainen pysäköinti on sijoitettava enintään 100 m etäisyydelle ja
• Pitkäaikainen pysäköinti on sijoitettava enintään 300 m etäisyydelle asemarakennuksesta/matkustajalaiturista

• Asema-alueella olevat linja-autopysäkit on suunniteltava kussakin hankkeessa määritettyjen suunnitteluperusteiden 
sekä  Liikenneviraston ja kyseisen kunnan ohjeiden mukaisesti. 

• Asema-alueilla, joilla on pysäköintialue, on varattava autojen käyttöön oikeutetuille liikkumis- ja toimimisesteisille 
henkilöille autopaikat (leveys min 3600 mm, pituus min 5000 mm) mahdollisimman lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä. 
Esteettömiä  autopaikkoja  on  oltava  vähintään  yksi  jokaista 50 autopaikkaa kohden. 

• Asema-alueelta on oltava esteetön reittiopastus liityntäliikennealueelle. Esteettömän reitin varrelle mahdollisimman 
lähelle matkustajalaitureille tai asemarakennuksen sisäänkäynnille johtavaa  väylää on pyrittävä toteuttamaan 
vähintään 8,5 m pitkä pysäköintipaikka takalaitanostimella varustetun ajoneuvon kuormaamista varten. 

Lähde: Ratatekniset ohjeet (Rato) Osa 16 Väylät ja laiturit, 2018
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4.2. Liityntäpysäköintitarpeiden muutos

Liityntäpysäköintitarpeiden muutos

Asemanseutujen liityntäliikenteeseen liittyvä keskustelu on 
perinteisesti pyörinyt henkilöautoliikenteen pysäköinnin 
järjestämiseen liittyvien kysymysten ympärillä; Miten saadaan 
järjestettyä tarpeeksi tilaa henkilöautojen liityntäpysäköinnille ja 
kuka vastaa kustannuksista?

Viime vuosina voimakkaasti suosiotaan kasvattanut pyöräily, 
sähkö- ja yhteiskäyttöautojen yleistyminen sekä matkakeskusten 
kehittäminen uusien liikkumisen palveluiden keskuksena (Mobility 
center), on kuitenkin nostanut esiin laajemman liityntäpysäköinnin 
suunnitteluperiaatteisiin liittyvän kysymyksen – Millä tavalla eri 
kulkumuotojen kirjo tulee huomioida asemanseutujen pysäköinti-
ratkaisuissa?

Ihmisiä voidaan kannustaa valitsemaan kestävämpiä kulkutapoja 
mm. polkupyörien sekä yhteiskäyttö- ja sähköautojen paikka-
kiintiöillä, paikkojen sijainnilla sekä edullisemmalla hinnoittelulla. 
Käytännössä esimerkiksi ympäristöystävällisiä ajoneuvoja suosivat 
hinnoittelumallit ja paikkojen sijoittelut ovat kuitenkin osoittautuneet 
usein tasa-arvon näkökulmasta ongelmallisiksi (suosii hyväosaisia 
uuden auton omistajia). Mahdollista eri liikennemuotojen 
priorisointia asemanseutujen liityntäpysäköintiratkaisuissa 
ansaintalogiikkoineen onkin pohdittava tarkkaan.

Mitä asemanseutujen liityntäpysäköinnin 
kehittämisellä tavoitellaan?
Matkaketjujen intermodaalista 
yhteensovittamista ja  arki-
liikkumisen sujuvuutta?

Helppoa ja vaivatonta 
henkilöautojen 
liityntäpysäköintiä 
osana sujuvia 
matkaketjuja? 

Polkupyöräilyn 
kulkumuoto-osuuden 
kasvattamista?

Joukkoliikenteen 
edistämistä?

Sähköautojen ja 
yhteiskäyttöautojen 
toimintaedellytysten 
parantamista?

Asiakaspotentiaalia 
lähialueiden 
kaupallisille 
palveluille?

Ympäristöystävällisempien 
kulkuneuvojen käyttöönottoa,   
Ruuhkien ja CO-päästöjen 
vähentämistä?
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Liityntäpysäköintitarpeiden  keskeiset muutokset

Asenteiden ja liikkumistottumusten muutos
Tutkimusten mukaan yhä useampi suomalainen autoilija on huolissaan autoilun ympäristövaikutuksista – hiljalleen tämä alkaa 
näkyä myös arjen liikkumisratkaisuissa. Pitkien välimatkojen Suomessa solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittäminen on 
yksi keskeinen keino vähähiilisten matkaketjujen edistämisessä.

Pyöräilyn suosion kasvu 
Pyöräpysäköinnin kehittämistarve asemanseuduilla on kasvanut merkittävästi (huomioitava mm. pysäköintipaikkojen määrä, 
laatu, pysäköinnin kesto, paikkojen sijainti, kustannukset, ansaintalogiikka jne.).

Sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen yleistyminen          
Tarve linjata, sitä miten uudet tarpeet huomioidaan pysäköintialueiden ja tilojen suunnittelussa.

Maas (Mobility as a service) 
Liikkumisen palveluistuminen  Liityntäpysäköintipaikkojen tarpeen väheneminen, saattoliikennejärjestelyiden merkityksen 
kasvu.

Pkaas = Parking as a Service
Tavoitteena parantaa asiakkaiden pysäköinti- ja matkustuskokemusta älykkään tekniikan avulla (helppo saapuminen, vierailu 
ja lähtö)   Tarve kestävää liikkumista edistävien liityntäpysäköintimallien kehittämiselle.
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● Suunnittelussa huomioitava erityisesti saavutettavuus, 
helppokäyttöisyys, sijainti, näkyvyys, ilmeikkyys, turvallisuus 
esteettömyys, ylläpidettävyys, kapasiteetin lisättävyys, suoja 
säältä ilkivallalta ja varkauksilta. 

● Ratkaisevaa on pysäköinnin sijoittelu, pysäköinnin  keston  
tunnistaminen  ja  opastus,  jotka  vaikuttavat  paikkojen  
lopulliseen käyttöasteeseen. 

● Pyöräpysäköintipaikat on hyvä sijoittaa hajautetusti 
mahdollisimman lähelle kohdetta huomioiden käyttäjien reitit ja 
tulosuunnat.

● Tavara/kuormapyörien ja kuljetusvaunujen yleistyminen 
kasvattaa pyöräpysäköinnin tilantarvetta.

● Sähköpyörien yleistyessä tarve latauspisteille kasvaa.
● Asemanseuduilla puutteita erityisesti pysäköintipaikkojen 

riittävyydessä, turvallisuudessa ja laadussa.
● Pyöräpysäköinnin ansaintalogiikka ja kustannusvastuut?
● Liityntäpyöräpysäköinnin kysynnän määrään ja laatuun vaikuttaa:

• aseman sijainti (liityntäpyöräilyn potentiaali)
• matkojen kesto (lyhyt- vs. pitkäaikainen pysäköinti)
• tehtävät matkatyypit (työ- ja opiskelumatkat vs. ostos- ja 

asiointimatkat).

● Pyöräpysäköinnin rooli osana matkaketjua aliarvioidaan usein.
● Pyöräpysäköinnin tarpeita ei ole usein huomioitu riittävän 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa, vaan ratkaisut on tehty 
jälkikäteen ja usein käytännön tarpeisiin nähden 
riittämättöminä.

● Pyöräpysäköintiä usein käsitelty esisuunnittelun ja 
kaavoituksen yhteydessä, mutta sisältöä ei juuri ole kirjattu eri 
vaiheiden dokumentteihin ja jatkosuunnitteluperusteisiin. 

● Toteutuksen aikaiset muutokset (sijoittelu, laatu yms.) 
tavallisia  aiheuttavat yllättäviä epäkohtia ja toiminnallisia 
ongelmia.

● Asemanseutujen pyöräpysäköinnin mitoitus haasteellista 
(arvioitava useiden eri käyttäjäryhmien tarve; matkustajat, 
lähialueen asukkaat, työssäkävijät, asiointi- ja ostosmatkat).

● Pyöräpysäköinnin huomioimisesta on olemassa useita 
kattavia ohjeita ja selvityksiä. Haasteena on se, etteivät ohjeet 
aina kovinkaan vahvasti välity käytäntöön.

Solmupaikkojen pyöräpysäköinnissä 
huomioitavia asioita

4.3. Eri liikennemuotojen liityntäpysäköintiin 
liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet
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Esimerkki pyöräpysäköinnin eri laatutasojen sijoittumisesta asemakeskuksen 
alueelle. (Lähde: Asemakeskusalueiden laadukkaan pyöräpysäköinnin 
toteutumiseen johtavat suunnittelu- ja päätöksentekokäytännöt).

Pyöräpysäköintivaihtoehtoja 
yhdistämällä saadaan aikaan 

monipuolinen ja kaikkia käyttäjiä 
palveleva  pyöräpysäköinti,  joka  
mahdollistaa  sekä  lyhyt- että  

pitkäkestoisen, turvallisen, 
vaivattoman, nopean ja helpon 

pyöräpysäköinnin. Pyöräpysäköintiä 
tulee osoittaa asemakeskuksen 

alueen kaikille tulosuunnille, jotta 
pysäköinti palvelee kaikkia käyttäjiä.

