
Asemanseutujen liityntäpysäköinti 
osana liikennejärjestelmää
ASEMAKORTIT



K1-luokan asemien tyypittely

 

A Pääkaupunkiseudun K1- asemat 
Pääkaupunkiseudun merkittävimmät kaukoliikenteen asemat: Helsinki, Pasila, Tikkurila, 
Leppävaara, (Lentoasema) 
o Lähialueen asukaspohja 40 000 – 125 000 (2,5 km) 
o Aseman yhteydessä kaupallinen keskittymä, runsaasti palveluita ja työpaikkoja  
o Tiivis maankäyttö ja rakenteellinen pysäköinti (pysäköintihallit) 
o Pyöräpysäköinnin kysyntä erittäin voimakasta 
o Joukkoliikenteen palvelutaso erinomainen ja sen osuus liityntäliikenteessä merkittävä 

B 
 

Suurten kaupunkien K1- asemat 
Turun, Kupittaan, Tampereen, Oulun, Lahden, Kuopion ja Jyväskylän asemat  
o Kaupungin väestöpohja yli 100 000 asukasta 
o Lähialueen asukaspohja 35 000 – 65 000 (2,5 km) 
o Pysäköinnin järjestämistapana sekä rakenteellista että maantasopysäköintiä 
o Useilla alueille merkittäviä kehittämishankkeita käynnissä/suunnitteilla 
o Pyöräpysäköinnin kysyntä voimakasta 
o Joukkoliikenteen palvelutaso hyvä ja sen osuus liityntäliikenteessä vaihtelee alueittain 

C 
 

Muiden maakuntakeskusten asemat ja merkittävät risteysasemat 
Vaasa, Seinäjoki, Rovaniemi, Joensuu, Hämeenlinna, Pori, Lappeenranta, Mikkeli, 
Kouvola, Riihimäki, Kokkola, Kajaani, Salo, Kemi, Pieksämäki, Imatra, Karjaa  
o Kaupungin väestöpohja alle 100 000 asukasta 
o Lähialueen asukaspohja 7 000 – 30 000 (2,5 km) 
o Pysäköinnin järjestämistapana tyypillisesti maantasopysäköinti 
o Monilla alueilla käynnissä/suunnitteilla merkittäviä kehityshankkeita (erityisesti radan 

estevaikutuksen vähentäminen ja asemanseudun maankäytön tiivistäminen) 
o Joukkoliikenteen palvelutaso vaihtelee huomattavasti alueittain 



Asemakorttien sisältö

Työn aikana tehtyjen asemakartoitusten perusteella on laadittu asemakortit, jotka  muodostuvat kolmesta osasta:
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• Mikä on asemanseudun liityntäpysäköinnin 
nykytila?

1. Aseman liityntäpysäköinnin 
nykytilakuvaus

• Millainen on asemanseudun ja 
liityntäpysäköinnin kehittämistilanne?

• Millaisia suunnitelmia kaupungilla on 
asemanseudun ja liityntäpysäköinnin 
kehittämiseksi?

• Miten liityntäpysäköinnin kehittäminen 
kytkeytyy osaksi laajempaa 
kaupunkikehitystä?

• Miten asemanseutujen kehittämis-
hankkeet vaikuttavat liityntäpysäköinnin 
järjestämiseen jatkossa? 

2. Asemanseudun 
kehittämistilanne

• Mitä tarvitaan liityntäpysäköinnin 
saattamiseksi tavoitetasolle?

3. Kehittämistoimenpiteet

Valtio on tekemässä vuoden 2019 
aikana merkittäviä maanomistus-
järjestelyjä virastojen ja valtion-
yhtiöiden kesken, millä on myös 
vaikutuksia asemien liityntä-
pysäköintien maanomistukseen. 



Liityntäpysäköinnin palvelutasotavoitteet
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI A B C

Paikkojen lkm > 700
Riittävä*

300 - 700
Riittävä*

50 - 500
Riittävä*

Runkolukittavat 
pyöräpaikat Kaikki Kaikki Puolet*

Katetut pyöräpaikat Kaikki Kaikki Puolet*
Lukittavat säältä suojatut 
säilytystilat (esim. 
hallipaikat tai pyöräkaapit)

Lukittavat säältä suojatut säilytystilaratkaisut 
(tunnistautuminen)
Varaus lisätä tarvittaessa. 

–

Tavarapyörien paikat 5-10 pyörälle, varaus lisätä tarvittaessa
Sähköpyörien 
latausmahdollisuus Muutamia, varaus lisätä tarvittaessa

PP-pysäköinnin etäisyys Alle 50 m. aseman sisäänkäynnistä tai laiturista* 

Jäsentely ja näkyvyys
Tunnistettava yhtenäinen ilme 
(merkit/kyltit/väritys/materiaali) –

Pyöräpysäköintialueen erottaminen omaksi kokonaisuudekseen tummuus-
ja kontrastierovyöhykkeellä.*

Turvallisuus, 
turvallisuuden tunne

Pyöräpysäköintialueiden tulee olla valaistuja ja ne tulee sijoitella näkyvälle 
paikalle (sosiaalinen kontrolli)

Kytkentä 
kaupunki/vuokrapyörä-
järjestelmään

Kaupunkipyöräasema aseman välittömässä läheisyydessä, jos 
kaupunkipyöräjärjestelmä käytössä.

Romupyörien poisto Säännöllinen Säännöllinen Tarvittaessa
Pyörien huoltopiste Kattava Kattava Perus

Yhteydet pyöräpysäköintiin Eri suunnille hajautettu pysäköinti. 

Opastus Opastus kaikista tulosuunnista

Informaatio ennen matkaa Tieto pyöräpysäköinnistä saatavilla netissä
Informaatio 
liityntäpysäköintialueella Ohjeistus pyöräpysäköinnin käytöstä

Saavutettavuus Sujuvat ja turvalliset pyöräily-yhteydet
jatkuvuus asema-alueen sisällä

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI A B C

Paikkojen lkm.
Paikkoja oltava tarjolla sellainen määrä, ettei se rajoita raideliikenteen 
hyödyntämistä osana kaukoliikenteen matkaketjua. Tavoitteet asetettava 
tapauskohtaisesti, asemakohtaisten tarkasteluiden perusteella.

P-alueen etäisyys
Lyhytaikaiset paikat: suositus alle 50 m, enintään 100 m*
Pitkäaikaiset paikat: alle 300 m*

Lämmitetyt paikat Pysäköintihalli / osa paikoista lämpötolpallisia
Sähköautopaikat Varaukset sähköautojen latauspisteelle

Jäsentely ja näkyvyys
HSL:n 
konseptikäsikirjan 
mukainen

Liityntäpysäköinnin selkeä jäsentely ja osoittaminen 
liikennemerkein

Opastus Opastus kaikista tulosuunnista Opastus maantieverkolta

Informaatio ennen matkaa Tieto pysäköinnistä ja maksukäytännöistä saatavissa netistä

Reaaliaikaisen tilatiedon 
tarjoaminen 

Reaaliaikaisen tilatiedon tarjoaminen 
netissä ja katuverkolla (suositus) –

Informaatio 
liityntäpysäköintialueella

Maksukäytäntöjä koskevien tietojen selkeys
Sähköinen matkustajainformaatio

Maksukäytännöt Kortti ja mobiili
Tunnistautumiskäytännöt Tunnistautuminen matkalipulla

Invapaikat ja esteettömyys

Riittävästi (vähintään 1) Vna 241/2017
1 jokaista 50 autopaikkaa kohti*
Sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.
Huomioitava RATO:n ja Vna 241/2017 vaatimukset sekä esteettömyyttä 
koskevat ohjeistukset

Saattoliikenteen paikat Varattava paikat lyhytaikaiselle pysäköinnille
Saattoliikenteen alue erotettava merkinnöin

Taksipaikat
Molemmin puolin rataa* Enintään 50 m etäisyydellä 

asemarakennuksesta.Enintään 50 m etäisyydellä 
asemarakennuksesta.

Joukkoliikenne
Asema-alueella olevat linja-autopysäkit on suunniteltava kussakin 
hankkeessa määritettyjen suunnitteluperusteiden sekä Väyläviraston ja 
kyseisen kunnan ohjeiden mukaisesti.
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Pääkaupunkiseudun 
K1-asemat

Helsinki, Pasila, Tikkurila, Leppävaara



Pääkaupunkiseudun K1-asemat

• Pääkaupunkiseudun K1-asemat muodostavat selkeästi oman 
luokkansa:

• Asemat sijaitsevat merkittävissä palvelu- ja 
työpaikkakeskittymissä, joissa maankäyttö on hyvin tehokasta. 

• Pysäköintipaikkojen kysyntää kasvattavat liityntäpysäköinnin 
lisäksi palvelut ja työpaikat.

• Pysäköintipaikat sijaitsevat pääasiassa pysäköintihalleissa. 

• Kaukoliikenteen lisäksi asemilla risteävät useat lähijuna-, metro-, 
raitiovaunu- ja bussilinjat. 

• Liityntäpysäköinnin kehittämisen painopiste on pyöräpysäköinnissä. 
Autojen liityntäpysäköinnin osalta voidaan tutkia 
vuorottaispysäköinnin hyödyntämistä.



HELSINKI Nykytila 

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Pääkaupunkiseudun K1-asemat

Erityispiirteet Painottuu pyöräpysäköintiin

Junavuorot/vrk 547 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 600 asukasta
2,5 km = 123 700 asukasta
5,0 km = 212 000 asukasta

Suunnittelutilanne
Aseman ympäristö kuuluu 
kehitteillä olevaan 
Kävelykeskustan alueeseen

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, yksityinen

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Ei varsinaista 
liityntäpysäköintiä, pysäköinti 
lähistön pysäköintilaitoksissa

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

-

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat -

Saattopaikat (lkm) 18 kpl (1 h paikat)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Elielinaukion pysäköintihallissa 
on maksullista pysäköintiä 
(1–5,6 €/h)

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

280 kpl
117 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

n. 280 runkolukittavaa joista 60 
katoksellista polkupyöräpaikkaa 

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. Lisäksi HSL:n sivuilla 
tietoa pyöräpysäköinnistä.

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Pyöräpysäköintialueet aseman 
välittömässä läheisyydessä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Helsingin asema sijaitsee ydinkeskustassa, eikä sillä keskeisen 
sijaintinsa vuoksi ole tarvetta autojen liityntäpysäköinnille. 
Aseman edustalla on muutama maksullinen pysäköintipaikka 
(1 h) ja Elielinaukion maksullinen pysäköintihalli Euro-Park on 
avoinna klo 6–24.

Asemalla on noin 320 polkupyöräpaikkaa, joista 280 on 
runkolukittavia ja 60 sääsuojattuja paikkoja.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_helsinki_juliste_ja_linjalista_700x1000_13082018_3.pdf
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/helsinki_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

HELSINKI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Aseman ympäristö on valmiiksi toteutettua aluetta. 
Rautatientorin kehittämiseksi on olemassa 
suunnitelmia. Aseman ympäristö kuuluu kehitteillä 
olevaan Kävelykeskustan alueeseen. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Alueella on vain pyörien liityntäpysäköintipaikkoja, eikä 
autojen liityntäpysäköintiä aiota lisätä. 
Pyöräpysäköintiä on liian vähän ja 
pyörätelinekapasiteetti ylittyy jatkuvasti. Katettua 
pysäköintiä on vähän ja lyhyellä aikavälillä tavoitteena 
voisi olla pyöräpysäköinnin osittainen kattaminen ja 
määrän kasvattaminen. 

Pitkällä aikavälillä pysäköintitilannetta parantaisi 
katetun, mahdollisesti sopivan sisätilan löytäminen tai 
uuden sellaisen rakentaminen. Pyörätunnelihankkeen 
yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta rakentaa 
polkupyörien liityntäpysäköintialue maan alle.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Pyörätunnelin rakentaminen ratapihan alitse parantaa 
pyöräpysäköintipaikkojen saavutettavuutta. Helsingin 
seudulla on kehitetty omat opasteet pyöräpysäköintiin. 
Näillä olisi hyvä täydentää puutteellista liityntä-
pysäköinnin opastusta.

500 m



Liityntäpysäköinnin saattaminen tavoitetasolle
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkoja ei ole tarpeen lisätä

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Asemalla ei ole autojen liityntäpysäköintiä, eikä näin ollen 
tarvetta pysäköinnin laadun parantamiselle

KäytettävyysSaavutettavuus

• Saavutettavuuden parantaminen radan 
alittavalla pyörätunnelilla

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen paranta-
minen ja täydentäminen Helsingin omia 
opasteita hyödyntäen



PASILA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Pääkaupunkiseudun K1-asemat

Erityispiirteet Painottuu pyöräpysäköintiin

Junavuorot/vrk 1 096 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 3 200 asukasta
2,5 km = 98 800 asukasta
5,0 km = 260 200 asukasta

Suunnittelutilanne
Maankäyttö kehittyy 
voimakkaasti

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 10

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Väylävirasto (1), Kaupunki (2)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Ei varsinaista 
liityntäpysäköintiä, pysäköinti 
lähistön pysäköintilaitoksissa

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

-

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat -

Saattopaikat (lkm) -

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Ei liityntäpysäköintiä. Alueen 
pysäköintihalleissa mahdolli-
suus pysäköidä 1–2 €/h. 

