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”Liikenteen päästöjä 
vähennetään vuoteen 
2030 mennessä noin 50 
prosenttia verrattuna 
vuoden 2005 
tilanteeseen. 
Päästövähennys-
toimenpiteet 
kohdistetaan erityisesti 
tieliikenteeseen, jossa 
päästövähennys-
potentiaali on suurin.”
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30% lisää kävelyn ja 
pyöräilyn matkoja 
vuoteen 2030 
mennessä 
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Miksi kehittää solmupaikkojen liityntäpysäköintiä?

• Tukee asemanseutujen kehitystä liikennejärjestelmän solmukohtana
• Edistää vähähiilisten matkaketjujen yleistymistä ja ilmastotavoitteiden toteutumista 
• Hillitsee henkilöautoliikenteen kasvua ja tieverkon kuormittumista
• Edistää pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvua
• Täydentää joukkoliikennejärjestelmää ja lisää joukkoliikenteen kilpailukykyä 

Sujuvat, 
miellyttävät 
matkaketjut

Saavutettavuus

Ilmasto- ja 
ympäristö-
tavoitteetElinvoimaisuus

Joukko-
liikenteen 

kannattavuus

Vähähiiliset 
matkaketjut



Miksi selvitys
tehtiin? 

”Liityntäpysäköinnin tarpeet murroksessa”

”Liityntäpysäköinnin kehittämisen 
haasteena maanomistuksen hajanaisuus 
ja epätietoisuus eri osapuolten vastuista” 

Työn keskiössä:

• Kehittämisen osapuolet, vastuut ja toimintamallit

• Nykyisiin toimintatapoihin liittyvät haasteet ja ratkaisut

• Liityntäpysäköintitarpeiden muutosten tunnistaminen ja ideat 
vähähiilisten matkaketjujen edistämiseksi



Liityntäpysäköintitarpeiden 
muutos

Asenteiden ja liikkumistottumusten muutos
Pyöräilyn suosion kasvu 

Sähkö- ja yhteiskäyttöautojen yleistyminen          

Maas (Mobility as a Service) 

Pkaas (Parking as a Service)

Kuinka 
liityntäpysäköintiratkaisuilla 
voitaisiin entistä paremmin 
edistää vähähiilisiä 
matkaketjuja?



Solmupaikkojen liityntäpysäköintitarve

Liityntäpysäköintitarpeiden määrittely

• Kuinka paljon ja millaisia 
pysäköintipaikkoja liityntäliikenteelle 
on varattava?

• Miten eri kulkumuodot on 
suunnittelussa ja toteutuksessa 
huomioitava?

• Ei olemassa yksiselitteisiä ohjeita, 
vaan tarve on aina määriteltävä 
asemakohtaisesti
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Erityishuomiota kestävien kulkumuotojen 
edistämiseen
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Pyöräpysäköinnin voimakas kehittäminen

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilun keinot käyttöön

Kehitettävä kaikilla asemilla asemaluokasta riippumatta

Pohdittava pysäköinnin ansaintalogiikka ja kustannusvastuut
Huomioitava pyöräpysäköinnin tilantarpeen kasvu ja sähköpyörien yleistyminen

Erityistä huomiota kiinnitettävä paikkojen riittävyyteen ja laatutasoon

Sähkö- ja yhteiskäyttöautojen tarpeiden huomioiminen

Latauspisteet ja sähkönsaanti tulee turvata solmupaikoissa

Kytkentää joukkoliikenteeseen edistettävä

Tarvitaan lisää pysäköintipaikkoja ja yhteisiä toimintamalleja 
(kaavoitus, käyttöoikeus, hinnoittelu)