Tikkurilan aseman pysäköintilaitoksessa tila, 
joka olisi muuten käyttämättä, hyödynnetään 
muuttamalla se puolilämpimäksi 
pyöräpysäköintilaitokseksi. 

Kustannukset: 300 000e, josta telineet n. 
50_000e, Valmistuttua Tikkurilan asemalla on 
yhteensä yli 1000 pyöräpaikkaa.

Esimerkkejä
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● Kytkentää joukkoliikenteeseen edistettävä, hyvä esimerkki 
yhteistyöstä HSL:n kanssa on reittiopas, josta löytyy myös 
sähköautojen vuokrauspisteet.

● VR näkee, että rautatieaseman välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat yhteiskäyttö- /sähköautojen paikat edistäisivät 
sujuvia matkaketjuja. VR:llä ei vielä nykyisellään ole 
yleisempää ohjausta tai linjausta yhteiskäyttöautopaikkojen 
tai sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen liittyen. 

● VR:n kiinteistöpuolelta löytyy tahtotilaa edistää sähkö- ja 
yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkojen kehittämistä. 
Kehittäminen tulee tehdä yhdessä muiden tahojen kanssa.

● Yhteiskäyttöautoilua voitaisiin edistää solmupisteissä mm.
• mahdollistamalla niiden pysäköinti ilmaiseksi tai 

maksullista pysäköintitunnusta vastaan
• tarjoamalla pysyviä pysäköintipaikkoja hyvällä 

sijainnilla lähellä asemarakennusta. 

● Jakamistalous voi tarjota ratkaisuja pysäköinnin kapasiteetti-
ongelmille solmupaikoissa (ajoneuvot vähemmän pysäköityinä 
ja enemmän käytössä).

● Pysäköinti on suurin yksittäinen yhteiskäyttöautoilun 
edistämiseen liittyvä ongelma – tarvitaan lisää paikkoja ja 
yhteisiä toimintamalleja (kaavoitus, käyttöoikeus, hinnoittelu).

● Yhteiset toimintamallit pysäköintikäytäntöihin voisivat helpottaa 
yhteiskäyttöautopalveluiden yleistymistä.

● Latauspisteet ja sähkönsaanti tulee turvata solmupaikoissa.
● Tarvittaisiin lisää pidemmän aikavälin laskelmia saatavista 

säästöistä ja muusta vaikuttavuudesta (vaikutukset tieverkon 
kuormitukseen, autopaikkojen tarpeeseen, kaupunkitila säästyy 
muuhun käyttöön jne.).

● Solmupisteiden palvelutasoluokituksissa tulisi huomioida 
kaavoitus, pysäköinti ja muut edellytykset liikkumisen palveluille 
sekä ihmisten liikkumistottumuksiin vaikuttamiselle.

Yhteiskäyttöautojen liityntäpysäköinnissä 
huomioitavia asioita

4.3. Eri liikennemuotojen liityntäpysäköintiin 
liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet
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● Sähköautojen latauspisteiden tarve kasvaa 
asemanseuduilla. Latausverkoston odotetaan syntyvän 
markkinaehtoisesti (kaupunki mahdollistajana).

● Huomioitava latauspisteiden hoidon ja ylläpidon tarpeet.
● Pitääkö latauspisteiden sijaita parhailla paikoilla?

● Vuokra-autojen pysäköintipaikkojen tarve ja määrä 
arvioitava asemakohtaisesti, tarve markkinaehtoisista 
toimijoista riippuvainen.

● Muualla Euroopassa autonvuokrauspalveluiden 
tarjoajilla laajoja toimipisteverkkoja, joissa 
asemanseudut keskiössä.

Sähköautot

4.3. Eri liikennemuotojen liityntäpysäköintiin 
liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet

Sähköautot
● Perinteisten fossiilisilla polttoaineilla toimivien henkilö-

autojen pysäköintipaikkojen tarpeen arvioidaan 
vähenevän liikkumisen palveluistumisen myötä. 
Toisaalta yksityisautojen paikkatarve voi myös 
lisääntyä auto-juna-matkaketjujen yleistyessä.

● Liityntäpysäköinnin sujuvoittamisessa etusijalla 
ajantasaisen liityntäpysäköinti-informaation 
saatavuuden lisääminen ja pysäköinnin 
palveluistuminen (Pkaas).

● Selkeät ja turvalliset jalankulkuyhteydet laajoilta 
parkkialueilta terminaaliin.

● Mahdollisuus lämmitykseen (lämpötolpat) toivottu  
mukavuustekijä.

● Henkilöautoliikenteen tilantarve merkittävä, 
vuorottaispysäköinnillä ja älykkäillä ratkaisuilla 
tehostettavissa.

Yksityisauto, fossiiliset polttoaineet

Vuokra-autot
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● Saattoliikenteen paikkojen sijaittava asemarakennuksen 
välittömässä läheisyydessä.

● Lyhyt pysäköintimahdollisuus ja avustuspisteen läheisyys.
● Saattoliikennepaikkojen tarpeen arvioidaan kasvavan 

(Maas + automaattiset ajoneuvot).

● Taksipaikat merkittävä kaikille asemille, määrä arvioitava 
asemakohtaisesti (tolppa + puhelinnumero).

● Taksiliikenteen paikkojen tarpeen arvioidaan lisääntyvän 
(uudet kuljetuspalvelut, taksiliikenteen kilpailun 
vapautuminen, hinnoittelun vaikutukset asiakasmääriin).

● Liikennepalvelulain myötä taksitolpat eivät perustu lakiin.

Saattoliikenne henkilöautolla

4.3. Eri liikennemuotojen liityntäpysäköintiin 
liittyvät haasteet ja kehittämistarpeet

Sähköautot

Kaupunkiliikenne
● Linja-autopysäkkien  tarve ja sujuvat vaihtoyhteydet 

asemanseuduilla tutkittava aina yhdessä 
joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

● Pysäkiltä selkeät ja turvalliset reitit odotustiloihin 
asemalle.

Tilausajot
● Pysäköintipaikkojen tarve arvioitava asemakohtaisesti.

Robottibussit
● Liikennejärjestelyiden selkeyden merkitys kasvaa, 

mm. väärin pysäköityjen autojen ja liian läheltä 
ohittavien autojen on huomattu aiheuttavan ongelmia 
robottibussin kulkemiselle. Tarpeet tarkentuvat 
kokemusten myötä.

Linja-auto

Taksi

Lyhytaikainen pysäköinti ja saattoliikenne
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4.4. Vuorottaispysäköinti

Vuorottaispysäköinti tehostaa pysäköintiä
Vuorottaispysäköinti on pysäköintipaikkojen käyttäjien (matkustajat, ostos- ja 
asiointimatkalaiset, asukkaat, työntekijät jne.) kesken sovittua pysäköintipaikkojen 
yhteiskäyttöä. Vuorottaispysäköinnissä ei ole nimettyjä pysäköintipaikkoja ja toimintojen 
pysäköinnin maksimikysynnän on ajoituttava eri aikaan. Vuorottaispysäköinti nostaa 
pysäköintialueiden käyttöastetta eri vuorokaudenaikoina.
Vuorottaispysäköinti vähentää pysäköintipaikkatarvetta ja vapautuvalle maa-alalle voidaan 
suunnitella muuta maankäyttöä. Vuorottaiskäyttö tekee liityntäpysäköinnistä myös 
kustannustehokkaampaa, erityisesti rakenteellisessa pysäköinnissä.
Liityntäpysäköinti ajoittuu pääosin työssäkäyntiajalle ja sen kanssa soveltuvaa vuorottais-
pysäköintiä on esim. asumisen ja liiketilojen pysäköinti. Asukaspysäköinnin kanssa 
paikkasäästö voi olla 25 % ja kaupan asiakaspysäköinnin kanssa noin 5-10 %, sillä kysyntä 
on kuitenkin osittain päällekkäistä (Lähde: Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt 
Espoossa ja Helsingissä).
Vuorottaispysäköinti on helpointa toteuttaa kunnan ollessa maanomistaja, koska kunta voi 
tällöin asettaa vuorottaispysäköinnin ehdot esim. tontinvuokraussopimukseen. 
Vuorottaispysäköinti toimii todennäköisesti parhaiten pysäköintiyhtiön järjestämänä, koska 
pysäköintitilanne vaatii seurantaa. Kunta voi olla mukana myös pysäköintiyhtiön 
käynnistämisessä. (Lähde: Asukkaiden pysäköintipaikkamäärien optimointi Helsingin 
esikaupunkialueilla)
Huomioita: Vuorottaispysäköinnissä liityntäpysäköintipaikkojen määrä ei pysy vakiona. 
Vuorottaispysäköinti voi vaikeuttaa maantasopysäköintialueen talvikunnossapitoa.

