
Rautateiden henkilöliikennepaikkojen
kehittäminen osana asemanseutuja
Arja Aalto
26.3.2015



www.liikennevirasto.fi•

Rautatieliikenne on osa joukkoliikennettä ja
liikennejärjestelmää

26.3.2015

Joukkoliikenteessä matkustajien kokemaan palvelutasoon rautatie-
asemilla vaikuttavat  laiturialueiden ja kulkuyhteyksien toimivuus ja
esteettömyys sekä matkustajainformaatio.

Toimivat, turvalliset ja tehokkaat matkaketjut ja päivittäinen
liikennöitävyys ovat Liikenneviraston tavoitteena henkilöliikenteen ja
sen palveluiden kehittämisessä.

• Pitkämatkaisessa henkilöliikenteessä  prioriteettina
ovat yhteydet maakuntakeskuksista ja merkittävistä
matkailukeskuksista Helsinkiin sekä maakunta-
keskusten väliset yhteydet                                                      >
>solmukohdat  ovat tärkeitä matkaketjuissa

• Kaupunkiseuduilla tavoitteena ovat maankäytön
tiivistäminen ja toimivat matkaketjut. Liityntäpysäköinnin vastuut ja
rahoitus valtion, kuntien ja yksityisten toimijoiden kesken tulee
selkeyttää > liityntä- ja vaihtoyhteydet tärkeitä

Arja Aalto 2



www.liikennevirasto.fi•

Asemien ja asema-alueiden houkuttelevuuteen
vaikuttavia tekijöitä
• Asemien saavutettavuus

- sijainti suhteessa liikenneverkkoon, yhteydet eri Henkilöliikennevirrat 2013

liikennemuodoilla

• Asemien palveluvarustus
- matkustajainformaatio ja matkustamiseen liittyvät
palvelut

• Asemien turvallisuus
- sosiaalinen turvallisuus, käytön turvallisuus

• Asemien viihtyisyys ja elämyksellisyys
- arkkitehtuuri, ylläpito

• Kestävä kehitys

- liityntäpysäköinti, kevyen liikenteen ja
joukkoliikennejärjestelyt

• Alueelliset tekijät

- asemien sijainti ympäröivään maankäyttöön ja palveluihin nähden
326.3.2015 Arja Aalto
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Näkökulmia asemien rooliin ja kehittämiseen
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solmukohtana

MATKOJEN PALVELUTASO
• Liikenneterminaali
• Verkollinen asema
• Yhteydet asemalle
• Palvelut matkustajille
• Kilpailun avaaminen

SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYNTÄMINEN
• Kiinteistökehitys
• Asema kauppapaikkana, toimipaikkasijaintina
• Seudun kasvun moottori

SAAVUTETTAVUUDEN
PARANTAMINEN
• Tiivistyvä kaupunkirakenne
• Kestävä liikkuminen
• Asema aluekeskuksena
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Suurten kaupunkien kehittämishankkeita Euroopassa
1)  Strategiset megaprojektit

• yleensä osa laajempaa kokonaisuutta, valtiolla
merkittävä rooli projekteissa (esim. Sagrera
Barcelonassa) -> Keski-Pasila, Tampere

2)  Asemien renessanssiprojektit
• historiallisesti arvokkaan ja keskeisesti

sijaitsevan aseman uudistaminen kaupalliseen
ja viihdekäyttöön (esim. Dresdenin asema)
-> Helsingin rautatieasema

3)  Liikennelähtöiset projektit
• aseman korostaminen raideliikenteen

solmupisteenä -> Tikkurila
• uudet nopean junaliikenteen asemat (esim.

Liège-Guillemins)

4)  Kaupunkikehityshankkeet
• hyödyntämättömien alueiden ja teollisuus-

alueiden uudistaminen asemiksi ja toimisto-
alueiksi,  (esim. Angersin Gareplus-hanke,
Stratford)
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London 2012

Dresden

Liege-Guillemins
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Asemat ja kaupunkirakenne – uhkia ja
mahdollisuuksia

6

Asema
tunneli
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Asemapalvelujen merkitsevyys ja
matkustajatyytyväisyys (Iso-Britannia)
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Victoria Station, palvelee juna-, metro-, bussi-
ja lentoliikenteen matkustajia Lontoossa

monipuolisesti
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Uutta ja vanhaa arkkitehtuuria, King´s Cross
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OSLON FLYTOGET
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Modernia Oslon rautatieaseman
ympäristöä