Digitalisaatio ja pysäköinnin hinnoittelu

Digitalisaation arvioidaan tehostavan pysäköintiä ja vähentävän 
pysäköintitarvetta asemanseuduilla. Digitalisaation mahdollisuudet 
huomioitava solmupaikkojen liityntäpysäköinnissä mahdollisimman 
varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Pysäköinnin hinnoittelu ja maksutapojen monipuolistuminen
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Pysäköintipolitiikka merkittävä liikennejärjestelmän ohjauskeino 
Pohdittava pysäköinnin hinnoittelun tarkoituksenmukaisuus

Maksutavat ja tunnistautumiskäytännöt kehittyvät ja      
monipuolistuvat kiihtyvällä vauhdilla  pysäköinnin ja               
matkaketjun sujuvoituminen



Digitalisaation mahdollisuudet huomioon Yksityiset toimijat mukaan

• Kytketään älykkäillä ratkaisuilla liityntäpysäköinti 
osaksi joukkoliikennematkaa ja muita palveluita. 

• Digitalisaatio tulee tehostamaan paikkojen 
käyttöä ja sujuvoittamaan maksukäytäntöjä

• Muutokset pysäköintialueiden tilantarpeissa 

• Muutokset kehittäjäosapuolten määrässä

• Uusien liikkumisen palveluiden ja  pysäköinti-
paikkojen myynti/vuokrauspalvelujen pilotointi

• Vuorottaispysäköinnin edistäminen yhteistyössä 
viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kesken.

• Sähkö- ja yhteiskäyttöautoilun edistäminen

Työssä tunnistetut keskeiset kehittämistarpeet

Vähähiilisten matkaketjujen edistäminen Asiakaslähtöinen kehittäminen keskiöön

• Pyöräpysäköintiä kehitettävä voimakkaasti

• Henkilöautojen liityntäpysäköintimahdollisuuksia 
parantamalla tarjotaan autoilijoille 
mahdollisuudet kestävämpiin matkaketjuihin 

• Uusien liikkumisen palveluiden huomioiminen

• Käyttäjät kokonaisvaltaisemmin mukaan

• Liityntäpysäköinnin käyttömukavuuden ja 
vaivattomuuden lisääminen 

• Liityntäpysäköinti osaksi joukkoliikenne-
järjestelmää ja matkaketjuja.



Kehittäjäosapuolet ja 
toimintamallit
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Liityntäpysäköintialueiden omistus

• Maanomistajien määrä vaihtelee, tyypillisesti omistus jakaantuu 2 - 3 taholle 

• Maanomistajina tyypillisesti kaupunki, VR, Liikennevirasto, Senaatti tai yksityiset tahot

• Maanomistuksen muutokset asemanseutujen kehittämisen yhteydessä tavallisia, 
mutta toimintamallit osapuolille usein epäselviä

• Yhteisen tahtotilan muodostaminen ja kehittämisvastuista sopiminen haastavaa
• Kehittäjäosapuolten erilaiset intressit
• Puutteellinen ymmärrys eri tahojen toimintamahdollisuuksista 

(julkinen vs. yksityinen)

• Yhteistyön toimintamallit ja liityntäpysäköinnin kustannusvastuut muotoutuvat 
tapauskohtaisesti  toimintamallien kirjo on valtava
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Liityntäpysäköintiin liittyvien toimintamallien kirjo

1. Maanomistussuhteet 

2. Toimijoiden määrä 

3. Kehittäjäosapuolten intressit 

4. Lähtökohdat yhteistyöhön

5. Kehittämisen ajankohta ja aikajänne

6. Asematyyppi 

7. Aseman valtakunnallinen merkittävyys

8. Aseman sijainti kaupunkirakenteessa 

9. Maanarvo

10.Toimintojen sekoittuminen

• Ketkä osallistuvat kehittämiseen?

• Miten kustannukset jaetaan?

• Millaisia sopimuksia laaditaan? 