Vuorottaispysäköinnin periaate. (Lähde: Asukkaiden 
pysäköintipaikkamäärien optimointi Helsingin 
esikaupunkialueilla).
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4.5. Digitalisaatio ja liityntäpysäköinti

36

● Digitalisaation arvioidaan pitkällä aikavälillä vähentävän 
liityntäpysäköinnin tarvetta asemanseuduilla. 
Saattoliikenteen merkityksen arvioidaan kasvavan.

● Datan avaaminen palvelunkehittäjille mahdollistaa mm. 
sujuvia matkaketjuja edistävien mobiilisovellusten sekä 
kokonaisvaltaisempien liityntäpysäköinnin 
tietojärjestelmien kehittämisen.

● Reaaliaikaisen tilatiedon tarjoaminen mahdollistaa 
pysäköinnin tilantarpeen optimoinnin ja pysäköintitilojen 
käyttöasteen maksimoinnin.

● Monikanavaisesti tarjolla oleva pysäköinnin informaatio 
ja erilaiset älyliikenteen järjestelmät voivat tukea mm. 
pysäköinnin käyttömuodon ja käyttäjien vuorottaisuutta

● Ajoneuvojen paikannusjärjestelmien tarkkuus ja 
edullisuus mahdollistavat liityntäpysäköintipaikkojen 
löytymisen entistä sujuvammin

● Dynaamisen hinnoittelun yleistyminen (vrt. hotellit ja 
lentoyhtiöt)?

● Pkaas = Parking as a Service
”To improve the consumer's parking & travel experience 
using smart technology to easily arrive, visit and depart”.

● Mitä dataa tarvitaan älykkäiden pysäköintipalvelujen 
kehittämiseksi:

• Käytettävissä olevien pysäköintipaikkojen sijainnit
• Pysäköinnin hintatiedot
• Navigoinnin kyky tarjota tietoa vapaista pysäköinti-

paikoista (reaaliaikainen tilatieto)
• Pysäköintiopastus nopeinta reittiä (reititys)
• Pysähtymispaikan ja pysäköinnin keston 

tunnistaminen (paikka,saapumis- ja lähtöajankohta)
• Pysäköinnin maksamiseen liittyvät käytännöt

● Miten? Avoimen datan ja teknologian avulla (erit. 
edullisten ja tarkkojen GPS-järjestelmien yleistyminen ja 
tunnistautumismenetelmien kehittäminen)

● Miksi? Pysäköintialueiden tehokkuuden lisääminen, 
kaupunkitilan säästyminen muuhun käyttöön

Huom! Liityntäpysäköinnin teknillistoiminnallista kehittämistä (tekniset ratkaisuvaihtoehdot, kustannukset ja vastuut) tutkittu HSL:n alueella 2017-2018 
Liityntäpysäköinnin teknistoiminnallinen kehittäminen asiakastarpeisiin –selvityksessä 36



4.6. Pysäköinnin hinnoittelu ja maksaminen
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● Olemassa olevia liityntäpysäköinnin maksamis- ja 
tunnistautumisratkaisuja, mm.

• maksuautomaatit (pankki- ja luottokortit)
• rekisteritunnistus puomilla, jolloin puomi aukeaa 

(rekisterinumero on yhdistetty matkakorttiin)
• lähimaksuominaisuus
• mobiilimaksamisominaisuus 
• matkakortilla maksaminen (maksu veloitetaan 

puomilla)
• matkakortilla tunnistautuminen ja jälkilaskutus 

esimerkiksi kuun lopussa
• liityntäpysäköinnin maksaminen matkapuhelimella 

yleisesti käytössä olevilla pysäköinnin 
maksusovelluksilla (esim. EasyPark, Parkman).

• maksaminen osana MaaS-palveluja.
● Joukkoliikenteen, pyöräpysäköinnin ja kaupunkipyörien 

yhteensopivien lippujärjestelmien kehittäminen

● Pysäköintipolitiikka merkittävä liikennejärjestelmän 
ohjauskeino  Hinnoittelun tarkoituksenmukaisuus!

● Eri liikennemuotojen liityntäpysäköinnin oikeuden-
mukainen hinnoittelu?

● Maksullinen vs. maksuton pysäköinti 
● Tunnistautuminen vs. ei tunnistautumista
● Aikarajoituksellinen vs. aikarajoitukseton
● Aikaperusteinen hinnoittelu (h, vrk, kk)
● Liityntäpysäköintiin liittyvät alennukset 

• Tunnistautumisen/käyttäjäryhmän perusteella (esim. 
matkakortilla, pankkikortilla)

• Ajoneuvon vähäpäästöisyyden perusteella
• Paikan sijainnin perusteella
• Kaupallisiin palveluihin / kanta-asiakkuuksiin 

perustuvat alennukset

Huom! Liityntäpysäköinnin teknillistoiminnallista kehittämistä (tekniset ratkaisuvaihtoehdot, kustannukset ja vastuut) tutkittu HSL:n alueella 2017-2018 
Liityntäpysäköinnin teknistoiminnallinen kehittäminen asiakastarpeisiin –selvityksessä 37



4.7. Johtopäätökset vähähiilisten matkaketjujen 
edistämisestä

Vähähiilisten matkaketjujen edistäminen

• Liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä autoilijoille 
mahdollisuudet kestävämpiin matkaketjuihin 
• Henkilöautoliikenteen liityntäpysäköinnin kehittämisellä pyritään 

siihen, että yhä useampi autoilija korvaisi pitkän automatkansa 
joukkoliikenteellä. 

• Pyöräpysäköintiä kehitettävä voimakkaasti
• Erityistä huomiota tilojen riittävyyteen ja pitempiaikaisen 

säilytyksen vaatimuksiin
• Muuntojoustavuus, viihtyisyys, esteettisyys, visuaalinen erottelu, 

helppous!
• Sähköpyörien latausmahdollisuuksien kehittäminen

• Asemanseutujen kaavoitukseen tueksi kaivataan 
selkeitä ohjeita 
• Miten arvioida asemanseudun pysäköinnin kokonaistarve? 
• Miten kaavoituksella voidaan edistää mahdollisuuksia 

vuorottaispysäköinnin lisäämiseen?
• Millä keinoin edistää vähähiilisiä matkaketjuja? 

• Kestävien kulkumuotojen priorisointi asemanseutujen 
pysäköinnin sijainnin suunnittelussa (saavutettavuus)

• Sähkö- ja yhteiskäyttöautojen edistäminen, mm. 
paikkatarve, vastuutahot, mahdolliset varaukset.

Asiakaslähtöinen kehittäminen keskiöön

● Kaukoliikenteen solmupaikoissa liityntäpysäköinnin nostaminen 
todelliseksi vaihtoehdoksi edellyttää liityntäpysäköinnin 
näkyvyyden, sujuvuuden ja miellyttävyyden lisäämistä 
(käyttömukavuus ja vaivattomuus).

● Käyttäjät olisi otettava kokonaisvaltaisemmin mukaan 
solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämiseen 

• Avoin suunnitteluprosessi ja osallistaminen
• Palvelumuotoilun keinot

• Käyttäjänäkökulma ja asiakasarvo

● Liityntäpysäköinti olisi miellettävä yhdeksi keskeiseksi osaksi 
joukkoliikennejärjestelmää ja matkaketjuja.
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4.7. Johtopäätökset vähähiilisten matkaketjujen 
edistämisestä

Digitalisaation mahdollisuudet huomioon Yksityiset toimijat edistämään liityntäpysäköintiä
● Pyöräpysäköinti ja palvelut yksityisten toimijoiden järjestämänä, 

(uusien mallien pilotointi)
● Vuorottaispysäköinnin edistäminen yhteistyössä viranomaisten 

ja yksityisten toimijoiden kesken.
• Mitä monipuolisempia toimintoja alueelle saadaan, sitä 

suurempi potentiaali vuorottaiskäyttöön.
• Vuorottaispysäköintiä suositaan erityisesti tiivistyvillä 

asemanseuduilla.
• Edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jo 

varhaisessa suunnitteluvaiheessa.
● Uudenlaisten pysäköintipaikkojen myynti/vuokrauspalvelujen 

kehittäminen (Pkaas).
● Uudenlaisten sähkö- ja yhteiskäyttöautojen käytön edistäminen 

nähdään kuuluvan yksityisten palveluntarjoajien vastuulle. 
Viranomaiset voivat kuitenkin tukea kehitystä, mm.

• paikkojen varaaminen, priorisointi sijaintisuunnittelussa
• varaukset latauspisteiden toteuttamiseen
• asemanseutujen pysäköintipolitiikka, maksukäytännöt

● Digitalisaatio, avoimen datan yleistyminen sekä paikannus-
järjestelmien, kokonaisvaltaisempien liityntäpysäköinnin 
tietojärjestelmien ja mobiilisovellusten kehittyminen…

● Älykkäillä ratkaisuilla mahdollisuus kytkeä liityntäpysäköinti 
osaksi joukkoliikennematkaa ja muita palveluita. 