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

n. 200
106 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Pyöräpysäköinnissä käytössä 
tilapäisasema Veturitorilla

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Pasilan aseman rakennus-
projektista johtuen tieto ei ole 
ajantasaista

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Väliaikaisista järjestelyistä 
johtuen vajavainen. Tripla-
hanke selkiyttänee tilannetta.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Pasilan asema sijaitsee noin 3 km Helsingin 
päärautatieasemalta pohjoiseen ja on Helsingin ohella Suomen 
merkittävin henkilöliikennekeskittymä. Aseman seutu kehittyy 
voimakkasti ja käytössä on tällä hetkellä väliaikainen asema.

Pasilan asemalla ei ole henkilöautojen liityntäpysäköintiä, 
mutta lyhytaikaiseen pysäköintiin on ympäristössä noin 1300 
maksullista autopaikkaa. Polkupyörien liityntäpysäköinti on 
Pasilassa tärkeässä roolissa. 

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

1

2

2

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_pasila_juliste_29082018_700x1000_27.pdf
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/pasila_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

PASILA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Alueelle on rakentumassa uusi kaupunginosa ja 
asemanseudun maankäyttö kehittyy voimakkaasti. 
Tripla-hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi asema 
ja lisää liityntäpysäköintipaikkoja. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Pyöräpysäköinnin laatu ja määrä ei ole aiemmin 
vastannut kysyntää. Triplan rakentumisen myötä 
tilanne on parantumassa, mutta asiaa tulee seurata. 
Asemalle rakennetaan tässä yhteydessä 500 
polkupyörien ja 50 autojen liityntäpysäköintipaikkaa. 
Pitkällä aikavälillä pyöräkaapeille tai lukituille sisätiloille, 
joissa on sähköpyörien latausmahdollisuus, voisi olla 
kysyntää.

Pohjoisen alikulun itäpuolen pyöräpysäköinti kaipaa 
kehittämistä. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Pohjoisbaanaa tulisi jatkaa aseman kohdalle. Itä-
puolella katu- ja pääpyöräreittiverkoston rakentumista 
tukisi Rautatieläisenkadun jatkaminen raiteiden alitse. 
Helsingin seudulla on kehitetty omat opasteet 
pyöräpysäköintiin. Näillä olisi hyvä täydentää 
puutteellista liityntäpysäköinnin opastusta.

500 m



Liityntäpysäköinnin saattaminen tavoitetasolle
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen Triplan yhteyteen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkoja ei ole tarpeen lisätä

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Asemalla ei ole autojen liityntäpysäköintiä, eikä näin ollen 
tarvetta pysäköinnin laadun parantamiselle

KäytettävyysSaavutettavuus

• Pohjoisbaanan jatkaminen aseman kohdalle 
asti

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen paranta-
minen ja täydentäminen Helsingin omia 
opasteita hyödyntäen



TIKKURILA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Pääkaupunkiseudun K1-asemat

Erityispiirteet Matkakeskus, pendelöintiä

Junavuorot/vrk 548 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 2 700 asukasta
2,5 km = 39 000 asukasta
5,0 km = 115 800 asukasta

Suunnittelutilanne
Uusi matkakeskus; lisäraide-
varaus, jolla nyt pysäköintiä

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 13

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

373 kpl
100 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Yhteiskäyttöoperaattoreilla 
pysäköintipaikkoja n.400 m 
etäisyydellä asemasta

Invapaikat 5 kpl (vuonna 2015)

Saattopaikat (lkm) 8 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

0 € (12 h )

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

658 kpl 
100 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Alikulussa puolilämmin P-halli, 
jossa 160 pyöräpaikkaa. Kulku 
tilaan HSL:n matkakortilla.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilla ei tarkkaa 
kuvausta liityntäpysäköinnistä. 
HSL:n sivuilla tiedot paikoista.

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköintipaikkoja eri 
puolilla rataa

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Tikkurilan matkakeskus sijaitsee keskeisellä paikalla ja siellä 
pysähtyvät kaikki pääradan ja oikoradan kaukoliikenteen junat. 
Lisäksi paikallisjunilla ja –busseilla on hyvät yhteydet ympäri 
pääkaupunkiseutua.

Liityntäpysäköintialueet sijaitsevat radan molemmin puolin 
melko lähellä asemaa. Polkupyörille on oma 160-paikkainen, 
puolilämmin halli, johon pääsee kulkemaan matkakortilla.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_tikkurila_juliste_13082018_700x1000_19.pdf
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/tikkurila_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

TIKKURILA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Tikkurilan matkakeskus ja liikekeskus Dixin 1. vaihe 
valmistuivat vuonna 2015 ja Dixin 2. vaihe vuonna 2017. 
Suunnittelu ja rakentaminen jatkuvat asemanseudulla 
lähivuosina. Radan itäpuolella sijaitsevat liityntäpysäköinti-
alueet ovat lisäraidealuevarauksen alueella. Samoin 
liityntäpysäköinnin käytössä olevat kaksi suurta hiekkakenttää 
tulevat maankäytön kehittyessä poistumaan 
pysäköintikäytöstä mahdollisesti jo lähivuosina

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Aseman alue ei pitkäaikaisessa suunnittelussa voi olla 
ensisijaisesti autojen liityntäpysäköinnin käytössä, vaan 
kaupunki haluaa kehittää sitä enemmän joukko- ja 
pyöräliikenteen liityntäliikenteelle toimivaksi. Radan itäpuolen 
pysäköintialueiden poistuessa, liityntäpysäköintiä on kuitenkin 
mahdollista järjestää esim. Jokiniemen puolella muun 
maankäytön tarpeisiin toteutettaviin laitoksiin.
Pyöräpaikkoja on jo nyt runsaasti eri lähestymissuunnissa 
sekä erityisen laadukas pyöräpysäköintihalli alikulun 
yhteydessä.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Toisistaan erillään olevat pysäköintialueet kaipaavat 
reaaliaikaista paikkamäärän opastusta helpottamaan vapaan 
pysäköintipaikan löytämistä. Vantaan kaupunki on 
suunnitellut ja toteuttamassa Pääradan vartta myötäilevän 
pyöräilyn baanan, josta on Tikkurilan asemalle hyvät 
yhteydet. Viitoitusta erityisesti pääpyörätieverkolta voisi 
edelleen kehittää.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Pysäköintipaikkoja on tällä hetkellä riittävästi
• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 

varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyöräpaikkojen kattaminen

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkoja ei ole tarkoituksenmukaista lisätä 
keskeisellä paikalla Vantaan keskusta-alueella. Pysäköinti tulee 
kytkeä voimassa olevaan matkalippuun, jolloin olemassa olevat 
pysäköintipaikat saadaan liityntäpysäköinnin käyttöön.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle

KäytettävyysSaavutettavuus

• Pääradan vartta myötäilevän pyöräilyn 
baanan rakentaminen, josta on Tikkurilan 
asemalle hyvät yhteydet

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Viitoituksen kehittäminen 
pääpyörätieverkolta asemalle



LEPPÄVAARA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Pääkaupunkiseudun K1-asemat

Erityispiirteet Hyvät palvelut

Junavuorot/vrk 234 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 5 400 asukasta
2,5 km = 40 300 asukasta
5,0 km = 137 100 asukasta

Suunnittelutilanne

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 16

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Väylävirasto, kaupunki, Sello

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue, pysäköintihalli, 
kattopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

475 kpl+ 5 mp-paikkaa
91% syksyllä 2018

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

9 kpl yhteiskäyttöautopaikkoja 
(saattopysäköinti, jonka 
aikarajoitus ei koske 
yhteiskäyttöautoja.)

Invapaikat 2+7 kpl

Saattopaikat (lkm) 22 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Katetussa hallissa matkakor-
tilla 1 € ma-pe klo 6-16, avo-
paikoilla 10 - 24 h aikarajoitus.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

644 kpl (tilapäisesti  suurelta 
osin pois käytöstä -
paikkamäärä korjausten jälkeen 
ei tiedossa)

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Iso osa pyöräpaikoista säältä 
suojassa asematunnelissa.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

HSL:n sivuilla tietoja 
liityntäpysäköinnistä

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Leppävaara on voimakkaasti kasvava Espoon kaupunginosa, 
joka sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Leppävaaran 
merkitys kaukoliikenteessä kasvoi, kun Turun suunnan junat 
alkoivat vuonna 2015 pysähtyä asemalla.

Leppävaaran terminaali yhteydessä on kolme erillistä 
liityntäpysäköintialuetta, joista Pohjois-Leppävaaran alue on 
maantasossa. Kaksi muuta aluetta ovat kauppakeskus Sellon 
yhteydessä, toinen katolla ja toinen hallissa bussiterminaalin 
alapuolella. Liityntäparkkihallin käyttö edellyttää HSL 
matkakortilla maksettua paikallisliikenteen lippua.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_leppavaara_juliste_13082018_700x1000_8_0.pdf
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/leppavaara_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

LEPPÄVAARA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Leppävaara kasvaa voimakkaasti ja myös sen rooli 

liikenteen solmukohtana korostuu. Terminaali- ja 

liityntäpysäköintialueelle on lähimmän 10 vuoden 

aikana tulossa suuria muutoksia, joilla on vaikutusta 

henkilöautojen liityntäpysäköintiin ja sen sijaintiin. 

Pyöräily-ympäristöä uusitaan vuoden 2018 loppuun 

mennessä.

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Autopaikkojen määrää tullaan hieman kasvattamaan ja 

sijoitetaan kokonaisuudessaan pysäköintilaitoksiin, 

mutta hieman nykyistä kauemmaksi asemasta. Myös 

pyöräpaikkojen määrä kasvaa pyöräily-ympäristön 

uusimisen yhteydessä jonkin verran. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Hajautetussa pysäköintiratkaisussa autopaikkojen 

täyttöasteesta olisi hyvä olla tietoa jo katuverkossa, 

jotta autoilijat voisivat ajaa suoraan siihen 

liityntäpaikkaan jossa vielä on tilaa. Nykyisen 

hajautetun pysäköintiratkaisun sijaan keskitetty 

liityntäpysäköinti olisi parempi.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Pysäköintipaikat ovat tällä hetkellä suurelta osin pois 
käytöstä. Korjausten jälkeinen paikkamäärä ja telineiden 
laatutaso ei ole vielä tiedossa. Palvelutasotavoitteen 
mukaiselle 700 pyöräpaikalle on kysyntää.

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Autopaikat ovat täynnä ja lisäpaikkojen rakentaminen on 
tarpeen. Suunnitteilla noin 100 lisäpaikkaa.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle. Tällä hetkellä 
sähköautojen lataus vain Sellon pysäköintihallissa.

• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

KäytettävyysSaavutettavuus

• Keskitetty liityntäpysäköinti olisi parempi 
kuin nykyinen hajautettu ratkaisu

Opastus

• Opastus ja reaaliaikainen tieto liityntä-
pysäköinnin täyttöasteesta jo katuverkolle

• Viitoituksen kehittäminen asemalle



19

Suurten kaupunkien 
K1-asemat

Turku, Tampere, Kupittaa, Lahti, Oulu, Kuopio, Jyväskylä



Suurten kaupunkien K1-asemat

• Suurten kaupunkien K1-asemat sijaitsevat yli 100 000 asukkaan 
kaupunkien keskustoissa. 

• Tampereen ja Jyväskylän asemat erottuvat ryhmän muista 
asemista jonkin verran keskeisemmän sijaintinsa vuoksi. 

• Turun, Oulun, Lahden ja Kuopion asemat sijaitsevat 
keskustojen reunalla, hieman etäämpänä kaupallisesta 
keskittymästä. 

• Kupittaa on merkittävä työpaikka-alue ja aseman läheisyydessä 
sijaitsee muun muassa Turun yliopistollinen keskussairaala.

• Kehittämishankkeita, jotka muuttavat asemien liikenne- ja 
pysäköintijärjestelyjä lähivuosina:

• Asema-alueiden maankäyttöä pyritään tehostamaan ja 
kaupallista merkitystä kasvattamaan 

 pysäköintipaikkojen kysyntä kasvaa, ja niiden järjestäminen 
vaikeutuu

• Tulevaisuudessa liityntäpysäköinnin pääpaino rakenteellisessa 
pysäköinnissä.



TURKU Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 25 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 5 000 asukasta
2,5 km = 58 200 asukasta
5,0 km = 127 300 asukasta

Suunnittelutilanne

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 21

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1), Väylävirasto (2)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue

Henkilöautopaikat 
(lkm/käyttöastearvio)

78 kpl
90 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 32 kpl (tieto vuodelta 2009)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

1-1,50€/h; 4€/vrk; 10€/3 vrk; 
15€/5 vrk; 20 €/7 vrk; 
35€/14 vrk; 50 €/30 vrk

Pyöräpaikat 
(lkm/käyttöastearvio)

120 kpl / 110 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Asemalla kaupunkipyöräasema

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Joitain tietoja VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Pysäköinti näkyvällä paikalla 
aseman läheisyydessä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Turun rautatieasema sijaitsee Turun keskusta-alueen reunalla. 
Asemalla on 2 maksullista pysäköintialuetta, joissa on tilaa 
rajoitetusti. Toinen alue on aseman edessä ja toinen aseman 
sataman puoleisessa päädyssä.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

1

2

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Turku_A4_+04062018.pdf/1439f8b7-edd7-4994-ac2a-e6a0d01178e4
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/turku_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

TURKU Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudulla on useita maankäytön kehittämishankkeita. 

Vahvistunut asemakaava ”Logomon silta”, jossa on uusi 

pysäköintilaitos ja kävelysilta ratapihan yli. Lisäksi vireillä on 

mm. asemakaava ”Turku ratapiha”, jossa suunnitellaan 

elämyskeskusta. Matkakeskusta suunnitellaan Brahenkadun 

ja nykyisen linja-autoaseman läheisyyteen. Turku–Helsinki-

nopean junayhteyden hankkeen yhteydessä tutkitaan myös 

liityntäpysäköinnin järjestämistä.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Autojen liityntäpysäköintipaikkoja tarvitaan lisää. 