• Miten pysäköinti järjestetään?
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Toimintamallien erojen taustalla

Keskeiset erot toimintamalleissa



Tavoitteena selkeät toimintamallit ja 
kehittämisvastuut

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

• Liityntäpysäköinnin toimintaperiaatteisiin ja rahoitukseen kaivataan selkeitä 
valtakunnallisia linjauksia ja näitä tukevia sopimusmalleja

• Solmupaikkojen liityntäpysäköintiin liittyvään maankäytön suunnitteluun kaivataan 
selkeämpää ohjeistusta ja oikeaa tietoa riittävän ajoissa

• Vuoropuhelua julkisen ja yksityisten tahojen kesken lisättävä

• Solmupaikkojen liityntäpysäköinnille toivotaan jatkossa suurempaa roolia 
seudullisessa ja maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä
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Päätelmät ja suositukset
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Liityntäpysäköinnin roolia 
liikennejärjestelmä-
suunnittelussa on edelleen 
vahvistettava ja vähähiilisten 
matkaketjujen yleistymistä 
tuettavaSuunnitteluyhteistyön kehittäminen ja toimintamallien 

selkeyttäminen edellyttää valtakunnallisia linjauksia, 
uusia sopimusmalleja sekä osallistamisen lisäämistä

Solmupaikkojen liityntäpysäköintiin liittyvään maankäytön 
suunnitteluun kaivataan selkeitä ohjeita 



Kehittämisesitykset on käsitelty 
seuraavassa kolmessa osassa

1) Maankäytön suunnittelu 

2) Liikennejärjestelmäsuunnittelu  

3) Yhteistyö ja toimintamallit
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Kehittämis-
tarve

Liityntäpysäköintiin liittyvään maankäytön suunnitteluun kaivataan selkeitä ohjeita 

• Pysäköinnin kokonaistarpeen arviointi

• Vuorottaispysäköinnin lisääminen

• Alueiden muuntojoustavuus

• Vähähiilisten matkaketjujen edistäminen ja kestävien kulkumuotojen priorisointi

• Eri suunnitteluvaiheissa tarvittava yhteistyö ja sopimukset

Ratkaisu-
ehdotuksia

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

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

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – maankäytön suunnittelu
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Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – liikennejärjestelmäsuunnittelu

Kehittämis-
tarve

Liityntäpysäköinnin roolia liikennejärjestelmäsuunnittelussa vahvistettava ja 
vähähiilisten matkaketjujen yleistymistä tuettava.

Ratkaisu-
ehdotuksia

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

pysäköintipolitiikkaa

Vaikutukset Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittäminen tunnistetaan yhdeksi keskeiseksi 
keinoksi vähähiilisten matkaketjujen edistämiseen ja päästötavoitteiden saavuttamiseen 
niin paikallisella, seudullisella kuin maakunnallisellakin tasolla. Liityntäpysäköinti 
näyttäytyy yhtenä keskeisenä osana joukkoliikennejärjestelmää.  

24.9.2018



Kehittämis-
tarve

Suunnitteluyhteistyön kehittäminen ja toimintamallien selkeyttäminen – tarve 
valtakunnallisille linjauksille, uusille sopimusmalleille ja osallistamisen 
lisäämiselle.

Ratkaisu-
ehdotuksia

1. Liityntäpysäköinnin toimintaperiaatteista selkeät valtakunnalliset linjaukset
2. Uudenlaisten sopimusmallien kehittäminen ja pilotointi
3. Asiakaslähtöinen kehittäminen keskiöön
4. Liityntäpysäköintipaikkojen tarvetta, määrää ja ominaisuuksia koskevan tiedon 

lisääminen
5. Uusi erillisrahoitus solmupaikkojen liityntäpysäköinnin kehittämiseen
6. Uusia malleja yksityisten toimijoiden osallistamiseen

Vaikutukset Asemanseutujen liityntäpysäköintiyhteistyön edellytysten paraneminen ja suunnittelun 
sujuvoituminen.

Solmupaikkojen liityntäpysäköinnin 
kehittämisesitykset – yhteistyö ja toimintamallit
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Kiitos!