● Digitalisaatio tulee todennäköisesti tehostamaan paikkojen 
käyttöä ja sujuvoittamaan maksukäytäntöjä

→ Muutokset pysäköintialueiden tilantarpeissa
→ Muutokset kehittäjäosapuolten määrässä

● Kehittämishankkeissa otettava huomioon mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa (roolit/vastuut, kustannusjako)
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5. Päätelmät ja suositukset
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5. Päätelmät ja suositukset

Työssä on kartoitettu liityntäpysäköintiin liittyvän suunnitteluyhteistyön ja toimintamallien 
kehittämistarpeita alueellisissa solmupaikoissa. 

Tavoitteena on ollut hahmottaa millaisia haasteita nykyisiin toimintamalleihin liittyy ja pohtia uusia 
keinoja niiden ratkaisemiseksi. Keskeisenä tehtävänä on ollut myös hahmottaa, miten asenteiden ja 
liikkumistottumusten muutokset vaikuttavat pysäköintitarpeeseen ja kuinka liityntäpysäköintiratkaisuilla 
voitaisiin entistä paremmin tukea vähähiilisten matkaketjujen yleistymistä tulevaisuudessa.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet on käsitelty kolmessa eri osassa              
1. Maankäytön suunnittelu 
2. Liikennejärjestelmäsuunnittelu  
3. Yhteistyö ja toimintamallit

Kehittämistarpeiden ohella seuraavissa kappaleissa on nostettu esille erilaisia ratkaisu-
malleja solmupaikkojen liityntäpysäköintiin liittyvän suunnitteluyhteistyön ja kestävän                                      
liikkumisen edistämiseksi.
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Kehittämis-
tarve

Solmupaikkojen liityntäpysäköintiin liittyvään maankäytön suunnitteluun kaivataan selkeitä ohjeita 
• Pysäköinnin kokonaistarpeen arviointi
• Vuorottaispysäköinnin lisääminen
• Alueiden muuntojoustavuus
• Vähähiilisten matkaketjujen edistäminen ja kestävien kulkumuotojen priorisointi
• Eri suunnitteluvaiheissa tarvittava yhteistyö ja sopimukset

Ratkaisu-
ehdotuksia

1. Asemanseutujen liityntäpysäköinti maankäytön suunnittelussa –opas
2. Tsekkauslistat
3. Kestävien kulkumuotojen priorisointimalli

Vaikutukset Tiedon lisääminen ja suunnittelun sujuvoituminen – ymmärrys siitä, kuinka liityntäpysäköinnin 
toimivuus voidaan varmistaa eri maankäytön suunnittelun vaiheissa ja miten huomioida 
vähähiilisyyden tavoitteet suunnitteluratkaisuissa.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – maankäytön suunnittelu
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1. Asemanseutujen liityntäpysäköinti 
maankäytön suunnittelussa – opas

2. Tsekkauslistat 3. Kestävien kulkumuotojen 
priorisointimalli

Asemanseutujen liityntäpysäköinti 
huomioidaan kaavoituksessa  
vaihtelevasti. Moni kaupunki             
toivoisi asiaan selkeämpää        
ohjeistusta. Käytännönläheisiä ohjeita 
suunnittelutyöhön tarvittaisiin muun 
muassa seuraavien asioiden osalta:
• pysäköinnin kokonaistarpeen arviointi
• vuorottaispysäköinnin lisääminen
• pyöräpysäköinnin laadun ja sijainnin 

määrittely
• alueiden muuntojoustavuus
• vähähiilisten matkaketjujen 

edistäminen ja kestävien 
kulkumuotojen priorisointi

• eri suunnitteluvaiheissa tarvittava 
yhteistyö ja sopimukset

• kustannustenjaon periaatteet.

Asemanseutujen liityntäpysä-
köintiin liittyy valtava määrä 
erilaisia huomioitavia tekijöitä. 
Yksinkertainen tsekkauslista 
voisi auttaa hahmottamaan 
kokonaisuuden ja osatekijät 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. 

• pysäköintitarve ja toteutustapa
• paikkojen määrä, sijainti, 

saavutettavuus, merkitseminen 
• muuntojoustavuus
• esteettömyys ja turvallisuus
• kunnossapito ja ympärivuotisuus
• opastus, valaistus
• digitalisaatio
• oheispalvelut 
• osapuolet ja kustannustenjako.

• jalankulku
• pyöräily
• taksi ja saattoliikenne
• linja-autoliikenne
• sähköautot
• yhteiskäyttöautot
• yksityisautoilu 

Asemanseudun saavutettavuutta vähähiilisillä 
kulkumuodoilla voidaan edistää näitä kulkutapoja 
suosivilla pysäköintiratkaisuilla ja saatto-
liikennejärjestelyillä. Kestävien kulkumuotojen 
priorisointimallissa tulee huomiotavaksi keinoina 
mm. paikkojen sijoittelu/saavutettavuus, 
maksullisuus, aikarajoitukset                                 
ja oheispalvelut.

”Station Circulation System Hierarchy”

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – maankäytön suunnittelu
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Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – liikennejärjestelmäsuunnittelu

Kehittämistarve Liityntäpysäköinnin roolia liikennejärjestelmäsuunnittelussa vahvistettava ja vähähiilisten 
matkaketjujen yleistymistä tuettava.

Ratkaisu-
ehdotuksia

1. Liityntäpysäköinnin roolin vahvistaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa
2. Pyöräpysäköinnin voimakas kehittäminen
3. Vähähiilisiä matkaketjuja tukevien pysäköintikäytäntöjen kehittäminen
4. Nopeasti kehittyvien digitalisten ratkaisujen huomioiminen 
5. Asemanseutujen liityntäpysäköinnin roolin selkeyttäminen osaan alueellista 

pysäköintipolitiikkaa

Vaikutukset Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittäminen tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi keinoksi 
vähähiilisten matkaketjujen edistämiseen ja päästötavoitteiden saavuttamiseen niin paikallisella, 
seudullisella kuin maakunnallisellakin tasolla. Liityntäpysäköinti näyttäytyy yhtenä keskeisenä 
osana joukkoliikennejärjestelmää.  
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4. Nopeasti kehittyvien digitalisten ratkaisujen huomioiminen 5. Asemanseutujen liityntäpysäköinnin roolin selkeyttäminen 
osana alueellista pysäköintipolitiikkaa

• Älykkäillä ratkaisuilla mahdollisuus kytkeä liityntäpysäköinti osaksi 
joukkoliikennematkaa ja muita palveluja. Palveluiden kehittämisvastuu 
yksityisillä tahoilla, mutta viranomaisten tuki tarpeen (erit. yhteistyö, 
osallistaminen, säädökset ja datan avoimuus). 

• Digitalisaation mahdollisuudet otettava kehittämishankkeissa    
huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (erilaisten 
ratkaisujen hahmottaminen, roolit/vastuut, kustannusjako)

• Kaupungin keskustaan sijoittuessaanasemanseudun liityntäpysäköintiä 
on tarpeen tarkastella aina paitsi suhteessa lähiympäristön pysäköinti-
ratkaisuihin, myös keskustapysäköinnin pääperiaatteisiin (aikarajoitukset, 
maksullisuus, yleispysäköintitunnusten käyttö, muut luvat).  Keskustan 
toimintaa ja matkaketjuja edesauttavien kokonaisratkaisujen kehittäminen.

• Kaupunki voi halutessaan tukea sähköautojen tai yhteiskäyttöautojen 
toimintaedellytyksiäasemanseutujen läheisyydessä esim. hinnoittelun, 
pysäköintitunnusten ja/tai niille varattujen paikkojen avulla. 

• Kaavojen pysäköintinormit tulisi suhteuttaa alueelle sijoittuvien  
toimintojen tarpeen mukaan

1. Liityntäpysäköinnin roolin vahvistami-
nen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

2. Pyöräpysäköinnin voimakas 
kehittäminen

3. Vähähiilisiä matkaketjuja tukevien 
pysäköintikäytäntöjen kehittäminen

Pyöräpysäköinnin kehittäminen kaikissa 
asemaluokissa 
• Erityistä huomiota tilojen riittävyyteen ja 

pitempiaikaisen säilytyksen vaatimuksiin
• Muuntojoustavuus,viihtyisyys,helppous, 

esteettisyys, visuaalinen erottelu
• Käyttäjälähtöinen kehittäminen

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin merkitys olisi 
hahmotettava aikaisempaa paremmin (paikallinen/ 
seudullinen/maakunnallinen rooli) ja nostettava 
suurempaan rooliin alueellisessa liikenne-
järjestelmätyössä (mm. seudullinen ja 
maakunnallinen liikennejärjestelmätyö                    
ja MAL-sopimukset)

• Kestävien kulkumuotojen priorisointi pysäköinnin 
sijainnin suunnittelussa

• Sähkö- ja yhteiskäyttöautojen edistämistä 
tukevien suunnitteluratkaisujen hahmottelu

P

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – liikennejärjestelmäsuunnittelu
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Kehittämistarve Suunnitteluyhteistyön kehittäminen ja toimintamallien selkeyttäminen – tarve valtakunnallisille 
linjauksille, uusille sopimusmalleille ja osallistamisen lisäämiselle.