Liityntäpysäköintiin käytetään tällä hetkellä myös ympäröivän 

alueen katuja. ”Logomon silta”-asemakaavassa on 

kaavoitettu pysäköintilaitos Ratapihankadun varteen 

Ajurinkadun kohdalle. Laitoksen toteuttamisesta ei ole vielä 

päätöstä. Matkakeskuksen suunnittelussa tulee tutkia 

pysäköinnin järjestämistä ja paikkojen käyttömahdollisuuksia 

liityntäpysäköintiin. Pyöräpysäköinnin tarjonta ja laatutaso 

ovat huonot ja niitä tulee kehittää.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Autoliikenteen liityntäpysäköinti on pääkatuverkon varrella. 

Pyörien liityntäpysäköinnin saavutettavuutta parantaisivat 

Iso-Heikkilän suuntaan kaavailtu radanvarsipyörätie ja 

Humalistonsillan parantaminen. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen rakentamalla pysäköinti-
laitos Ratapihankadun varteen Ajurinkadun kohdalle

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys
• Tunnistautumiskäytäntöjen 

käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

• Pyöräilyn yhteyksien parantaminen: 
pyörätie radan vartta Iso-Heikkilän 
suuntaan ja Humalistonsillan parantaminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen



TAMPERE Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 74 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 5 500 asukasta
2,5 km = 60 100 asukasta
5,0 km = 98 200 asukasta

Suunnittelutilanne
Asemakeskuksen
yleissuunnittelu käynnissä

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 24

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Senaatti, Väylävirasto

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantaso / Pysäköintihalli (ei 
varsinaista liityntäpysäköintiä)

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

Noin 200 kpl (poistumassa)
90–100  %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Asemalla ei kumpiakaan, 
P-Hämpissä 12 
sähkölatauspistettä.

Invapaikat 3 kpl. Lisäksi maksull. hallissa

Saattopaikat (lkm)
Noutoparkki 62 paikkaa
Asema-aukio n. 45 paikkaa

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

0–3 h: 0,50 € / h
seuraavat tunnit: 1 €/h
vuorokausi: 21 €. 

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

100 kpl, 80–275 %. Myös mak-
sullisessa 120, vähän käyttäjiä.

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perustelineet. Maksullisessa 
BikeBoxissa tilaa esim. tavara-
pyörille

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Olennainen tieto kohtalaisen 
hyvin VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut
Pysäköintilaitosten tilatieto 
verkossa.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Aseman pysäköintilaitoksiin
opastus kuten muihin 
keskustan pysäköintilaitoksiin

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Tampereen rautatieasema Suomen vilkkaimpia asemia ja 
sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa.
Tampereella on keskeinen sijainti rataverkossa pääradan 
varressa.

Maksullinen liityntäpysäköinti on mahdollista parkkihalleissa, 
mutta pysäköinnin kallis hinnoittelu ei tue pidempiaikaista 
liityntäpysäköintiä.

Asemakeskushanke käynnissä - tulossa suuria muutoksia.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/Lahialuekartta_+Tampere_+A4_+13092017.pdf/d594c3c9-d91b-4e0b-b8d4-ce2a661cf93e
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/tampere_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

TAMPERE Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemakeskuksen kaavoitus ja yleissuunnittelu käynnissä. P-

Hämpin laajennuksen mahdollistava maanalaisen 

rakentamisen asemakaava 2019 ehdotukseksi, maanpäälliset 

asemakaavat vaihe I  2020 ja vaihe II 2021-2022. 

Asemakeskuksen yleissuunnitelma valmistuu 6/2019. 

Tavoitteena jatkaa rakenteilla olevan Tampereen Kansi ja 

Areena -hankkeen jälkeen alueen kehittämistä radan päällä. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Autoliityntä ydinkeskustassa ei ole tärkein kehityskohde, 

mutta liityntäpysäköinti tulee mahdollistaa nykyistä 

laadukkaammin. Erittäin pitkällä aikavälillä autoliitynnälle 

paremman sijainnin tarjoaa Lakalaivaan tavoiteltu uusi 

kaukoliikenteen asema. Pyöräpysäköintipaikkoja on tällä 

hetkellä riittämätön määrä. Kehittämisajatuksena on 

keskitetyn pyöräpysäköintilaitoksen toteuttaminen 

rautatieaseman edustalle.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Rautatieaseman kohdalla puuttuu pohjois-eteläsuuntainen 

pyörätie, jota pitkin olisi sujuva yhteys asemalle. Tavoitteena 

on toteuttaa pyöräilyn pääreitti Rautatienkadun itäreunaan. 

Myös Itsenäisyydenkadun eteläreunassa pyöräily on 

mahdollista vain kesäkaudella, joten sinne tarvitaan 

ympärivuotinen korkeatasoinen väylä. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen asemakeskushankkeen 
yhteydessä. Kaupungin tavoitteena on 1500 
polkupyöräpaikkaa junan liityntäpysäköintiin.

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Pysäköintipaikkojen rakentaminen 1500 henkilöautolle 
P-Hämpin laajennusosiin

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle uusiin pysäköintilaitoksiin
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Pohjois-eteläsuuntainen pyörätie 
rautatieaseman kohdalle

• Pyöräilyn pääreitti Rautatienkadun itäreunaan
• Raitiotien rakentamisen yhteydessä 

kehitetään Itsenäisyydenkadun 
pyöräilyolosuhteita

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen



KUPITTAA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 28 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 2 400 asukasta
2,5 km = 49 000 asukasta
5,0 km = 130 700 asukasta

Suunnittelutilanne Alue kehittyy voimakkaasti

Lisätiedot
Ei lähialuekarttaa
VR:n asematiedot 27

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Koy Kupittaan kolmio

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Tykistökadun varrella 
maantasopysäköintiä. Lisäksi 
pysäköintimahdollisuuksia lähis-
töllä tonteilla ja katuverkolla.

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

52 kpl
100 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat 3 kpl

Saattopaikat (lkm)
Ei varmuutta saattopaikkojen 
olemassa olosta 
rakennustöiden aikana

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Pysäköinti maksaa 2–3 €/h tai 
12€/vrk

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

78 kpl
80–90 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Noin 30 runkolukittavaa 
pyöräpaikkaa

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. 

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Tilanne rakennustöistä johtuen 
sekava

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Kupittaan asema sijaitsee noin 3 km Turun rautatieasemalta 
itään. 

Rakennustyöt Kupittaan asemalla alkoivat 10.9.2018. 
Rakennustöistä johtuen henkilöliikenteen, autoliikenteen sekä 
paikoitusalueiden järjestelyt muuttuvat aseman alueella 
ainakin rakentamisen ajaksi.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kupittaa_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

KUPITTAA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Kupittaa on voimakkaasti kehittyvä maankäytön alue, 

samoin viereinen Itäharjun alue. Yhdessä ne 

muodostavat ns. tiedepuisto- ja kampusalueen. 

Kaupungilla on meneillään EU-hanke ECCENTRIC, jossa 

on suunniteltu Kupittaan asemalle ns. liikkumis-

asemaa. Neuvottelut VR:n kanssa ovat kesken. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Sekä auto- että pyöräpysäköintipaikoista on tällä 

hetkellä pulaa. Kadunvarsipaikat ovat alueella 

vähenemässä. Vireillä oleva pysäköintilaitoksen 

asemakaava ”Joukahaisenkadun pysäköintitalo” on 

yksityinen hanke, jossa on neuvoteltu 

liityntäpysäköinnin osoittamisesta laitokseen. 

Pyöräpysäköinnin tarjonta ja laatutaso ovat huonot ja 

vaativat kokonaisvaltaista kehittämistä.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Kupittaan alueen jalankulku- ja pyörätieverkkoa on 

tarkoitus kehittää samalla kun maankäyttöä kehitetään. 

Alueen rakentuminen on kuitenkin kesken ja viitoitusta 

ja opastusta voidaan kehittää vasta, kun on minne 

viitoittaa.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen hankkiminen yksityisen 
Joukahaisenkadun pysäköintitalon yhteydestä

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen



LAHTI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet Uusi matkakeskus

Junavuorot/vrk 61 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 4 800 asukasta
2,5 km = 42 100 asukasta
5,0 km = 76 500 asukasta

Suunnittelutilanne
Alueella muutoksia ja 
lisärakentamista

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 30

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintitalo, pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

280 kpl
100 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

2

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 22 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Pysäköinti maksaa 2–3 €/h tai 
12€/vrk

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

366 kpl
n. 65 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

270 katettua pyöräpaikkaa, 
joissa runkolukitus. Osa 
telineistä kaksikerroksisia.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy tietoa

Digitaaliset ratkaisut
Sähköinen pysäköintilupa 
testikäytössä

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Paikkojen markkinointi Lahden 
pysäköinti OY ja VR

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Matkakeskus Lahti yhdistää juna- ja bussiliikenteen Lahden 
keskustassa. Juna-aseman lisäksi matkakeskuksesta löytyy 
sekä lähi- että kaukoliikenteen linja-autoasemat.

Matkakeskuksen seutu on tällä hetkellä suurten muutosten ja 
lisärakentamisen alla.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Lahti_A4_29082016.pdf/5cd59fdb-c820-44ca-aa28-b3f612830c3b
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/lahti_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

LAHTI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Lahden asemanseutu rakentuu 2020-luvulla 

keskustaan liittyväksi tiiviiksi kaupunginosaksi. Alueelle 

on kaavoitettu merkittävästi (200 000 kem2) uutta 

rakennusoikeutta. Valtatien 12 liikenne siirtyy 

Eteläiselle kehätielle sen valmistuessa (v. 2020). 

Matkakeskuksen editse menevää Mannerheiminkatua 

on voidaan tällöin kehittää kaupunkibulevardiksi.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Radan eteläpuolella asemakaava mahdollistaa kaksi-

tasoisen, 150–180-paikkaisen pysäköintilaitoksen 

toteuttamisen nykyisen maantasossa olevan 

pysäköintialueen paikalle Radanpäähän. Lisäksi 

junalaiturien läheisyydessä on toimistotalokiinteistö, 

joka on käytettävissä 180 paikan liityntäpysäköintiin.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Eteläisen kehätien toteutuksen yhteydessä on 

varmistettava riittävä opastus ulkokehältä ja 

Uudenmaankadulta sekä kaupungin kaduksi siirtyvältä 

Mannerheiminkadulta. Matkakeskus läntisen kaava-

alueen myötä kehitetään matkakeskuksen 

länsisuunnan pääpyöräreittiä vaiheittain. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen, tavoitteena 700 paikkaa

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakenteellinen toteuttaminen 600 
henkilöautolle

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

• Matkakeskus läntisen kaava-alueen myötä 
kehitetään matkakeskuksen länsisuunnan 
pääpyöräreittiä vaiheittain. 

Opastus

• Reaaliaikainen tieto vapaista paikoista
• Riittävä opastus ulkokehältä sekä 

Uudenmaankadulta ja kaupungin kaduksi 
siirtyvältä Mannerheiminkadulta

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen



OULU Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 20 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 4 100 asukasta
2,5 km = 41 000 asukasta
5,0 km = 85 400 asukasta

Suunnittelutilanne
Asemanseudun suunnittelu 
käynnissä.

Lisätiedot Lähialuekartta
VR:n asematiedot 33

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / Hallinta
Vr (1), Senaatti (2), Väylävirasto 
(3), kaupunki (4), yksityinen (5)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti, 
pysäköintialueet molemmin 
puolin rataa

Henkilöautopaikat, lkm
käyttöastearvio

138 kpl
70 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat (lkm)

0 kpl

Invapaikat 7 kpl

Saattopaikat (lkm) Ei merkittyjä paikkoja

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

50 min 1,00€; vrk 5,00€, 
Aina maksullinen

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

100 kpl
80 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & tavarapyörät)

Perinteisiä pyörätelineitä asema-
alueella. Ei runko-lukittavia 
paikkoja, eikä katosta.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Maksullisuutta ja rajoituksia 
koskeva informaatio vaikeasti 
löydettävissä.

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoimia pysäköintialueita 
aseman lähellä, 
”perusparkkialue”, ei erotu sen 
kummemmin.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Oulun rautatieasema sijaitsee keskustan itälaidalla, muutaman 
korttelin päässä kaupungin ydinkeskustasta. 

Oulun matkakeskuksen ja asemakeskuksen suunnittelu on 
ollut käynnissä jo useita vuosia. Vuonna 2016 järjestettiin 
asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu, mutta alueen 
asemakaavoitus ei ole vielä käynnistynyt.

Aseman nykyiset liityntäpysäköintialueet sijaitsevat aseman 
edessä sekä linja-autoaseman vieressä radan toisella puolella. 

20 ap, aina 
maksullinen

62 ap, maksullinen
Ma-pe 8-18, la 8-14

28 ap, rajoittamaton
28 ap, 2h kiekolla

Ma-pe 8-18 la 8-14

Liityntäpysäköintiä 
myös Raksilan kaduilla

Pyörätelineitä 
asema-alueella

1

2

1

35
4

5

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/La%CC%88hialuekartta_+A4_+Oulu_+03012018.pdf/40a08dfe-3cec-4da5-aced-08562da45598
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/oulu_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

OULU Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Oulun asemakeskuksen arkkitehtuurikilpailu 
järjestettiin vuonna 2016 yhdessä maanomistajien 
kanssa. Alueelle on kaavailtu asumista, palveluja ja 
toimistoja. Asemakaavoitus ei vielä ole käynnistynyt.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Asemalla ei tällä hetkellä ole erikseen osoitettua 
liityntäpysäköintiä autoille. Konseptisuunnitelman 
mukaisesti liityntäpysäköintipaikat toteutetaan 
asemakeskushankkeen yhteydessä. Suunnittelussa 
huomioidaan esteettömät kulkuyhteydet eri 
kulkumuotojen välillä.