Ratkaisu-
ehdotuksia

1. Liityntäpysäköinnin toimintaperiaatteista selkeät valtakunnalliset linjaukset
2. Uudenlaisten sopimusmallien kehittäminen ja pilotointi
3. Asiakaslähtöinen kehittäminen keskiöön
4. Liityntäpysäköintipaikkojen tarvetta, määrää ja ominaisuuksia koskevan tiedon lisääminen
5. Uusi erillisrahoitus solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämiseen
6. Uusia malleja yksityisten toimijoiden osallistamiseen

Vaikutukset Asemanseutujen liityntäpysäköintiyhteistyön edellytysten paraneminen ja suunnittelun 
sujuvoituminen.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – yhteistyö ja toimintamallit
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4. Liityntäpysäköintipaikkojen tarvetta, määrää ja 
ominaisuuksia koskevan tiedon lisääminen

5. Uusi erillisrahoitus solmupaikkojen 
liityntäpysäköinnin kehittämiseen

6. Uusia malleja yksityisten 
toimijoiden osallistamiseen

• ”Asemanseututietokannan” kehittäminen nykyisen 
esteettömyystietokannan pohjalta: Nykyinen 
esteettömyystietokanta sisältää tietoa mm. auto- ja 
pyöräpaikkojen määristä, käyttöasteista, esteettö-
myydestä sekä muista ominaisuuksista. Voitaisiinko 
tietokantaan kerätä jatkossa myös omistajatiedot?

• Menetelmien kehittäminen paikkatarpeen arviointiin ja 
määrälliseen ja laadulliseen seurantaan 
(systemaattinen seuranta on luotettavin keino 
määrittää ja ennakoida tarpeita).

Liityntäpysäköinnin kehittämistä koskevat haasteet 
kulminoituvat usein (erillis)rahoituksen puuttumiseen
• Rahoituksen osalta esitetään selvitettäväksi mahdolli-

suudet pysyvän tai projektityyppisen rahoituksen 
järjestämiseen (valtakunnallinen asemaluokittelu 
lähtökohtana erillisrahoituksen kohdentamisessa?)

• Myös olemassa olevia rahoituksia (esim. kävelyn ja 
pyöräilyn investointiohjelma) voitaisiin nykyistä 
tehokkaammin kohdistaa asemanseutujen 
liityntäpysäköinnin kehittämiseen.

• Yksityisten tahojen osallista-
misesta ja erilaisista yhtiö-
malleista saatu Euroopassa 
hyviä kokemuksia.

• Kokemusten kartoittaminen 
(benchmark) ja parhaiden 
käytäntöjen  jakaminen.

1. Liityntäpysäköinnin toimintaperiaatteista 
selkeät valtakunnalliset linjaukset

2. Uudenlaisten sopimusmallien kehittäminen ja 
pilotointi

3. Asiakaslähtöinen 
kehittäminen keskiöön

• Liikennevirasto on laatinut keväällä 2018 ”Liikenne-
viraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla” ohjeen, 
jossa linjataan Liikenneviraston rooli liityntäpysäköinnin 
kehittämisessä. Linjaukset toimivat lähtökohtana 
solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämiseen ja ne 
olisi saatettava tietoon asemanseutujen kehittämisen 
osapuolille.

• Sopimusmallien kehittäminen pienten ja keskisuurten 
kaupunkien asemanseutujen liityntäpysäköinnin 
järjestämiseen. 

• Erilaisten asemanseutujenmerkityksen tunnistaminen 
(paikallinen, seudullinen ja maakunnallinen)               
ja sen vaikutukset sopimusmalleihin ja 
kustannusvastuisiin

Liityntäpysäköinnin näkyvyyden, 
sujuvuuden ja miellyttävyyden 
parantaminen käyttäjälähtöisen 
suunnittelun avulla
• Osallistaminen ja avoin 

suunnitteluprosessi 
• Palvelumuotoilun keinot.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – yhteistyö ja toimintamallit

47



Lähteet

● Liityntäpysäköinti suurimmilla henkilöliikenneasemilla, Nykytilakartoitus (2009)

● Asukkaiden pysäköintipaikkamäärien optimointi Helsingin esikaupunkialueilla (2011)

● Autopaikoitus- ja pysäköintiratkaisut kunnissa (2012)

● Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Helsingissä (2015)

● Miten valtio toimii tie- ja rautatiealueiden kiinteistöasioissa, Opas kunnille ja toteuttajille Liikenneviraston ja 
Senaatti-kiinteistöjen yhteistoiminnasta, Liikenneviraston oppaita 1/2016

● Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomallin pilotointi Pasila-Riihimäki-ratakäytävässä, HLJ 2015 
jatkotyö, 6/2016

● Rautateiden henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelma (2016)

● Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma, 8/2017

● Ruotsin asemanseutukehityksen toimintamallin soveltamismahdollisuudet Suomessa, Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 1/2018

● Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemanseuduilla, Luonnos, Liikenneviraston ohjeita XX/2018
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LIITE 1
Liikennepalveluiden ja liityntäpysäköinnin 

kehittämisen tila case-kohteissa

LIITE 1 / 1 (9)



Case-alueina kuusi maakuntakeskusta

Asemanseutujen kehitysvaihe Case-alueilla

Alue Asemanseudun kehittämisen vaihe

Seinäjoki
SmartStation -projekti 2013, Arkkitehtuurikilpailu 2015, 
Fiksu assa -kilpailu 2016, Asemanseudun yleissuunnittelu 2017-

Lahti

Ideakilpailu v. 2012, Asemakaavoitus ja MALPE-aiesopimus 2013
RAKLI ry:n kehittämisklinikka 2013–2014.
Matkakeskuksen rakentaminen 2014–2016.
Robottiparkki -testaus 2017-

Oulu
Asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu v. 2016. 
Asemakaavamuutos käynnistyy 2018

Joensuu
Yleissuunnitelma 2016-2017
Asemanseudun asemakaavan muutokset lainvoimaiseksi 2017

Kajaani
Matkakeskuksen hankesuunnittelu (yleissuunnittelu) 2015-2016 Asemakaava hyväksytty 12/2017

Hämeenlinna

Arkkitehtuurikilpailu 2014 
Uusi asemakaava lainvoimaiseksi 01/2017
Yleiskaava ja maakuntakaava käynnissä 2017
Pysäköintilaitoksen suunnittelu käynnistyy 2018
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Oulu

Asemanseudun kehitystilanne

● Asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu 2016
• Kilpailua varten tuotettu selvityksiä (mm. käyttäjä-

selvitys, selvitys, kaupallinen selvitys, henkilörata-
pihaselvitys ja pyöräpysäköintiä koskeva selvitys).

● Asemanseudun asemakaavatyön käynnistäminen 2018

● Asemaseudun pyöräpysäköintiä tutkittu kattavasti
• Oulun pyöräpysäköintikonsepti-selvitys  esitys

aseman-seudun pyöräpysäköinnin kehittämisen
toimintamallista ja vaiheista.

Huomioita liikenteen ja liityntäpysäköinnin 
roolista arkkitehtuurikilpailusta
● Hankkeen tavoitteena oli määritellä asemanseudun liikenteellinen

konsepti kaikki liikkumismuodot huomioon ottaen sekä tämän
konseptin kytkeminen muihin keskustan liikennettä,
kaupunkirakennetta ja maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin.

● Alueella tuli yhdistyä eri joukkoliikennemuotoja palveleva asema-
keskus, sujuvat vaihtoyhteydet eri liikennemuodoille, viihtyisät
kaupunkitilat sekä korkeatasoinen toimistojen, palveluiden ja
asumisen rakentaminen.
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Joensuu

Asemanseudun kehitystilanne

● Yleissuunnitelma 2016-2017

● Asemanseudun asemakaavan muutokset
lainvoimaiseksi 2017

● Laadittu ”Matkustaja ja liikennepalveluiden konsepti” 
Kuinka tämä näkyy Yleissuunnitelmassa?

● Liityntäpysäköinnissä huomioitu digi, mobiili, pyörät,
sähköautot jne.

Joensuun asemanseudun liikenne-
palveluiden kehittämisen haasteet
1. Pyöräily

• Vuokra- ja lainapyörät
• Pyörien säilytys

2. Joukkoliikenne
• Juna, taksi ja linja-autoliikenteen kehittäminen ja

yhteensovittaminen
• Lippupalveluiden yhtenäistäminen ja saatavuus

3. Pysäköinti
• Turvallinen ja riittävä pysäköinti eri käyttötarkoituksiin (saatto,

lyhyt- ja pitkäaikainen)

● Tavoitteena yhtenäisen, selkeän ja turvallisen liikenneympäristön
rakentaminen, joka mahdollistaa kaikkien kulkumuotojen
toimimisen alueella niin, että se mahdollistaa myös turvallisen,
viihtyisän ja toimivan jalankulun asemanseudulla.