Matkakeskuksen yhteydessä on osoitettu 
pyöräpysäköintipaikkoja maan alle. Suunnittelussa 
huomioidaan runkolukitusmahdollisuus sekä 
tilavaraukset laatikko- ja taakkapyörille.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Kävelyn ja pyöräilyn opastusta parannetaan ja 
täydennetään uuden tieliikennelain mukaisilla merkeillä 
ja metrokarttamaisilla opastustauluilla kesällä 2019.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen asemakeskushankkeen 
yhteydessä

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen 200 henkilöautolle 
asemakeskushankkeen yhteydessä

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteille
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

• Kaupunkipyöräaseman rakentaminen 
asemalle, kun järjestelmä otetaan käyttöön

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen merkitseminen



KUOPIO Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 14 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 4 900 asukasta
2,5 km = 37 600 asukasta
5,0 km = 56 200 asukasta

Suunnittelutilanne
Asemakaava hyväksytty vuonna 
2017. Matkakeskus rakenteilla.

Lisätiedot
Lähialuekartta puuttuu
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1), Väylävirasto (2)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

56 kpl
100 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl (10 sähköauton 
latauspistettä tulossa 
pysäköintitaloon)

Invapaikat 1 kpl

Saattopaikat (lkm)
4 kpl (n. 25 uutta ap tulossa 
radan pohjoispuolelle)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

1h 1,40€; vrk 7,00€
(pysäköintitalon hinnoittelusta 
ei vielä tietoa)

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

50 kpl
110 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteiset pyörätelineet 
aseman edessä. Ei runko-
lukittavia paikkoja, eikä 
katosta.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Maksullisuutta ja rajoituksia 
koskeva informaatio VR:n ja 
Autoparkin verkkosivuilla.

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoin pysäköintialue aseman 
vieressä, ”perusparkkialue”, ei 
erotu sen kummemmin.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Kuopion rautatieasema sijaitsee keskustan pohjoislaidalla, 
neljän korttelin päässä torista.

Alueen asemakaava on tullut voimaan vuonna 2017. Nykyisen 
linja-autoaseman paikalle on rakenteilla matkakeskus, jonka 
yhteyteen rakennetaan myös asuntoja ja liiketiloja sekä 
pysäköintipaikkoja autoille ja polkupyörille. Nykyisen 
liityntäpysäköintipaikan tilalle on suunniteltu kerrostalo.

1

2

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kuopio_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

KUOPIO Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittämistilanne

Radan pohjoispuolelle vanhan linja-autoaseman 
paikalle on rakenteilla asuntoja 400-500 uudelle 
asukkeelle sekä n. 12 000 k-m² uutta liike- ja 
toimistotilaa. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Nykyisen liityntäpysäköintipaikan tilalle on suunniteltu 
kerrostalo. Liityntäpysäköintiä varten rakennetaan uusi 
pysäköintitalo, johon tulee 409 autopaikkaa. Paikat on 
tarkoitettu liityntäpysäköijien sekä alueella asuvien, 
työskentelevien ja asioivien käyttöön. Uusia 
pyöräpaikkoja tulee yhteensä hieman alle 1000 
kappaletta.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Asemanseudun saavutettavuutta edistetään erilaisin 
keinoin. Suunnitelmissa on mm. uusi Puijonkadun 
ylitysmahdollisuus asema-alueelta. Asemanseudulle on 
tulossa myös kaupunkipyöräasema, jonka lopullista 
sijoituspaikkaa haetaan alueen rakentamisen edetessä.

Pyöräpysäköintiä pyritään jatkossa hajauttamaan eri 
tulosuunnille ja kytkemään liityntäpysäköinti paremmin 
pyöräilyn pää- ja aluereittiverkostoon. Asemanseudun 
opastusta kehitetään sekä perinteisin että digitaalisin 
keinoin.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen 

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Pyöräpysäköinnin turvallisuuden parantaminen
• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen uuteen 
pysäköintitaloon

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteille
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen
• Invapaikkojen toteuttaminen RATOn vaatimusten mukaisesti

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

• Kaupunkipyöräaseman rakentaminen 
asemalle, kun järjestelmä otetaan käyttöön

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista ja reaaliaikainen tieto 
vapaista paikoista

• Liityntäpysäköintipaikkojen merkitseminen 
liikennemerkein



JYVÄSKYLÄ Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi Suurten kaupunkien K1-asemat

Erityispiirteet Moderni matkakeskus

Junavuorot/vrk 17 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 4 800 asukasta
2,5 km = 37 300 asukasta
5,0 km = 82 400 asukasta

Suunnittelutilanne
Asemanseudun kehittämisen 
suunnittelu käynnissä

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 39

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Jyväs-Parkki Oy

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintitalo (P-Matkakeskus 
3 tasoa, P-Asema 10 tasoa)

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

432 kpl P-matkakeskus ja P-
Asema 460 kpl
90 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl

Invapaikat 6 kpl P-Matkakeskus

Saattopaikat (lkm)
22 kpl, Hannikaisenkadulla
myös noin 8 paikkaa (10 min)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Hinnat 1–1,50 €/h tai 
14,50 €/vrk

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

215 kpl
80–150 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Osassa paikoista mahdollisuus
runkolukitukseen. 
60 katospaikkaa.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Verkkosivuilla reaaliaikainen 
vapaiden paikkojen määrä

Digitaaliset ratkaisut Tunnistus rekisterikilvestä

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Helposti löydettävissä ja 
ajettavissa perille. Kävely-
etäisyys laitureille noin 150 m.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Jyväskylän Matkakeskus sijaitsee hyvin keskustan yhteydessä, 
kahden korttelin päässä kävelykadusta. 

Liityntäpysäköintiä palveleva 432-paikkainen pysäköintitalo on 
matkakeskuksen koillispuolella, jolta kävelymatka laitureille on 
keskimäärin 150 m. Saattopysäköintiä varten on alue 
matkakeskuksen lounaispuolella ja pyöräpysäköintiä varten on 
4 erillistä aluetta, joista pysäköintipaikkoja löytyy yhteensä 
noin 215.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Jyva%CC%88skyla%CC%88_A4_+04062018.pdf/7197b622-8853-47a6-b5aa-d133c82f334b
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/jyvaskyla_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

JYVÄSKYLÄ Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä suunnittelu, joka tähtää 

asemanseudun alueen kaupunkirakenteen kehittämiseen. 

Tuleva maankäytön kehittämisratkaisu voi pitää sisällään 

asemanseudun viereisten alueiden maankäytöllistä 

kehittämistä sekä radan päälle- tai ylirakentamista. 

Kehitettävissä olevia tyhjiä tai nykyisestä käytöstä poistuvia 

maa-alueita asemanseudun läheisyydessä on niukasti. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Kaupungin omistaman JyväsParkki Oy:n pysäköintilaitosten 

käyttäjäkokemusta pitäisi parantaa. Nyt pysäköintilaitokset 

koetaan epämiellyttävinä, pimeinä ja ahtaina tiloina. 

Suunnitteilla on robotti-parkin rakentaminen nykyisen asema-

aukion alueelle tulevalle uudelle torille. 

Pyöräpysäköintipaikkojen kokonaismäärää tulisi lisätä ja 

laatutasoa (runkolukitus) parantaa matkakeskuksen 

lähialueella. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Opastus on tärkein ja ehkä helpoin keino parantaa 

asemanseudun saavutettavuutta. Jyväskylässä on 

reaaliaikainen pysäköinnin opastus, mutta sitä pitäisi 

laajentaa päätie- ja katuverkolla. Pyöräilyn osalta on vuonna 

2018 valmistunut viitoitussuunnitelma.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen asemakeskushankkeen 
yhteydessä

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien säännöllinen poisto
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (kattava)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Robotti-parkin ja lisäliityntäpaikkojen rakentaminen nykyisen 
asema-aukion alueelle tulevalle uudelle torille

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

• Kaupunkipyöräaseman rakentaminen 
asemalle, kun järjestelmä otetaan käyttöön

Opastus

• Opastus kaikista tulosuunnista liityntäpysä-
köintiin ja reaaliaikaisen tiedon vapaista pai-
koista laajentaminen päätie- ja katuverkolla.

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen 2018 valmis-
tuneen viitoitussuunnitelman mukaisesti
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Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Vaasa, Pori, Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Rovaniemi, Hämeenlinna, Lappeenranta, Seinäjoki, 
Riihimäki, Kokkola, Kajaani, Salo, Kemi, Pieksämäki, Imatra, Karjaa



Muut maakuntakeskukset ja 
merkittävät risteysasemat

• Kaukoliikenteen 1-luokan asemien kolmas tyyppi muodostuu 
muiden maakuntakeskusten asemista sekä merkittävistä 
risteysasemista

• Kaupungin väestöpohja alle 100 000 asukasta ja aseman 
lähialueella (2,5 km) 7000 – 30 000 asukasta

• Liityntäpysäköinnin tarpeissa tämän tyypin sisällä 
huomattavasti enemmän vaihtelua kuin kahdella edellisellä 
asematyypillä

• Monilla asemanseuduilla käynnissä tai suunnitteilla merkittäviä 
kehittämishankkeita

• Radan estevaikutuksen vähentäminen
• Aseman maankäytön tiivistäminen

• Henkilöautojen liityntäpysäköinti tyypillisesti maantasopysäköintiä
• Osalla asemanseuduista maankäyttö tehostumassa ja 
liityntäpysäköinti muuttumassa rakenteelliseksi

• Pienimmissä kaupungeissa aseman liityntäpysäköinti 
todennäköisesti jatkossakin maantasopysäköintiä 



VAASA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 9 (v. 2018)

Saavutettavuus
0,5 km = 3 300 asukasta
2,5 km = 26 300 asukasta
5,0 km = 50 900 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Toinen asemalaituri & kevyen 
liikenteen alikulku suunnitteilla

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 44

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Kaupunki, Airaksinen Capital

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintihalli/-kansi (2017 
ilmakuva)

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

215 kpl
10 %
Teatteriparkissa 348 ap, joista 
yleisiä paikkoja on 168

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Kyllä

Invapaikat 3 kpl 

Saattopaikat (lkm) 0 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

0-3h 3€; 3-10h 10,50€; vrk 
16€; 2vrk 27,50€; 3vrk 38,50€; 
4vrk 45€; 5vrk 50€; seur.vrk
5€, Teatteriparkki 1 €/h, 5€/vrk

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

100 kpl
100 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteisiä pyörätelineitä,
runkolukituksen mahdollisuus 
vähäinen. 

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Pysäköintilaitoksen tiedot hyvin 
saatavilla netissä. 
Pyöräpaikoista ei tietoa. 

Digitaaliset ratkaisut Mobiilimaksu

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Yksinkertainen pysäköintilaitos 
aseman vieressä. Edullinen 
teatteriparkki 150 m 
etäisyydellä, ei niin näkyvä.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN 
YLEISKUVAUS

Vaasan rautatieasema sijaitsee keskustan koillislaidalla 
kahden korttelin päässä Kauppatorilta.

Liityntäpysäköinti on järjestetty aseman vieressä 
sijaitsevaan yksityiseen pysäköintilaitokseen sekä hieman 
asemasta erillään olevalle pysäköintialueelle. Vähemmän 
tunnettu, edullinen ja säältä suojattu pysäköintipaikka  
löytyy myös Vaasan teatteriparkissa 150 metrin päässä 
asemasta.

132 ap, maksullinen
Sähköauton latauspisteitä

83 ap, maksullinen

Teatteriparkki, 168 ap,
maksullinen

Pyöriä aitaan 
lukittuna

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/La%CC%88hialuekartta_Vaasa/c8497913-c842-4640-8f8e-7e13670fbf4e
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/vaasa_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

VAASA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittämistilanne

Kaupungin ”Hyppy yli radan” –keskustastrategian 
toteuttamisen myötä asumista ja palveluita kehitetään 
erityisesti rautatieaseman pohjois- ja koillispuolisella 
alueella. Vanhan linja-autoaseman paikalle on 
suunniteltu Wasa Station hybridikeskus.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Ilmaiset liityntäpysäköintipaikat vähenevät Wasa 
Station –hankkeen myötä, mutta asemanseudulla on 
tarjolla runsaasti maksullisia pysäköintipaikkoja.

Pyöräpysäköinti on tällä hetkellä heikkolaatuista ja 
jäsentymätöntä. Tavoitteena on rakentaa asemalle 
sääsuojattuja ja turvallisia pyöräpaikkoja sekä parantaa 
pyöräpysäköinnin jäsentelyä ja näkyvyyttä.

3. Saavutettavuuden parantaminen 

Aseman edustalle päättyvää Hovioikeuden puistikkoa 
kehitetään kävely- ja pyöräpainotteisena väylänä. 
Lisäksi tarvitaan uusi kävely- ja pyöräilyväylä ratapihan 
alitse. Alikulun yhteydessä on tarkoitus suunnitella 
myös toinen asemalaituri.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien pyöräpaikkojen rakentaminen esim. 
Hovioikeudenpuistikon päähän

• Pääosa runkolukittuja ja vähintään puolet säältä 
suojattuja

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Pyöräpysäköinnin jäsentely ja näkyvyyden parantaminen
• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (perustasoinen)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Saattoliikenteen paikkojen rakentaminen ja merkitseminen

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteille

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Uuden kävely- ja pyöräily-yhteyden 
rakentaminen ratapihan ali

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Liityntäpysäköintipaikkojen merkitseminen 
liikennemerkein



PORI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet Uusi matkakeskus

Junavuorot/vrk 9 (v. 2018)

Saavutettavuus
0,5 km = 3 900 asukasta
2,5 km = 24 700 asukasta
5,0 km = 54 100 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot Lähialuekartta
VR:n asematiedot 47

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

100 kpl 
80 % 

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Varaus (putkitus) sähköautojen 
pikalatauspisteelle

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 21 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Liityntäpysäköinti maksutonta. 
Lyhytaikainen pysäköinti 30 
minuuttia kiekolla.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

Noin 150 kpl
100 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Varaus (putkitus) sähköpyörien 
latauspisteelle

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Liityntäpysäköinnistä niukasti 
tietoa VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut -

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköintipaikat osin eri 
puolella rataa kuin asema.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Porin rautatieasema on Tampere–Pori-radan päätepiste ja 
sijaitsee Porin keskustan etelälaidalla. Rautatieaseman 
yhteyteen otettiin vuonna 2017 käyttöön matkakeskus, joka 
toimii kaupungin linja-autoliikenteen solmukohtana.

Liityntäpysäköintialueet sijaitsevat aseman eteläpuolella, radan 
ja kakkostien välissä. Alueella on yhteensä 100 maksutonta 
autopaikkaa. Lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on bussien 
tulolaiturin vieressä sekä rautatieaseman kohdalla.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/Lahialuekartta_+Pori_+A4_+06072017.pdf/0852552e-8576-4990-b065-254a3a7c4cf0
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/pori_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

PORI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseutu on pitkälti pienteollisuuta, mutta mielen-

kiinto aluetta kohtaan on matkakeskuksen ja SAMKin 

myötä kasvanut merkittävästi. Aseman viereen 

kaakkoispuolelle on kaavoitettu asuinkerrostaloja, joista 

ensimmäinen valmistuu syksyllä 2018. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Radan ja vt2:n välissä olevaa pysäköintialuetta on 

mahdollisuus tarvittaessa laajentaa. Matkakeskuksen 

tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että myös ainakin 

osa aseman läheisistä alueista säilyy pysäköinti-

käytössä. Lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on etenkin 

junan saapumishetkellä ajoittain liian vähän. Pyörä-

pysäköintiä etenkin rautatieaseman tontilla pitäisi 

kehittää järjestämällä katokselliset ja runkolukittavat 

telineet. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Karjalankadun varteen on suunnitteilla jk+pp -väylä 

mahdollisesti koko matkalle. Opastaminen aseman 

edustalta radan takana sijaitsevaan autojen liityntä-

pysäköintiin on ongelmallista ja kaipaisi selkiyttämistä.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle (valmius 

on olemassa)
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköinnin laajentaminen tarvittaessa radan ja 
valtatien 2 väliselle pysäköintialueelle.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle (valmius sähköjen 
vetämiselle on putkitettu)

• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Kävelyn ja pyöräilyn opastuksen 
parantaminen ja täydentäminen



JOENSUU Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 9 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 100 asukasta
2,5 km = 24 100 asukasta
5,0 km = 45 100 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Rakennustyöt käynnissä

Lisätiedot Lähialuekartta puuttuu
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / Hallinta
VR ja kaupunki, 
tulevan pysäköintitalon maan-
omistus siirtyy kaupungille

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti,
Kolme erillistä pysäköintialuetta

Henkilöautopaikat, lkm
käyttöastearvio

77 kpl (Suunnitteilla 600 kpl)
75 % 

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat (lkm)

0 kpl

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 16 kpl (Suunnitteilla 20-30 kpl)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

1h 1€; vrk. 6€; seur.vrk 2€
Muuttuu tulevaisuudessa

Pyöräpaikat, lkm
140 kpl (Suunnitteilla n. 250 kpl, 
kaupunkipyörät v. 2020)

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & tavarapyörät)

Perinteiset pyörätelineet 
aseman lähellä. Ei runko-
lukittavia paikkoja, eikä katosta. 

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Maksullisuutta ja rajoituksia 
koskeva informaatio kaupungin 
verkkosivuilla. Jatkossa myös 
asemanseudulla.

Digitaaliset ratkaisut Mobiilimaksu

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoin pysäköintialue aseman 
vieressä, ”perusparkkialue”. 

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Joensuun asema sijaitsee Pielisjoen itärannalla. 
Kaupunkikeskusta on laajenemassa joen itäpuolelle. 

Asemanseudun kaavamuutos on hyväksytty vuonna 2017 ja 
alue tulee muuttumaan lähivuosina merkittävästi. Vuonna 
2018 tehdään kadunmuutostöitä ja liikennejärjestelyjä, 2019 
rakennetaan uusi Asemankaaren joukkoliikennekatu rautatien 
viereen ja parannetaan puistoja ja 2020 rakennetaan 
pysäköintitalo sekä aseman uudet liikennejärjestelyt. 
Liityntäpysäköinti, saattoliikenne ja taksit siirtyvät uuteen 
pysäköintitaloon.

Linja-autoaseman tilalle 
600 ap pysäköintitalo

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/joensuu_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

JOENSUU Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittämistilanne

Joensuun kaupungin ”Symmetrinen kaupunki” 
-strategian tavoitteena on kasvattaa kaupunki-
keskustaa Pielisjoen molemmille rannoille. 
Yleissuunnitelman pohjalta laaditussa asemakaavan 
muutoksessa asemanseudulle on osoitettu 24 000 k-m² 
uutta asuin-, liike- ja toimistorakentamista. 
Asemakaavan muutos on hyväksytty vuonna 2017 ja 
alueen rakennustyöt on aloitettu. Rakentamisen 
yhteydessä uudistetaan myös aseman liikenne- ja 
pysäköintiratkaisut.

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Nykyisen linja-autoaseman paikalle rakennetaan 
pysäköintitalo, jossa on n. 600 autopaikkaa.

Katettuja ja runkolukittavia pyöräpysäköintipaikkoja 
litäsään 250 kpl.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Asemanseudun opastusta ja informaatiota 
parannetaan, jotta siirtyminen eri liikennevälineestä ja 
paikasta toiseen olisi mahdollisimman vaivatonta ja 
yksinkertaista.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien pyöräpaikkojen rakentaminen Asemanraitin 
varrelle ja uuteen pysäköintitaloon

• Pääosa runkolukittuja ja vähintään puolet (suositus) 
säältä suojattuja

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyörien huoltopiste (perustasoinen)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen varaaminen uudesta 
pysäköintitalosta

• Uusien saattoliikenteen paikkojen rakentaminen ja 
merkitseminen

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteille

• Invapaikkojen toteuttaminen RATOn vaatimusten mukaisesti

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

• Kortti- ja mobiilimaksun käyttöönotto 
liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Kaupunkipyöräaseman rakentaminen 
asemalle, kun järjestelmä otetaan käyttöön

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Liityntäpysäköintipaikkojen merkitseminen 
liikennemerkein



KOUVOLA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 51 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 2 600 asukasta
2,5 km = 22 200 asukasta
5,0 km = 32 200 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Matkakeskushanke suunnitteilla

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1), kaupunki (2), 
Väylävirasto (3)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

220 kpl
80–95  %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat 3 kpl

Saattopaikat (lkm) 12 kpl (30 min)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Kausilippulaiset saavat 
pysäköidä maksutta raiteen 1 
edessä olevalla p-alueella

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

136 kpl
80 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Suurin osa katettu, ei 
runkolukitusmahdollisuutta

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. 

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköinti on aseman 
yhteydessä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Kouvolan rautatieasema on tärkeä risteysasema ja sieltä 
kulkee junia neljään ilmansuuntaan.  Yhdessä linja-
autoaseman kanssa ne muodostavat Kouvolan 
Matkakeskuksen.

Matkakeskuksen seudulle suunnitellaan uutta linja-
autoterminaalia ja uutta liityntäpysäköintialuetta. Radan 
pohjoispuolella (asemarakennuksen länsipuolella) on tällä 
hetkellä 220 maksutonta autopaikkaa (72 h). Lisäksi 
matkakeskuksen yhteydestä löytyy 136 pyöräpaikkaa. 

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

122
2

3

3

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Kouvola_A4_+04062018.pdf/34f9e7d2-b489-4ab0-8a96-9a86c58d063b
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kouvola_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

KOUVOLA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudulla on käynnissä matkakeskushanke. 

Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia uuden 

matkakeskuksen ja oheistoimintojen rakentamiselle. 

Hankkeen eteneminen ja aikataulu ovat avoinna. 

Aseman länsipuolelle nykyisin käytössä olevien 

liityntäpysäköintialueiden kohdalle on kaavoitettu muita 

toimintoja. Toteutuessaan nämä vaikuttavat osaan 

pysäköintialueista.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Aseman liityntäpysäköintiä ollaan laajentamassa radan 

eteläpuolisille alueille (250 ap + 36 pp). Liityntä-

pysäköintiä mietitään myös mahdollisen matkakeskus-

hankeen yhteydessä. Nykyiset 220 ap ovat osittain 

väliaikaisia, mutta kaupungilla on halua kehittää aluetta 

ja sen liityntäpysäköintiä. Pyöräpysäköinnin kannalta 

tulisi kehittää pysäköinnin laatutasoa ja määrää. Radan 

eteläpuolelle on tulossa 36 pyöräpaikkaa.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Viitoitusta liityntäpysäköintiin tulisi parantaa.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Radan eteläpuolelle rakenteilla olevan 250 autopaikan 
liityntäpysäköintialueiden kokonaisuuden käyttöönotto

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle



MIKKELI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet Matkakeskus

Junavuorot/vrk 13 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 500 asukasta
2,5 km = 20 600 asukasta
5,0 km = 34 000 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot
Ei lähialuekarttaa
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

20 kpl 60 min aikarajoituksella, 
19 kpl varattavissa, n. 20 kpl 
varattavissa lipun kopiolla.
Käyttöaste ei tiedossa

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl (Toriparkissa 3 
sähköautopaikkaa)

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 18 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Ei aikarajaa. Sallittu voimassa 
olevan meno-paluulipun tai 
kausilipun kopiolla.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

92 kpl 
80 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Osa pyöräpaikoista 
sääsuojattuja (26 kpl)

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. 

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Pysäköinti näkyvällä paikalla 
aseman vieressä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Mikkelissä on matkakeskus, joka sijaitsee 200 metrin 
etäisyydellä torista. 

Mikkelin aseman pohjoispuolella on VR:n asiakkaille varattu 
ilmainen pysäköintialue. Pysäköinnissä ei ole aikarajaa ja se 
on  sallittu voimassa olevan meno-paluulipun tai kausilipun 
kopiolla sekä sarjalipun paikkavarauksen kopiolla.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/mikkeli_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

MIKKELI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Matkakeskuksen lähialueilla ei ole uusia maankäytön 

suunnitelmia.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Liityntäpysäköintipaikkoja autoille on tällä hetkellä 

melko vähän. Nyt Matkahuollon saattoliikennettä on 

sille kuulumattomalla paikalla rahtiasiakkaille tarko-

itetun pysäköinnin takana. Runkolukittavia pyörä-

telineitä ei tällä hetkellä ole Matkahuollon eikä rautatie-

aseman yhteydessä. Pyöräpysäköinti voisi olla kokonai-

suudessaan katoksessa. Lisäksi pitäisi olla pyörä-

varasto/pysäköintilaitos johon voisi jättää pyörän yöksi.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Opastus ja viitoitus on tehty Mikkelin viitoituksen 

yleissuunnitelman mukaisesti. Pyöräilyreittien 

parantamiseksi on laadittu suunnitelma ”Pyöräilystä ja 

kävelystä potkua Mikkelin seudulle”. Suunnitelmaa 

pyritään toteuttamaan vuosittain. Nykyiset 

saattoliikennepaikat tulisi merkitä paremmin. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Lisäpaikkojen osoittaminen liityntäpysäköinnille Toriparkista

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen parempi merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista



ROVANIEMI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet
Suuri matkailullinen merkitys 
(erit. aasialaiset matkailijat)

Junavuorot/vrk 8 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 500 asukasta
2,5 km = 19 600 asukasta
5,0 km = 36 200 asukasta

Suunnittelutilanne
Senaatti hakenut as.kaavamuutosta 
vuonna 2017. Linja-autoaseman 
as.kaavamuutos suunnitteilla

Lisätiedot
Lähialuekartta puuttuu
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1), Senaatti (2), Väylävirasto 
(3), Kaupunki (4), 

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti usealla 
erillisellä pysäköintialueella

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

40 kpl aseman edessä (75 %)
Lisäksi paikkoja aseman 
itäpuolella

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl (12 kpl vuokra-auto-
paikkoja AVIS, Budget, AddCar)

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 10 kpl aseman länsipuolella

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Maksuton aikarajoitukseton 
pysäköinti

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

60 kpl
70 % 

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteiset pyörätelineet. 
Ei runkolukittavia paikkoja tai 
katoksia. Merkitty pyöräparkki.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Tieto maksuttomasta 
pysäköintialueesta löytyy VR:n 
asematiedoista. 

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Pysäköintialue hankalasti 
jäsenneltävissä, ”epämääräinen” 
Pyöräpysäköinti 
merkitty kyltillä.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Rautatieasema sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Rovaniemen 
keskustasta. 