● Merkittävässä roolissa tietoliikenteen sekä erilaisten älyliikenteen
ratkaisujen käyttöönotto, jolloin mahdollistetaan eri
kulkumuotojen yhteensovittaminen,  tiedonkulku sekä informaatio.
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Joensuu

● Optimoidaan pysäköinnin tilantarve ja
maksimoidaan pysäköintitilojen käyttöaste

● Reaaliaikainen pysäköintiin ohjaus ja informaatio
päätelaitteisiin

● Pysäköinnin automatisointi ja erilaiset älyliikenteen
järjestelmät tehostavat pysäköintiä  pysäköinnin
käyttömuodon ja käyttäjien vuorottaisuus

● Monikanavaisesti tarjolla oleva pysäköinnin
informaatio erilaisilla päätelaitteilla ja näytöillä

● Dynaaminen hinnoittelu uusilla
maksutavoilla/palveluilla

● Palvelut pysäköinnissä
● Polkupyörien vuokraus
● Ajoneuvojen pesu ja huoltopalvelut
● Tavaroiden nouto- ja jättöpiste

Liityntäpysäköinnin kehittäminen Joensuun aseman seudulla, kehitystoimenpiteet:

Asemanseudun liikennepalvelukonseptin tavoitetila
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Seinäjoki

Seinäjoen asemanseudun 
liityntäpysäköinnin kehittäminen
● Tavoitteena lisätä riittävästi autojen ja pyörien

pysäköintipaikkoja asemanseudulla

• Liityntäpysäköintitarve 500-600 autopaikkaa jaettu
kahteen pysäköintilaitokseen radan molemmille
puolille

• Asumisen pysäköintipaikkoja yhdistetään liityntä- ja
työpaikkapysäköintiin vuorottaisperiaatteella

• Edullisempi ja pidempiaikainen liityntäpysäköinti
erotetaan saattoliikenteestä

● Pyöräpysäköintiin laadukkaita pyöräpaikkoja yhteensä noin
600 paikkaa. Merkittävä osa pyöräpaikoista sisätiloihin,
lisäksi laituripaikkoja ja hajasijoitettuja paikkoja.

Pysäköinnin uusien tarpeiden 
huomioiminen
● Muodostettu matkustajien palvelukonsepti, jonka keskeiseksi

osaksi tunnistettu mm. informaatio, laadukkaat liitynnät ja
liityntäkonseptit sekä uusien liikennepalveluiden kehitystyön
jatkaminen

● Pysäköinti saatu sovitettua hyvin yhteen maankäytön ja linja-
autoterminaalin kanssa

● Sähköautojen latauspaikkoja, yhteiskäyttö- ja vuokra-
autopaikkoja ei ole suunniteltu tarkasti vaan esitetty
esimerkkipaikat ja ne otetaan huomioon jatkosuunnittelussa

• Paikkojen sijoittelu lähelle matkakeskusta
• Sähköautoille 25 % paikoista

● Pyöräilyn olosuhteet paranevat asemanseudulla huomattavasti
• Saavutettavuus
• Pysäköinnin laadukkuus
• Pyörävuokraamo ja huolto
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Lahti

Lahden asemanseudun liityntäpysäköinti
● Radanvarren alue kehittyy vaiheittain ja tällä hetkellä on käynnissä

Matkakeskuksen länsiosan asemakaavoitus, jolla mahdollistetaan
mm. lisää liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä
parantamaan.

● Tavoitteena on, että maantasopysäköinti poistuu tulevaisuudessa,
kun liityntäpysäköintiä varten toteutetaan uusia asunto- ja
työpaikkakortteleiden kanssa yhteiskäyttöisiä pysäköintilaitoksia.

● Alueelle on tarpeen toteuttaa noin 600 liityntäpysäköintipaikkaa.
Liityntäpysäköintipaikkojen rahoitus katetaan osin käyttömaksuilla ja
velvoiteautopaikkojen myynnillä. Liityntäpysäköinnin järjestämiseen
ja sen kustannuksiin osallistuvat myös kaupunki ja valtio Malpe-
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

● Tällä hetkellä asemanseudun liityntäpysäköintiä palvelee jo
toteutettu pysäköintilaitos sekä ulkopysäköintialueet (hallinnoi
Lahden Pysäköinti Oy). Lisäksi pysäköintialue sekä saattoliikenne-
alue, jolla on sallittu vain lyhytaikainen pysäköinti (hallinnoi VR).

● Pyöräilijöille on katettuja ja ei katettuja pyöräpysäköintipaikkoja ja
pyöränhuoltopiste. Myös Suomen ensimmäiset 2-kerroksiset
pyörätelineet.

● Robottiparkki on testausvaiheessa (?)
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Hämeenlinna

Hämeenlinnan asemanseudun
liikennepalveluiden kehittäminen
● Tavoitteena rautatieaseman liityntäpysäköinnin ja alueen

asukaspysäköinnin yhdistäminen yhtenäiseksi pysäköinti-
järjestelmäksi. Pysäköinti osittain vuoropysäköintinä
pysäköintilaitoksessa, jonka yhteyteen pyritään saamaan
myös liiketoimintaa.

● Pysäköintilaitokseen suunnitellut palvelut
• Yhteensä vajaa 600 autopaikkaa
• Lukittavia pyöräpaikkoja
• Mahdollisesti autojen huolto-/pesupalvelu
• Päivittäistavarakauppa

● Lyhytaikaista pysäköintiä katujen varsilla+ saattoliikennepaikat
● Selvitetty pysäköintimaksujen kytkemistä esim. VR:n

lippujärjestelmään
● Haasteena maksuttomista pysäköintipaikoista maksullisiin

siirtyminen. Pysäköintilaitoksen kannattavuutta syövät
väliaikaisesti pysäköintikäytössä olevat maksuttomat alueet.

● Pääpyöräpysäköintipaikka + pyöräpysäköintipaikkoja eri
sisääntuloreiteille, yhteensä noin 480 paikkaa

● Asemanseudun jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien jäsentely

Liityntäpysäköinnin yhteensovittaminen 
asemakaavoituksen kanssa
● Kaavoituksen alkuvaiheessa työkokoukset Liikenneviraston

maankäytön asiantuntijan ja VR:n edustajan kanssa

● Liikennevirasto asettanut pysäköintipaikkamäärävaatimukset

● Liikenneviraston lausunnon mukaan kaavassa varatut
paikkamäärät ovat riittävät

● VR maanomistajana toivonut kaupungilta visiota alueidensa
käytöstä

● Yhteiskäyttöautoja ei erikseen huomioitu kaavamerkinnöissä
tai -määräyksissä, mutta toimivan operaattorin löytyessä ei
poissuljettua, etteikö osa autopaikoista voitaisi korvata
yhteiskäyttöautoilla

● Ohjeellisia pyöräpysäköintipaikkoja osoitettiin aseman
ympäristöön eri puolille hajasijoitetusti
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Kajaani

● Matkakeskuksen hankesuunnittelu (yleissuunnittelu) 2015-2016

● Matkakeskuksen asemakaava tuli vireille 9.6.2017
(hankesuunnittelun päättymisen jälkeen) ja astui voimaan
19.1.2018.

● Matkakeskuksen tavoite on yhdistää eri  liikennemuotoihin  liittyvät
toiminnot  yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi  ja  edistää  kestävää
liikkumista kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Asemakaavan
tavoitteena oli mahdollistaa matkakeskuksen  toteutuminen.

● Tavoitteena oli myös ratkaista valtakunnallisesti merkittävän
rakennetun kulttuuriympäristön suojelu ja ottaa se huomioon
aluetta kehitettäessä.

● Asemanseudun maanomistus: Valtio, VR, Kajaanin kaupunki

● Pysäköintialue VR:n maalla  kaupunki vuokraa/lunastaa (?)
maan ja järjestää pysäköinnin

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä 
yleisten rakennusten korttelialue.

Rautatiealue

Autopaikkojen 
korttelialue.

Henkilöliikenne-
terminaalin 
korttelialue.

Henkilöliikenneterminaalin korttelialue, jolle 
voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoituksen 
lisäksi ravintola- ja liiketiloja sekä sosiaali-
ja taukotiloja. Muu toiminta ei saa olla 
ristiriidassa pääkäyttötarkoituksen
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LIITE 2
Esimerkkejä eurooppalaisista käytännöistä
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Kotimaisten esimerkkikohteiden ohella työssä on luotu katsaus Eurooppalaisten 
asemanseutujen liityntäpysäköintiratkaisuihin ja toimintamalleihin (vähähiilisten 
matkaketjujen edistäminen ja yhteistyön toimintamallit).  Kohteista ei ole laadittu 
kattavia kuvauksia vaan kukin asemanseudun osalta on nostettu esiin erityyppisiä 
liityntäpysäköintiin  liittyviä kehittämistoimia ja toimintamalleja

1. Alankomaat, Utrecht – Pyöräily aseman kehittämisen keskiössä

2. Alankomaat, Arnhem – Asemakokonaisuus vaihtohubina

3. Alankomaat, Amsterdam – Yhteiskäyttö- ja sähköautot (Car2go, Toogethr)

4. Alankomaat, Rotterdam – Robottibussilla asemalta keskustaan

5. Ruotsi, Malmö – Toimiva pyöräpysäköinti ja sujuvat matkaketjut syntyvät 
pienistä detaljeista

6. Tanska, Kööpenhamina – Aseman seudun pyöräpysäköintikonsepti

7. Belgia, Rautatieverkoston B-Parking

8. Espanja, Saba-parkkihallit 

9. Espanja, Acciona, Smart-asema konsepti

6 5

7

1-4

8-9

Esimerkkejä eurooppalaisista 
käytännöistä
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● Asemanseudun kehittäminen osa laajempaa kehittämistä 
(kansallinen Wereldstations –projekti). Kehittämisprojektin  
aikana modernisoitu aseman yhteydessä ollut 1970-luvulla  
rakennettu kauppakeskus ja kansallinen messukeskus. 
Hankkeen erikoisuutena avoin dialogi asukkaiden suuntaan 
(asukkaiden osallistaminen kaupunkikehittämiseen).

● Uudistuksen yhteydessä rakennettiin (maailman suurin) 
maanalainen pyöräparkki. Pyörät parkkeerataan sisätiloihin 
jossa ne pysyvät kuivana ja lämpimänä valvotussa 
ympäristössä. Parkki toimii kuten perinteinen parkkitalo. Pyörät 
asetetaan vapaana oleviin telineisiin, jotka näkyvät kaukaa 
vihreällä valolla. Sisään tullessa näkyy vapaiden paikkojen 
määrä. Sisätiloissa voi myös pyöräillä, joten aikaa ei kulu 
pyörän talutukseen. Pyöräparkissa on myös pyöränkorjausliike. 
Parkki on auki 24/7, ja ensimmäiset 24h on ilmaisia. 

● Pyöräparkki toimii kaupunkipyörien pääpisteenä. Sekä 
pyöräparkki että kaupunkipyörien lainaaminen käy kätevästi 
OV -kortilla. Pyöräparkin hinta on 1.30e/vrk, 14e/kk ja 75e/v. 
Kausimaksut kannustavat käyttämään pyöräparkkia (ja täten 
pyörää) mahdollisimman paljon. Mikäli asiakkaalla ei ole OV 
korttia (esim. turisti), voi hän maksaa parkin kassalla. 

https://youtu.be/_zZDtfYDcB8

Utrecht – Pyöräily aseman kehittämisen keskiössä

4 PÄÄKEHITTÄJÄÄ 

• Utrechtin kaupunki
• Rautatieyhtiö
• Kauppakeskus
• messukeskus.

Maailman suurin pyöräparkki
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”Vaihtohubi”
● Koko juna-asema ja terminaali toimii ”vaihtohubina” kaikenlaisille 

liikennemuodoille. Sen on tarkoitus vastata tämän vuosisadan 
liikkumistarpeisiin. 

● Projektin sydämenä toimii vaihtohalli, jossa on vahva arkkitehtoninen 
ilme joka ohjaa ihmiset oikeisiin paikkoihin riippuen heidän 
liikkumistarpeistaan. 

Arnhem – Asemakokonaisuus vaihtohubina

● Juna, linja-auto, ja autoille 
tarkoitetut alueet on kaikki 
värikoodattu. Tärkeimpinä 
tiloina ovat tilat, joissa 
siirrytään yhdestä 
liikkumismuodosta toiseen. 

● Aseman lähellä on P+R alue. 
Se on yhteydessä 
jalkapallostadioniin. 
Parkkeeraaminen on ilmaista 
jos käyttäjä jatkaa junalle, ja 
on maksullista vain jalkapallo-
otteluiden tai muiden 
stadionilla tapahtuvien 
tapahtumien aikana.
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Bike&ride
● 1 500 paikkaa pyörille, myös vaunullisille pyörille.

● Pyöräparkkialueella on renkaantäyttövälineitä, 
lokeroita, ruutuja joista näkyy junien ja linja-autojen 
aikataulut, vessoja, ja jopa suihkut sekä lounge, jossa 
voi odottaa junaa. 

● Pyörän pysäköiminen on ilmaista ja tila on auki 24/7. 
Niille, jotka haluavat lisäturvaa on valvottu alue, joka 
maksaa 80 kruunua kuussa (saat joko oman sirukortin 
tai voit yhdistää maksun omaan joukkoliikennekorttiin). 

● Paikat on numeroitu ja väritetty jotta oman paikan 
muistaminen on helpompaa. 

● Pienet detaljit tekevät pyöräparkkihallista toimivan, 
esim. vaunullisten pyörien pysäköintialueella telineet 
ovat niin matalia että normaaleja pyöriä ei saa niihin 
kiinni (estetään väärinkäyttöä), normaalien pyörien 
telineet ovat taas niin kapeita etteivät vaunulliset 
pyörät mahdu niihin.

● Joukkoliikennelippuja voi ostaa pyöräpysäkkialueella.  

Malmö - Toimiva pyöräpysäköinti ja sujuvat 
matkaketjut syntyvät pienistä detaljeista

Malmön  asemanseutua  on  kehitetty  
osana  Citytunnel  -infrahanketta. 
Maanomistajat: Jernhusen, kaupunki, 
yksityiset kiinteistönomistajat. 
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CAR2GO, vuokrattavat sähköautot

● Minuuttiperusteisella hinnoittelulla vuokrattavia 
sähköautoja (2 matkustajaa), joilla on oma sovellus ja 
latauspisteitä ympäri kaupungin. 

● Latauspisteet sijaitsevat asemanseuduilla, ja muiden 
liikenteen solmukohtien ja aktiivisten alueiden lähellä

● Autot voi vuokrata mistä vaan ja jättää parkkiin mille vain 
latauspisteelle.

● Latauspisteille ei saa jättää autoja parkkiin jotka eivät 
tarvitse latausta. Sovelluksessa näkee vapaat autot, akun 
tilan, hinnan yms. 

● Autot voi myös ajaa toiseen kaupunkiin/maahan, kunhan 
siellä on myös car2go pisteitä. 

● Kun vuokraus on vahvistettu sovelluksessa, auton ovet 
aukeavat itsestään- eli avaimien hakeminen on 
tarpeetonta. Kun auto parkkeerataan, sisällä oleva avain 
otetaan mukaan. Kun auto luovutetaan, avain jätetään 
autoon ja auto lukitaan sovelluksen avulla. Maksu 
veloitetaan suoraan ilmoitetulta pankki- tai luottokortilta.

https://www.youtube.com/watch?v=TRf6x9RJn-U

Amsterdam – Yhteiskäyttöautot ja sähköautot
LIITE 2 / 6 (17)

https://www.youtube.com/watch?v=TRf6x9RJn-U


TOOGETHR
● Yhteisautosovellus, jossa ihmiset voivat jakaa 

automatkoja matkustaessaan samaan paikkaan. 
● Ihmiset, jotka ovat menossa samaan työpaikkaan, 

tai vaikka lentokentälle/juna-asemalle samalla 
hetkellä voivat jakaa matkan ja kustannukset. 

● Toogethr tarjoaa myös mahdollisuuksia yrityksille 
liittää firman autot verkostoon- eli yhdelle 
naapurustolle annetaan firman auto, joka toimii 
Toogethr sovelluksen kautta.

● Joissain paikoissa on Toogethr sovelluksen 
käyttäjille varattu erityisesti parkkipaikkoja, eli 
vapaan parkkipaikan ”takaaminen” kannustaa 
käyttämään sovellusta. 

● Sovellus on suunniteltu niin että matkasta 
maksaminen, varaaminen, ja tarjoaminen on 
erittäin helppoa, kannustavaa ja luontevaa (siinä 
on jopa palkintojärjestelmä), ja on kerännyt paljon 
suosiota viime aikoina. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP7F3_pbryE

Toogethr takes away the barriers of traditional carpooling. The app ensures fewer tailbacks, shorter travel 

time and less parking pressure, and it’s fun too!  
Worst case scenario, you have a good conversation on the way to work or home!

Amsterdam - Yhteiskäyttöautot ja sähköautot
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Parkshuttle
● Maailman ensimmäinen kuskiton, täysin automatisoitu bussi, 

jonka kehitys alkoi jo vuonna 1999. Viimeisin parin vuoden aikana 
Parkshuttle on ollut ihmisten käytössä lyhyen pätkän verran. 

● Automaattibussi kulkee tällä hetkellä kunnan pääasemalta 
kunnan keskustaan asti ja paikalliseen teknologiakylään. Vuonna 
2018 verkostoa laajennetaan kulkemaan alueen tärkeimpiin 
solmukohtiin asti. 

● Monessa solmukohdassa voi hypätä vesibussiin tai 
kaupunkisähköpyörän selkään. Parkshuttle kulkee noin 4 
minuutin välein (riippuen kellonajasta).Parkshuttle kulkee 
periaatteessa alueen suurimmasta solmukohdasta paikkoihin 
joihin on eniten kulkua (eniten työpaikkoja, yms).

● Asiakas saapuu pysäkille ja painaa pysäkillä olevaa nappia, 
jolloin Parkshuttle osaa pysähtyä tällä pysäkillä. Sisään 
astuessaan asiakas painaa kartalta pysäkin nimeä jolle haluaa 
pysähtyä. Matkustaminen toimii samalla matkakortilla kuin 
muukin joukkoliikenne koko maassa (kaikki toimii OV Chipkaart
matkakortilla, kaupungeittain ei ole eri matkakortteja kuten 
Suomessa. Matkakortin saa suoraan puhelimeen). 