Rovaniemi oli 2000-luvun taitteessa mukana Liikenneministeriön 
matkakeskusverkkohankkeessa, jonka yhteydessä laadittiin 
suunnitelmat matkakeskuksesta. Suunnitelmat eivät tuolloin 
edenneet, mutta keskustelu matkakeskuksesta on virinnyt 
uudelleen viimevuosina. Matkakeskuksen tarve on noussut esiin 
erityisesti matkailun edistämisen ja juna-bussimatkaketjujen 
parantamisen ja  palvelujen kehittämisen näkökulmista. 

Aseman kehittäminen liittyy osaksi laajempaa toiminnallista 
kokonaisuutta (linja-autoasema, puunkuormausalue, senaatin 
kiinteistöt…) ja alueen kehittämiseen liittyy paljon erityyppisiä 
intressejä, joiden yhteensovittaminen on tarpeellista. 

1
2

4

3

40 liityntä-
pysäköintipaikkaa

Vuokra-
autopaikat 12 kpl 
VR:n henkilö-
kunnan paikat

Pyöräpysäköinti 
n. 60 paikkaa

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/rovaniemi_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

ROVANIEMI Kehittämistilanne

Asemanseudun kehittäminen

Rovaniemen asemanseudun kehittäminen liittyy osaksi 
laajempaa toiminnallista kokonaisuutta, joka koskee 
rautatieaseman lisäksi mm. linja-autoaseman toimintoja 
sekä ympäröivän alueen maankäytön kehittämistä. 

500 m



HÄMEENLINNA 
Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 57 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 2 100 asukasta
2,5 km = 19 400 asukasta
5,0 km = 39 300 asukasta

Suunnittelutilanne
Aseman aluetta rakennetaan, 
pysäköintiratkaisut kesken.

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki, Senaatti, yksit., 
Väylävirasto

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti
Pysäköintilaitos rakenteilla.

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

180
100 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 18 kpl (1 h paikat)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

-

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

240 kpl
100%

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Ei katettu, ei 
latausmahdollisuutta

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Informaatio muuttuvasta 
tilanteesta on vajavaista.

Digitaaliset ratkaisut Ei ole

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Keinusaaren liityntäpysäköinti 
on n. 400 m kävelymatkan 
päässä laiturilta.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Hämeenlinnan rautatieasema sijaitsee keskustan ja 
Vanajaveden itäpuolella, noin 1,2 km päässä torista ja linja-
autoasemasta. 

Hämeenlinnan aseman liityntäpysäköinti on voimakkaassa 
muutostilassa Asemanrannan alueen rakentuessa. 
Rakentaminen vähentää väliaikaisesti liityntäpysäköinnille 
varattuja pysäköintipaikkoja. Kaupunki on vuokrannut 
Keinusaaresta VR-Yhtymän omistamaa aluetta, jonne on 
rakennettu pysäköintialue 250 autolle.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Ha%CC%88meenlinna_A4_+04062018.pdf/c1787113-b37b-4b75-b65e-c9307253f85e
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/hameenlinna_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

HÄMEENLINNA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudun maankäyttöä kehitetään tehokkaasti. 

Asemanrannan kaava mahdollistaa rautatieaseman lähei-

syyteen keskusta-aluetta vastaavaa kerrostalorakentamista 

sekä asumista ja pendelöintiä tukevia palveluita. Aseman-

rannan alueelle arvioidaan tulevan 1200 asukasta, mikä lähes 

kaksinkertaistaa 0,5 km säteellä asuvien määrän. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Asemanrantaan on tulossa pysäköintitalo, johon tulee 600 

autopaikkaa, joista 6 on invapaikkoja. Pysäköintilaitos 

palvelee paitsi pendelöiviä liityntäpysäköijiä, myös 

Asemanrannan asukkaita. Henkilöautojen liityntäpysäköinnin 

toimivuus pysäköintilaitoksessa edellyttää, että pysäköinti-

maksu liitettäisiin junalippuun. Kaupunki haluaa panostaa 

pyöräpysäköintiin. Asemanrannan pysäköintilaitokseen on 

suunniteltu laadukasta maksullista pyöräpysäköintiä, joka ei 

kuitenkaan vastaa kaikkien käyttäjien toiveisiin, koska osa ei 

halua maksaa eikä välttämättä tunne tarvitsevansa.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Rautatieaseman saavutettavuus on tällä hetkellä hyvä pyörä-, 

auto- ja joukkoliikenteellä. Autoliikenne opastetaan 

rautatieasemalle päätieverkolta. Pyöräliikenteen viitoitus on 

suunnitteilla. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen / 
liityntäpysäköintipaikkojen osoittaminen pysäköintilaitoksesta.

• Pysäköintilaitoksessa varmistetaan esim. kytkemällä 
pysäköintimaksu lippuun, että paikat tulevat liityntäpysäköinnin 
käyttöön.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle (tulossa uuteen 
pysäköintilaitokseen)

• Saattoliikenteen paikkojen parempi merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Pyöräliikenteen viitoituksen parantaminen



LAPPEENRANTA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 16 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 900 asukasta
2,5 km = 17 200 asukasta
5,0 km = 34 500 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

170 kpl (tieto: 
www.williparkki.fi)
110 % (tieto vuodelta 2009)

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Ei 

Invapaikat 4 kpl

Saattopaikat (lkm) 24 kpl (30 min)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

1€/h, 4€/vrk, 2€/seur. vrk. 
Kausilipulla 20€/kk.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

138 kpl
45 % (tiedot vuodelta 2009)

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Ei runkolukitusta tai katosta

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Jotain tietoa VR:n sivuilta, 
Williparkin sivuilla tietoa 
pysäköinnin hinnoista.

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköinnin opastus on 
puutteellinen sekä katuverkolla 
että alueen sisällä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Lappeenrannan matkakeskus on pienen kävelymatkan päässä 
kaupungin keskustasta. Eri kulkumuodot sijaitsevat lähellä 
toisiaan matkakeskuksella.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

1

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Lappeenranta_A4_+04062018.pdf/e9311775-4b0d-4a9f-9916-1021819b37a3
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/lappeenranta_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

LAPPEENRANTA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudulla ei merkittäviä muutoksia maankäytössä. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Ei tarkempaa tietoa.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Ei tarkempaa tietoa. 

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen / 
liityntäpysäköintipaikkojen osoittaminen pysäköintilaitoksesta.

• Pysäköintilaitoksessa varmistetaan esim. kytkemällä 
pysäköintimaksu lippuun, että paikat tulevat liityntäpysäköinnin 
käyttöön.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle (tulossa uuteen 
pysäköintilaitokseen)

• Saattoliikenteen paikkojen parempi merkitseminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Pyöräliikenteen viitoituksen parantaminen



SEINÄJOKI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 33 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 700 asukasta
2,5 km = 15 700 asukasta
5,0 km = 38 500 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Asemanseudun kehittäminen 
suunnitteilla.

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1), Väylävirasto (2), 
Kaupunki (3), 

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti kahdella 
erillisellä pysäköintialueella 
(Jatkossa kolme p-taloa, 
vuorottaispysäköinti)

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

199 kpl
90 % 

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl (Jatkossa X kpl)

Invapaikat 6 kpl (Jatkossa X kpl)

Saattopaikat (lkm) 10 kpl (Jatkossa X kpl)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

50 min 1,00€; vrk 7,00€; 
seur.vrk 3,00€
Muuttuu tulevaisuudessa.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

173 kpl (Jatkossa X kpl)
90 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteisiä pyörätelineitä 
matkakeskuksen edessä. Osa 
katoksen alla.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Maksullisuutta ja rajoituksia 
koskeva informaatio VR:n 
sivuilla. 

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä. 

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoimet pysäköintialueet 
aseman läheisyydessä, 
”perusparkkialue”, ei erotu sen 
kummemmin.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Seinäjoen rautatieasema sijaitsee keskustan itälaidalla.

Nykyiset liityntäpysäköintialueet sijaitsevat radan varressa 
matkakeskuksen molemmin puolin. 

Asemanseudulle on laadittu yleissuunnitelma tammikuussa 
2018. Yleissuunnitelman tavoitteena on korvata nykyinen 
matkakeskus uudella sekä tehostaa alueen maankäyttöä 
täydennysrakentamalla. 

Liityntäpysäköinti on suunnitelmassa sijoitettu kolmeen 
erilliseen pysäköintilaitokseen radan molemmin puolin. 
Yhteensä liityntäpysäköintipaikkoja on suunniteltu noin 500-
600 kpl. Liityntäpysäköinnin yhteyteen on suunniteltu myös 
sähköautojen latauspisteitä.

3

3

3

1

2

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Sein%C3%A4joki_A4_04022016.pdf/443afb7f-b01b-4ca5-a85c-be4de9cde8ad
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/seinajoki2_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

SEINÄJOKI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Europan 13 –arkkitehtuurikilpailun (2015) pohjalta on 
laadittu Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma. 
Tällä hetkellä suunnittellaan aseman eteläpuolelle 
luonnostasolla mm. Sote-keskusta, linja-autoasemaa, 
toimistotilaa ja pysäköintilaitosta. 1. vaiheen 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa mahdollisimman 
pian.

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Liityntäpysäköintipaikkoja on tällä hetkellä liian vähän 
tarpeeseen nähden. Jatkossa aseman liityntäpysäköinti 
järjestetään kolmessa pysäköintilaitoksessa radan 
molemmin puolin.

Pyöräpysäköinti on epämääräistä ja vartioimatonta ja 
sen laatutasoa tulisi parantaa.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Ratapihan alitse tarvitaan uusi kevyen liikenteen yhteys 
keskustan ja Pohjan välille. Pohjan alueelle on 
kaavailtu alustavasti asumista noin 50 000 k-m². 

Aseman edustalla kulkevan Valtionkadun rakenteiden 
muuttaminen paremmin jalankulkua ja pyöräilyä 
suosivaksi kytkee aseman nykyistä kiinteämmin osaksi 
Seinäjoen keskustarakennetta.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien pyöräpaikkojen rakentaminen Asemanraitin 
varrelle ja uuteen pysäköintitaloon

• Pääosa runkolukittuja ja vähintään puolet (suositus) 
säältä suojattuja

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Pyörien huoltopiste (perustasoinen)
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Pyöräpysäköinnin erottaminen omaksi selkeäksi 

kokonaisuudekseen 

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien liityntäpysäköintipaikkojen varaaminen asemanseudulle 
suunnitelluista pysäköintilaitoksista 

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteille

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

• Joukkoliikenteen sujuvia 
vaihtoyhteyksiä tukevien pysäkki- ja 
laituriratkaisujen kehittäminen

Saavutettavuus

• Uuden kävely- ja pyöräilyväylän 
rakentaminen radan ali keskustan ja Pohjan 
välille

• Valtionkadun rakenteiden kehittäminen 
jalankulkua ja pyöräilyä suosiviksi

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Liityntäpysäköintipaikkojen merkitseminen 
liikennemerkein



RIIHIMÄKI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet Paljon pendelöintiä

Junavuorot/vrk 96 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 3 500 asukasta
2,5 km = 21 100 asukasta
5,0 km = 28 100 asukasta

Suunnittelutilanne Asemanseudun visiota laaditaan

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, Väylävirasto

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti, 
pysäköintilaitos

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

835 kpl
50 % (ei tietoa kaikkien 
paikkojen osalta)

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat 4 kpl

Saattopaikat (lkm) 28 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Liityntäpysäköinti maksutonta. 
Lyhytaikainen pysäköinti 
aikarajoituksella.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

529 kpl
100 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Pääosin runkolukittavia ja 
katoksellisia pyöräpaikkoja sekä 
myös kattamattomia ja ilman 
runkolukitusmahdollisuutta.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Liityntäpysäköinnistä niukasti 
tietoa VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköintipaikat osittain 
eri puolella rataa kuin asema.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Riihimäen asema sijaitsee keskustan itälaidalla ja yhdistää 
tärkeänä risteysasema pääradan ja Lahden suunnan radan. 
Rautatieaseman yhteydessä on myös vuonna 2009 
valmistunut Matkakeskus.

Suurin osa liityntäpysäköintialueista sijaitsee radan itäpuolella. 
Alueella on yhteensä 835 maksutonta autopaikkaa. 
Lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja on rautatieaseman edustalla 
(28 kpl).

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Riihimaki_A4_04022016.pdf/1eab5514-5d02-42f2-ba14-f421cdaee692
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/riihimaki_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

RIIHIMÄKI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudun ja keskustan visiota laaditaan 

parhaillaan. Työ jatkuu vuonna 2019 asemanseudun 

maankäytön yleissuunnitelmalla. Vuonna 2019 on 

tavoitteena myös suunnitella tarkemmin aseman-

seudun ja keskustan liikennejärjestelmää erityisesti 

jalankulun ja pyöräilyn osalta sekä tarkastella 

pysäköintiä laajemmin esim. pysäköinti-politiikan 

laatimisen avulla.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Erityisesti radan itäpuolella eli Peltosaaren alueella 

tutkitaan mahdollisuutta vähentää nykyisiä (n. 600 kpl) 

liityntäpysäköintipaikkoja maankäytön tiivistämiseksi 

aseman ympäristössä. Pysäköintipolitiikan laatimisen 

yhteydessä on syytä tutkia erilaisia pysäköintipaikkojen 

kokonaistarvetta vähentäviä ratkaisuja, kuten 

esimerkiksi vuoropysäköintiä, yhteiskäyttöautoja ja 

laadukkaampaa pyöräpysäköintiä. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Aseman saavutettavuutta ja opasteita pyöräilyn 

pääreiteiltä tullaan tarkastelemaan jalankulun ja 

pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

• Lukittavan säältä suojatun säilytystilan rakentaminen 
pitkäkestoista pyöräpysäköintiä varten

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Pysäköintipaikkoja on melko paljon ja pysäköintipolitiikassa 
tutkitaan pysäköintipaikkojen kokonaistarvetta vähentäviä 
ratkaisuja kuten vuoropysäköintiä, yhteiskäyttöautoja, nykyistä 
laadukkaampaa pyöräpysäköintiä jne.

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Pyöräilyn pääreittien opasteiden tarkastelu 
jalankulun ja pyöräilyn kehittämis-
suunnitelmassa



KOKKOLA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 20 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 200 asukasta
2,5 km = 18 300 asukasta
5,0 km = 35 600 asukasta

Suunnittelutilanne Asemakaavan muutos vireillä

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot 73

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / Hallinta VR (1), 
Väylävirasto (2) (2016)

Henkilöautopysäköinnin 
järjestämistapa

Maantasopysäköinti kahdella 
erillisellä alueella

Henkilöautopaikat lkm, 
käyttöastearvio

160 kpl (lisäksi alueella muille 
tahoille varattuja paikkoja,        
yht. 222 pysäköintipaikkaa)
Käyttöaste 80 – 85% *
Huippukäyttöaste 114% /LiVi

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat (lkm) 0 kpl

Invapaikat 0 kpl 

Saattopaikat (lkm) 0 kpl (ei osoitettuja paikkoja)
Henkilöautopysäköinnin 
maksullisuus ja 
rajoitukset

Ei rajoituksia eikä maksullisuutta

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

80 kpl (käyttökelpoiset paikat)
85-120 %*

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & tavarapyörät)

Asemalla perinteiset pyörä-
telineet. Ei runkolukittavia 
paikkoja, eikä katosta. Paikkoja
tarpeeseen nähden liian vähän ja 
osa huonokuntoisia

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n asematiedoissa 
informaatio maksuttomuudesta.
Tieto vaikeasti löydettävissä

Digitaaliset ratkaisut Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoin, rajoittamaton, pysäköinti-
alue radan varressa, ”perus-
parkkialue”, ei erotu sen 
kummemmin. 

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Kokkolan rautatieasema sijaitsee kaupungin keskustan 
etelälaidalla palvelujen välittömässä läheisyydessä. Liityntä-
pysäköintipaikat ovat radan varressa aseman molemmin puolin. 

Alueelle on suunniteltu matkakeskusta, joka uusimpien 
suunnitelmien mukaan toteutetaan ilman lisärakentamista, niin 
että linja-autolaiturit siirtyisivät nykyiseltä paikaltaan rautatie-
aseman viereen ja rautatieasema toimisi jatkossa myös linja-
autoliikenteen odotustilana. 

Pysäköintialueen hyvä liikenteellinen sijainti ja maksuttomuus 
ohjaa alueelle paljon muutakin liikennettä kuin liityntä- ja 
saattoliikennettä.

11

* HUOM! Kaupungin liityntäpysäköintiselvitys 10/2018

2

VR: 98 Liipy-paikkaa 
(Muut paikat 30 kpl)
Käyttöaste ka. 71 %

Pyöräpysäköinti 
n. 80 paikkaa

Käyttöaste ka. 86 %

Livi: 62 Liipy-paikkaa 
(Muut paikat 32 kpl)
Käyttöaste ka. 91 %

1

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Kokkola_A4_04022016.pdf/fca61176-62b4-4f37-bf1f-057b64ccbbb8
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kokkola_fi
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Kokkolan aseman pysäköintialueiden ylisuuret käyttöasteet, ahtaus ja 

heikko jäsentely aiheuttavat suuria haasteita

• Maksuttomuus ohjaa alueelle (vajaakäyttötilanteissa) muutakin liikennettä kuin 
liityntä- ja saattoliikennettä

• Sekä VR että Väylävirasto vuokranneet paikkoja ulkopuolisille (yht. 28%)
• Viitoitus puutteellista tai sitä ei ole ollenkaan
• Epäselvä ulosajo Väyläviraston alueelta pohjoiseen
• Saattoliikenteelle ei ole ollenkaan osoitettuja paikkoja
• ”Pussinperätilanne” VR:n alueella erityisesti aseman puolella
• Autopaikkojen maalaus ja mitoitus ohjeiden vastainen (erityisesti Väyläviraston 

puolella)
• Talvikunnossapidon ongelmat
• Jalankulku autoilta / autoille tapahtuu liikenteen seassa; sääkatoksia ei ole ollenkaan
• Pyörillä riittämättömät, kattamattomat tilat

Ajorataa käytetään pysäköintiin, virallisesta P-
ruudusta ei pääse lähtemään

Pysäköintiin käytetään viheraluetta (Väyläviraston alue)

Saattopysäköinti tapahtuu laiturilta välittömästi 
raiteen vieressä (Väyläviraston alue)

Viimeiset 5 autoa pysäköity keltaisella viivalla 
osoitetun vaara-alueen puolelle

Lähde: Kaupungin liityntäpysäköintiselvitys 10/2018

Pyöräpysäköinnin 
paikat riittämättömät
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

KOKKOLA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Asemanseudun kehittäminen on Kokkolan kärkihanke 
ja alue on vuodesta 2012 ollut jatkuvan suunnittelun 
kohteena. Suunnitelmat eivät kuitenkaan vielä ole 
edenneet toteutukseen asti.

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Liityntäpysäköintialueiden jäsentelyn, liikenteen 
ohjauksen, opastuksen, viitoituksen ja maalausten 
kehittäminen parantaa liityntäpysäköinnin palvelutasoa 
lyhyellä aikavälillä. Pysäköinnin muuttaminen 
maksulliseksi tai tunnistautumismenetelmien 
käyttöönotto helpottaisivat pysäköintipaikkojen 
varaamista liityntäpysäköijien käyttöön.

Liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiselle ei ole riittävästi 
tilaa nykyisellä kapealla ratapihan ja Rautatienkadun 
välisellä alueella. Uuden liityntäpysäköintialueen 
toteuttaminen radan eteläpuolelle Kosilan alueelle 
edellyttää kokonaissuunnitelmaa ja yhteistä tahtotilaa 
Kaupungin, VR:n ja Väyläviraston kesken.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Radan alittavan kävely- ja pyöräily-yhteyden 
toteuttaminen Asemanseudun yhdistelmäsuunnitelman 
(2018) mukaisesti. Alikulku mahdollistaa myös uuden 
liityntäpysäköintialueen rakentamisen Kosilan puolelle.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien pyöräpaikkojen rakentaminen Asemanraitin 
varrelle ja uuteen pysäköintitaloon

• Vähintään puolet runkolukittuja ja vähintään puolet 
(suositus) säältä suojattuja

• Pysäköintitilat 5-10 tavarapyörälle, varaus lisätä 
tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Sähköpyörien latausmahdollisuus muutamalle pyörälle
• Pyöräpysäköinnin erottaminen omaksi selkeäksi 

kokonaisuudekseen 
• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Pyörien huoltopiste (perustasoinen)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen radan 
eteläpuolelle Kosilaan

• Edellyttää kävely- ja pyöräilyväylän rakentamista radan ali

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Invapaikkojen toteuttaminen RATOn vaatimusten mukaisesti
• Saattoliikenteen järjestelyiden selkeyttäminen

Käytettävyys

• Maksullisuus ja 
tunnistautumismenetelmien 
käyttöönotto

Saavutettavuus

• Uuden kävely- ja pyöräilyväylän 
rakentaminen ratapihan ali keskustan ja 
Kosilan välille

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Liityntäpysäköintialueiden jäsentelyn ja 
liikenteen ohjauksen parantaminen ja 
selkeyttäminen



KAJAANI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 9 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 000 asukasta
2,5 km = 18 200 asukasta
5,0 km = 29 900 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Asemakaava hyväksytty v. 2017
Matkakeskus rakenteilla

Lisätiedot
Ei lähialuekarttaa
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Kajaanin kaupunki (1) VR (2)

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti, yksi 
pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

Nykytilanne 43 (75 %)
Uusi matkakeskus 100 kpl

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Varaus sähkölatauspisteille

Invapaikat 3 kpl

Saattopaikat (lkm) 14 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Osa paikoista 2 h, osa 
aikarajoittamatonta.

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

35 kpl (50 %)
50 kpl

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteiset pyörätelineet 
aseman edessä. Ei runko-
lukittavia paikkoja. Katos osalla 
paikoista.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Tieto pysäköinnin maksutto-
muudesta VR:n sivuilla. 
Aikarajoituksista ei tietoa. 

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoin pysäköintialue aseman 
lähellä, ”perusparkkialue”, ei 
erotu sen kummemmin.
Ulkoasu ja jäsentely ja 
päällysteet kohentuvat.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN 
YLEISKUVAUS

Kajaanin rautatieasema sijaitsee keskustan etelälaidalla, 
noin kilometrin päässä Raatihuoneentorilta.

Matkakeskuksen asemakaava on hyväksytty vuonna 2017 ja 
sitä rakennetaan parhaillaan. Matkakeskuksen tavoite on 
yhdistää eri liikennemuotoihin liittyvät toiminnot yhteiseksi 
palvelukokonaisuudeksi ja edistää kestävää liikkumista 
kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Matkakeskuksen 
rakentamisen jälkeistä tilannetta kuvaavat luvut osoitettu 
kursivoituna.

1

Matkakeskuksen 
rakentaminen 

käynnissä
 muuttaa merkittävästi 

aseman liityntä-
pysäköintiä

Nykyinen P-alue
Pyöräpysäköinti 

aseman edustalla 
n. 35 paikkaa

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

2

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kajaani_fi
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Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m

KAJAANI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Uusi matkakeskus on rakenteilla ja valmistuu elokuussa 
2019. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Matkakeskuksen rakentumisen myötä sekä 
henkilöautoliikenteen että pyörien 
pysäköintipaikkamäärät kasvavat. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Asema-alueen viitoitus ja opastus uusitaan 
Matkakeskuksen rakentamisen yhteydessä.
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Pyöräpaikkojen toteuttaminen Matkakeskuksen 
asemakaavan ja rakennussuunnitelman mukaisesti

• Vähintään puolet runkolukittuja ja vähintään puolet 
(suositus) säältä suojattuja

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Sähköpyörien latausmahdollisuus muutamalle pyörälle
• Pyöräpysäköinnin erottaminen omaksi selkeäksi 

kokonaisuudekseen 
• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Pyörien huoltopiste (perustasoinen)

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen Matkakeskuksen 
asemakaavan ja rakennussuunnitelman mukaisesti

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Invapaikkojen toteuttaminen RATOn vaatimusten mukaisesti

KäytettävyysSaavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista



SALO Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 26 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 400 asukasta
2,5 km = 14 500 asukasta
5,0 km = 28 300 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot Ei lähialuekarttaa
VR:n asematiedot 80

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

Senaatti, Väylävirasto

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

203 kpl 
99 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl

Invapaikat 3 kpl

Saattopaikat (lkm) 5 ap + 1 bussip. kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Liityntäpysäköinti maksutonta. 

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

96 kpl (katos), 20 kpl (ei-
katos), 20 kpl (runkolukitus, ei-
katos)
60–80  %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

15 % paikoista runkolukittavia 
ja 70 % sääsuojattuja

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Liityntäpysäköinnistä erittäin 
niukasti tietoa VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut -

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköinti melko lähellä 
laituria

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Salon asema sijaitsee kaupungin keskustassa. Asemalla 
pysähtyvät lähes kaikki Helsingin ja Turun välillä liikennöivät 
henkilöjunat. 

Vanhan asemarakennuksen vieressä on 29 
liityntäpysäköintipaikkaa yksityisomistuksessa. 150–400 metrin 
päässä asemarakennuksesta on noin 200 pysäköintipaikkaa. 

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.vr.fi/cs/vr/fi/salo_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

SALO Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Salossa on laadittu asemanseudun kehittämis-

suunnitelma vuonna 2011. Asemanseudun toiminnal-

listen ja kaupunkikuvallisten vaihtoehtojen tarkastelu 

tästä eteenpäin on kaupungin kaavoitusohjelmassa 

vuosille 2019–2020. Aseman liityntäpysäköinnin 

kehittäminen on osa koko asemanseudun kehittämis-

hanketta. Liityntäpysäköinti-suunnitelmissa tulee 

huomioida käyttäjät ja matkaketjut kokonaisuutena.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Salosta on paljon pendelöintiä Helsinkiin ja Turkuun, 

minkä johdosta liityntäpysäköintipaikkojen lisäystarve 

on olemassa. Keskustan alueella rautatieaseman 

läheisyydessä on yksityisiä parkkitaloja, joiden 

paikkojen varaamista olisi hyvä selvittää. Sähköauto-

paikkoja, yhteiskäyttöautoja tai digitaalisia ratkaisuja ei 

tällä hetkellä ole. Näiden tarve olisi hyvä selvittää.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Sujuva ja turvallinen yhteys rata-alueen toisella 

puolella olevalle Meriniityn työpaikka-alueelle sekä AMK 

Campukselle vaatii kehittämistä (radan alitus/ylitys).

500 m



Liityntäpysäköinnin saattaminen tavoitetasolle

82

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen lisäystarpeen 
mukaisesti

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle



KEMI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet
Aseman matkailun kannata tärkeä (erit. 
aasialaiset turistit) 

Junavuorot/vrk 14 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 300 asukasta
2,5 km = 12 000 asukasta
5,0 km = 18 700 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Ei vireillä olevia kehittämishankkeita

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR (1)
Tornion Asema Oy (2) 

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti aseman 
välittömässä läheisyydessä. 
Epävirallinen pysäköintialue 
(asfalttikenttä) 2-raiteen 
kulkuyhteyden läheisyydessä.