● Shuttle kulkee 32 km/h tällä hetkellä mutta nopeus 
todennäköisesti nousee verkoston laajentuessa ja infran 
kehittyessä. Shuttle toimii happoakulla, eikä siitä lähde päästöjä.
https://www.youtube.com/watch?v=E0i7ZmFDM7U

Rotterdam – Robottibussilla asemalta keskustaan
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Kööpenhamina - Aseman seudun 
pyöräpysäköintikonsepti

● 7550 Pyöräparkkipaikkoja juna-aseman taakse/päälle: Copenhagenize konsepti, ei toteutettu
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Kööpenhamina - Aseman seudun 
pyöräpysäköintikonsepti
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Espanja – SABA-parkkihallit

SABA-Parkkihallit ”palveluhubeina”

● Saba on espanjalainen teollisuuden toimittaja, joka on erikoistunut 
parkkihallien ja -alueiden kehittämiseen

● Missä: Espanja, Andorra, Italia, Portugali ja Chile.
● Koko: 370 parkkihallia, 200 000 parkkipaikkaa, 1400 työntekijää.
● Yhteenveto ja periaatteet:

• Saba sekä omistaa että hoitaa parkkipaikat
• Parkkihalli on ”palvelu hub”, siihen sisältyy: jakamistalous, uudenlaiset palvelut 

(e-kaupankäynti, pienjakelu, yms), tekniikka (sovellukset, järjestelmät), sekä 
sähköautoon liittyvät asiat.

• Saba tarjoaa parempaa ympäristöä. Parkkiruutujen kokoihin sekä sisääntulo ja 
poistumisteihin on varattu enemmän tilaa. Lisäksi, parkkihallit on suunniteltu 
moderneiksi.

• Yhtenäiset maksu- ja hallintajärjestelmät.
• Vaihtoehtoisten kulkumuotojen tarjoaminen, sekä yksityistä että julkista.
• 150 sähköauton latauspistettä yhteensä.
• Integroitu kaupankäynti ja siihen liittyvät uskollisuusohjelmat.
• Reaaliaikainen tiedotus.
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Espanja – SABA-parkkihallit

● Vahvuudet:
• Eri yhteiskäyttöautofirmojen kanssa sopimuksia, jolloin mahdollisimman 

moni voi jättää yhteiskäyttöautonsa asemanseudun parkille
• Iso yksityinen firma hoitaa pysäköintitarpeet asemien lähellä, jolloin 

vastuu on heillä. Tuloksena on korkealaatuisemmat tilat ja palvelut 
• QR koodilla toimivat lipunlukijat
• Yhteystyötä sovelluksien kanssa joilla voi maksaa tullimaksuja sun muita 

eri maissa (esim. Via T, Telepass, Via Verde)
• Tavaralokeroita, postilokeroita, ja pienjakeluvarastoja
• Hyvin toimivat, selkeät nettisivut ja sovellus
• Mahdollisuus pysäköidä pyöriä ja mopoja/moottoripyöriä
• Panostus ekoloogisuuteen (LED valoilla)

● Innovaatiot:
• Seat-saba: sovellus jossa näkyy reaaliaikainen parkkihallin tilanne (vapaat 

paikat). Paikkoja voi myös varata ja maksaa etukäteen. 

● Ongelmat:
• Vaikka yksityisen firman omistamat ja hoitamat parkkialueet ovat yleisesti 

korkealaatuisia ja hyvin toimivia, ovat ne myös yleensä kalliimpia. 
Saba:lla hinta kuitenkin määrittyy alueen ja kaupungin mukaan. 
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Espanja – SABA-parkkihallit
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Belgia - SNCB & B-Parking / Aseman parkki

Belgian B-parking
● SNCB on Belgian rautatieyhtiö, B-Parking on parkkihallien operaattori
● 85 parkkialuetta 45 aseman yhteydessä tai lähettyvillä. 30 700 parkkiruutua, 

jokaisella parkkialueella tai hallilla on 10 henkilökunnan jäsentä.
● Ensimmäinen B-Parking parkkialue avattu 3.10.2011. 
● Yhteenveto ja periaatteet:

• SNCB omistaa parkkihallit ja parkkialueet asemien lähettyvillä mutta B-Parking
toimii operaattorina. 

• SNCB toimii sijoittajana, laatii yleisen strategian ja menettelytavan, sekä 
ylläpitää rakennuksien kuntoa. 

• B-Parking hoitaa päivittäisen toiminnan, maksut, aukioloajat ja 
sisäänpääsyn. He myös hoitavat alueiden siisteyden ja kunnon, sekä 
käsittelee tulot ja menot.

• Julkisen liikenteen kanssa ei kilpailla, vaan sitä tuetaan 
parkkimahdollisuuksilla

• Taatut paikat ihmisille joilla on kausikortti, kautta voi ladata joko omalle 
MoBIB-kortille (SNCB:n oma matkakortti) tai B-Parkingin omalle 
jäsenkortille. Sarjalippuja ja kertalippuja voi myös ostaa. 
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● Vahvuudet:
• Päivittäisen toiminnan ulkoistaminen antaa SNCB:lle mahdollisuuden toteuttaa strategiansa
• Parkkialueilla on yhtenäinen identiteetti ja niissä on mahdollisimman samanlainen 

pohjaratkaisu
• Omien resurssien maksimointi ja operaattorin vahvuuksien hyödyntäminen. Operaattorin 

vahvuudet ovat myynti, pääsyn hallinta, turvallisuus ja valvonta, ja tekniikan ylläpito
• Mahdollisuus silti henkilökohtaiseen palveluun
• Parkkeeraaminen on huomattavasti halvempaa niille jotka jatkavat matkaansa junalla (40-

75% alempi hinta, riippuen kaupungista)
• Sähköautojen latauspisteitä
• Yhteiskäyttöautot ja pyörät huomioitu

● Innovaatiot:
• Omistaja ja toimija eri

● Ongelmat:
• Teknologiaa ei hyödynnetty vielä hyvin, vaikka junalippuja voi ostaa sovellusten ja netin 

kautta, pysäköintiä ei voi maksaa tai varata netistä (tai mikäli voi, sitä on vaikea löytää)
• Vaikeat ja epäselkeät nettisivut (B-Parking)
• Vaikka SNCB omistaa parkkialueet asemien lähellä, heidän nettisivuilla ei ole 

mahdollisuutta tutustua parkkiasioihin, vaan täytyy mennä B-Parkingin sivuille.

Belgia - SNCB & B-Parking / Aseman parkki
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Espanja – Acciona, Smart-asema konsepti

Smart-asema konsepti
● Acciona on espanjalainen, maailmanlaajuisesti toimiva, infrastruktuurin 

kehittämiseen ja hallitsemiseen erikoistuva yritys
● Yhteenveto ja periaatteet:

• Accionan kehittämä konsepti jossa smart-asema toimii intermodaalisena
matkustajakeskuksena kestäville ja jaetuille liikennemuodoille.

• Konsepti painottaa smart-teknologian tärkeyttä liikkuvuuden kannalta 
nykyaikaisissa kaupungeissa, sekä liikkuvuuden toimivuutta smart-city 
konseptissa.

• Smart-aseman täytyy olla kytketty, automaattinen, sähköinen ja 
intermodaalinen.

• Smart-asemaan vaaditaan seuraavat palvelut:
• kommunikaatio ja tiedonkeräys infrastruktuuria
• integroitu palvelunhallintajärjestelmä, joka tukee

• Turvallisuus palveluita
• Valtion rautatieverkoston palveluita
• Kaupallisia palveluita
• Matkustajille tarkoitettuja erikoispalveluita

• Sovelluksia käyttäjille ja erittäin hyvin toimivat nettisivut
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● Vahvuudet:
• Asemaa on lähestytty nykyteknologian näkökulmasta, 

huomioiden sen että nykypäivän käyttäjät mieluisesti asioivat 
älypuhelimien kautta

• Sähköautojen, yhteisautojen, kaupunkipyörien, 
yhteisskoottereiden/mopojen yleistyminen on huomioitava, ja 
niiden vuokrausmahdollisuus puhelimen/tietokoneen avulla

• Kestävä kehitys on nostettu tärkeäksi elementiksi
• Sähköautojen latauspisteet ja lataukseen liittyvän infrastruktuurin 

on oltava erittäin hyvä kannustamaan sähköautojen käyttöä

● Innovaatiot:
• Koko matkaketjun tarjonta matkustajille, ”ovelta ovelle” johon 

kuuluu lentoliikenne, junaliikenne, linja-autot, taksit, yhteisautot, 
pyöräily, metro, ratikka, ja kaikki muut liikennemuodot

● Ongelmat:
• Sovelluksien kautta vuokraillaan helposti pysäköintipaikkoja tai 

kulkuneuvoja, ja sitten varaus perutaan viime tingassa. 
• Tarpeita täyttävän kulkuneuvon saatavuus voi olla vaikeaa 

tiettyihin aikoihin tai tietyissä paikoissa

Espanja – Acciona, Smart-asema konsepti
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