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

78 kpl (16 lämmityspaikkoja)
60 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0 kpl (1 autovuokraamolle 
varattu paikka)

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 14 (Ei eroteltu)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Maksuton aikarajoitukseton 
pysäköinti

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

24 kpl (+ 5 kpl kaupunkipyörä)
30 % 

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Perinteinen pyöräteline aseman 
edessä. Ei runkolukittavia 
paikkoja, eikä katosta.

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Pysäköintialuetta ja pyörä-
pysäköintiä koskeva tiivis tieto 
VR:n asematiedoissa. Ei tietoa 
maksuttomuudesta.

Digitaaliset ratkaisut
Ei digitaalisia pysäköinti-
ratkaisuja käytössä.

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Avoin pysäköintialue aseman 
vieressä, ”perusparkkialue”, ei 
erotu sen kummemmin.

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Kemin rautatieasema sijaitsee keskustan koillislaidalla. 
Läheisyydessä toimii Kemin linja-autoasema.

Kemin kaupunki on selvittänyt 2000-luvun alkupuolella 
matkakeskuksen kehittämistä. Matkakeskukselle ei kuitenkaan 
nähty niin suurta tarvetta, että sitä olisi lähdetty kehittämään. 
Alueelle ei kohdistu tällä hetkellä akuutteja kehittämis-
suunnitelmia. Senaattikiinteistöt myi kesäkuussa 2017 
kiinteistön 240-403-123-1 Tornion Asema Oy:lle, joka on 
kunnostanut asemaravintolan ravintola- ja majoituskäyttöön. 

Liityntäpysäköintialueet sijaitsevat aseman välittömässä 
läheisyydessä. 

2

1
78 autopaikkaa 

(16 lämmityspaikkaa)

Epävirallinen 
pysäköintialue      
2-raiteen kulun 

yhteydessä

Pyöräpysäköintiä asema-
rakennuksen seinustalla

24 paikkaa 

VILLARI-kaupunkipyörä
5 paikkaa

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/Lähialuekartta_Kemi_A4_24082016.pdf/1907155f-5404-4e37-ac58-0267a668a366
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/kemi_fi


4.4.2018 Maija  Rekola

KEMI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Ei käynnissä asemanseudun kehittämishankkeita.

2. Liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet

Pyöräpysäköinnin laatutason nostaminen sekä 
jäsentelyn ja näkyvyyden kehittäminen.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Opastuksen kehittäminen.

Rautatie- ja linja-autoaseman kautta kulkevien 
matkaketjujen sujuvoittamista kehitetään osana 
kaupungin joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen 
kehittämistä.

Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle

KäytettävyysSaavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle



PIEKSÄMÄKI Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat 
ja merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 28 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 600 asukasta
2,5 km = 9 600 asukasta
5,0 km = 11 300 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, Väylävirasto

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Pysäköintialue

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

50 kpl
90 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

0

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) Noin 15 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Pysäköinti on maksutonta

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

100 kpl 
60 % (tiedot vuodelta 2009)

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

10 runkolukittavaa paikkaa

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

Liityntäpysäköinnistä niukasti 
tietoa VR:n sivuilla

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköinti on hyvällä 
paikalla, mutta 
pysäköintiruudut ovat kapeita

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Pieksämäen asema sijaitsee kaupungin keskustassa ja se on 
merkittävä risteys- ja vaihtoasema etelä-pohjoissuuntaisen 
Savon radan sekä itä-länsisuuntaisen Jyväskylä–Joensuu-
yhteyden välillä. Pieksämäen linja-autoasema sijaitsee 
rautatieaseman yhteydessä.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Pieksa%CC%88ma%CC%88ki_A4_+04062018.pdf/c8bc998f-a3bc-4526-bcf0-19057b003035
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/pieksamaki_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

PIEKSÄMÄKI Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Pieksämäen kaupunki on kehittänyt voimakkaasti 

asemanseutua ympäröiviä alueita. Asemanseudun viereen on 

valmistunut vuosina 2012–2015 Veturitallien asemakaava ja 

Joroistentien asemakaava. Asemanseudun oma asemakaava 

on vanha ja vaatii päivittämistä. Erityisesti aseman alueella 

olevat linja-autojen liikennöintipaikat ovat vanhoja ja 

huonokuntoisia. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Aseman liityntäpysäköintiä tulisi kehittää, jotta se vastaisi 

paremmin nykyajan vaatimuksia. Aseman ympärille on 

rakentunut uutta kaupallista toimintaa ja näiden yhteen 

kytkeminen aseman alueen kanssa olisi ensisijaisen tärkeää. 

Liityntäpysäköintiin varattu alue on pienehkö ja uuden 

pysäköintialueen teko olisi tarpeen. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Kaupungin osayleiskaavassa on huomioitu kevyen liikenteen 

kehitettävät pääväylät. Kaupunki on parantanut etelästä päin 

tultaessa alueen saavutettavuutta rakentamalla uusia katuja 

Veturitallien alueelle. Opastusta asemalle tulisi lisätä ja 

lisäksi VT23 aluevaraussuunnitelman toteuttaminen parantaisi 

alueen saavutettavuutta. Jalankulun ja pyöräilyn pääväylä 

tunnelin läpi vaatisi kehitystoimenpiteitä.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen lisäystarpeen 
mukaisesti

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen
• Nykyisten pysäköintipaikkojen kunnon ja pysäköintiruutujen 

mitoituksen kehittäminen 

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle



IMATRA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 13 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 200 asukasta
2,5 km = 8 300 asukasta
5,0 km = 21 600 asukasta

Suunnittelu-
tilanne

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

62 kpl
105 %

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

Ei ole

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 22 kpl

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

Maksutonta,
saattopaikat 2 h

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

124 kpl, (20 kpl runkolukittavia)
45 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Polkupyörille telineitä katoksen 
alla, runkolukittavia 20 kpl

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. 

Digitaaliset ratkaisut

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Sijaitsee keskeisellä paikalla, 
kävelyetäisyys laitureille 150–
300 m

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Rautatieasema sijaitsee Valtatie 6:n pohjoispuolella, yli 3 km 
etäisyydellä Imatrankoskesta, jota nykyisin pidetään hieman 
hajanaisen Imatran keskustamaisimpana kaupunginosana.

Liityntäpysäköintialueet sijaitsevat aseman eteläpuolella sekä 
Koskikadun varressa. Alueilla on yhteensä 86 maksutonta 
autopaikkaa.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Imatra_A4_+04062018.pdf/ae8734dd-594a-4c07-8419-6d03a98f8c49
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/imatra_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

IMATRA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Keskusaseman asemakaava on hyväksytty 20.8.2018. 

Keskusaseman kortteli on suunniteltu yleispiirteisesti siten,  

että joukkoliikenteelle ja pysäköimiselle varattu koko piha-

alue. Jatkossa aluetta tullaan jäsentelemään yhteistyössä 

alueen liikennöitsijöiden ja muiden toimijoiden kanssa. 

Paikallisliikenteen pysäköinti tullaan mahdollisesti siirtämään 

Tainionkoskentien varteen. 

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Pitkäaikaiset henkilöautopaikat ovat tällä hetkellä täynnä. 

Pysäköintipaikkojen lukumäärä kasvaa mahdollisesti alueen 

uudelleenjäsentelyn myötä, kun paikallisliikenteen pysäkeiltä 

vapautuu tilaa muuhun käyttöön. Linja-autoliikenteeseen on 

panostettu ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet, mutta tällä ei 

ole ollut riittävää vaikutusta henkilöautojen 

pysäköintitarpeeseen. Liityntäpysäköintitarvetta vähentäisi 

huomattavasti pohjoisen suunnasta tulevien matkustajien 

väheneminen, mikäli saadaan taajamajuna käyttöön. 

Pyöräpysäköintiin kaivattaisiin lisää runkolukittavia paikkoja.

3. Saavutettavuuden parantaminen

Aseman sijainti on erittäin hyvä saavutettavuuden kannalta. 

Pääreiteiltä on hyvät yhteydet jo nykyisin keskusasemalle.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen tarvetta vastaavaksi 
(tai pysäköintitarpeen pienentäminen)

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle



KARJAA Nykytila

ASEMAN TIEDOT

Asematyyppi
Muiden maakuntakeskusten asemat ja 
merkittävät risteysasemat

Erityispiirteet

Junavuorot/vrk 33 (v. 2016)

Saavutettavuus
0,5 km = 1 400 asukasta
2,5 km = 7 100 asukasta
5,0 km = 8 400 asukasta

Suunnittelutilan
ne

Matkakeskuksen rakentaminen 2018–
2019 

Lisätiedot
Lähialuekartta
VR:n asematiedot
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LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN NYKYTILA

Maanomistus / 
Hallinta

VR, kaupunki

Henkilöautopysäköin-
nin järjestämistapa

Maantasopysäköinti

Henkilöautopaikat, 
lkm
käyttöastearvio

310 v. 2017
+ 30-40 kpl (2019)

Sähkö- / yhteis-
käyttöautopaikat 
(lkm)

-

Invapaikat 2 kpl

Saattopaikat (lkm) 22 kpl + 20 kpl (2019)

Henkilöautopysäköin-
nin maksullisuus ja 
rajoitukset

-

Pyöräpaikat, lkm 
käyttöastearvio

65 kpl + (50 kpl 2019)
80 %

Pyöräpaikkojen 
laatutaso
(sähkö & 
tavarapyörät)

Kymmenen katettua 
pyöräpaikkaa +50 kpl 2019

Liityntäpysäköintiä 
koskeva informaatio ja 
sen saatavuus

VR:n sivuilta löytyy joitakin 
tietoja. 

Digitaaliset ratkaisut Matkustajainformaationäytöt

Liityntäpysäköinnin 
näkyvyys ja 
houkuttelevuus

Liityntäpysäköinti on aseman 
yhteydessä

ASEMAN JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN YLEISKUVAUS

Karjaan rautatieasema kuuluu Raaseporin kaupunkiin. Karjaan 
keskustaajamassa sijaitseva liityntäpysäköinti sijaitsee aseman 
yhteydessä. 

Aseman välittömässä läheisyydessä on noin 100 paikkaa. 
Hieman etäämmällä on yli 200 maksutonta paikkaa lisää.

Asemarakennus

Liityntäpysäköinti

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/215529/L%C3%A4hialuekartta_Karjaa_A4_+04062018.pdf/ab3228f6-d9fd-4887-880a-26c6ea9aa58a
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/karjaa_fi


Selite
500 metrin vyöhyke

Asemarakennus

Rakennustyyppi
Asuinrakennus, 1-2 krs.

Asuinrakennus, yli 3 krs.

Liike-/julkinen rakennus, 1-2 krs.

Liike-/julkinen rakennus, yli 3 krs.

Lomarakennus

Teollisuusrakennus

Muu rakennus

KARJAA Kehittämistilanne

1. Asemanseudun kehittäminen

Ideasuunnitelma alueen kehittämiseksi laadittiin 2015-2016, 

kaavoitus 2017 ja matkakeskuksen rakentaminen 2018-2019. 

Matkakeskusalueelle eli radan pohjoispuolelle kootaan kaikki 

liikennemuodot ja linja-auto- sekä taksiasema siirretään 

sinne. Näin kaikki liikennemuodot toimivat samalla alueella. 

Alueen eteläpuolen pysäköinti- ja katujärjestelyjen 

kehittäminen ei ole vielä käynnistynyt. Eteläpuoli tulee 2019 

olemaan täyteen rakennettu.

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Liityntäpysäköintiä on tarpeen lisätä. Ilmaista pysäköintiä olisi 

myös hyvä markkinoida. Liityntäpysäköinnin opasteet katu-

verkolla kaipaavat kehittämistä sekä autoliikenteen että 

pyöräilyn osalta. 

3. Saavutettavuuden parantaminen

Liityntäpysäköinnin opasteita katuverkolla on syytä parantaa,

samoin pyöräpysäköinnin viitoitusta lisätään.

Matkakeskushankkeen 5,5 miljoonan investoinnilla, jossa 

rakennetaan myös uusi rautatiesilta, matkustajatunneli sekä 

hissit matkakeskukselta tunneliin, saadaan kaikki 

liikennemuodot toimimaan samalle alueelle.

500 m
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Uusien runkolukittavien ja säältä suojattujen 
pyöräpaikkojen rakentaminen

• Pysäköintitilojen rakentaminen 5-10 tavarapyörälle, 
varaus lisätä tarvittaessa

● Pyöräpysäköinnin laadun parantaminen

• Hylättyjen pyörien poisto tarvittaessa
• Latausmahdollisuus muutamalle sähköpyörälle
• Perustasoinen pyörien huoltopiste

HENKILÖAUTOPYSÄKÖINTI

● Pysäköintipaikkojen määrän lisääminen

• Liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen tarvetta vastaavaksi 
(tai pysäköintitarpeen pienentäminen)

● Pysäköinnin laadun parantaminen

• Varaus sähköautojen latauspisteelle
• Saattoliikenteen paikkojen merkitseminen ja lisääminen

Käytettävyys

• Tunnistautumiskäytäntöjen 
käyttöönotto liityntäpysäköinnissä

Saavutettavuus

• Joukkoliikenteen sujuvia vaihtoyhteyksiä 
tukevien pysäkki- ja laituriratkaisujen 
kehittäminen

Opastus

• Opastus liityntäpysäköintiin kaikista 
tulosuunnista

• Viitoituksen kehittäminen sekä pyörä- että 
autoliikenteelle
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