Kuva Arja Aalto



Rautateiden henkilöliikennepaikat Suomessa



Liikenteen ja maankäytön yhteensovitusta
tarvitaan asemanseutujen kehittämisessä
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Junamatkan palvelutaso

Rautateiden palvelutaso syntyy liikennöitsijöiden ja väylänpitäjän toiminnan
kokonaisuutena, johon vaikuttavat
Rautatieliikenteen palvelutaso, liikennepalvelut, rataverkon palvelutaso sekä rataosien
palvelu- ja varustelutaso.
Hyvään matkaan ja sujuvaan matkaketjuun vaikuttavat myös muut tekijät:
● Matkustajainformaatio
● Yhteydet ja opastus asemalle tie- ja katuverkolta
● Liityntäpysäköintimahdollisuudet
● Pyöräpysäköinti ja yhteydet asemille
● Saatto- ja liityntäliikenne
● Asemien turvallisuus, viihtyisyys ja siisteys
● Esteetön asemaympäristö
● Vaihtomahdollisuudet, matkakeskukset
● Asemapalvelut

26.3.2015 14Arja Aalto



Rautateiden henkilöliikennepaikkojen
rooli on muuttunut

● Tarve henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelman laatimiselle pohjautuu
pitkälti rautatieliikenteen ja asema-alueiden muuttuneeseen palvelurooliin.

● Henkilökohtaista palvelua on saatavilla vain suurimmilla ja keskeisimmillä asemilla,
joten monet asemat toimivat miehittämättöminä.
● Tämä luo tarvetta entistä parempiin matkustajien informaatiopalveluihin

laiturialueilla kuin myös sujuviin, esteettömiin reitteihin ja niiden opastuksiin.
● Matkustajat kaipaavat asemille myös kaupallisia palveluja.

● Liityntäpysäköintipaikkojen tarve on kasvanut vuosi vuodelta juna-matkustuksen
lisääntyessä ja työmatkojen pidentyessä, joten pysäköintipaikkoja tarvitaan lisää,
myös kaukoliikenteen asemilla.
● Matkaketju aloitetaan useimmiten henkilöautolla tai pyörällä, kun päämatka

tehdään junalla.

● Asemien toimivuus ja palvelutaso eivät ole pelkästään Liikenneviraston
käsissä, vaan toimijakenttä on moninainen ja omistus jakautuu useille tahoille.
Tämän takia tehokkaita toimintamalleja tarvitaan yhteistyöhön eri osapuolten
kesken asema-alueiden palvelutason ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
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Rautateiden henkilöliikennepaikkojen
kehittämisohjelma

Kehittämisen haaste: Rautateiden henkilöliikennepaikkojen palvelutaso vaihtelee
merkittävästi.à Palvelutason yhtenäistäminen

• EU-määräykset vaikuttavat myös uusien ja parannettavien asemien
suunnitteluun ja rakentamiseen.

Tavoitteena

• luokitella kaikki rautateiden  henkilöliikennepaikat ja määritellä
niiden   palvelutasotavoitteet,

• selvittää henkilöliikennepaikkojen nykyinen palvelutaso,
esteettömyys ja kehittämistarpeet

• laatia kehittämisohjelma parannustoimenpiteiden  toteuttamiseksi.
Toimenpiteiden tavoitteena on tehdä rautatieliikenteen

palvelut houkutteleviksi ja helposti saavutettaviksi.
Asemaympäristön esteettömyys palvelee kaikkia liikkujia. Työssä

esitettävien kehittämistoimenpiteiden lähtökohtana on aina
matkustajan näkökulma.
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Kehittämisohjelman vaiheet
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Arja Aalto

• Kehäradan asema
Lentoasema merkittävä
vaihtoasema
kulkumuodosta toiseen

Juna – lento – juna -ketju

Asemien luokittelu 2015
sisältäen Kehäradan uudet asemat

A26.3.20
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Jokaiselle asemaluokalle on määritelty
palvelutasotavoitteet

§ Tavoitteita on asetettu seuraaville asioille
− Laiturialueet

(pituus, korkeus, leveys ja materiaali)

− Laiturivarustus
(odotustilat, katokset, penkit, roska-astiat, kello)

− Esteettömyys
(esteetön reitti, kohokuvioidut kartat, ääniopasteet, valaistus)

− Ajantasainen matkustajainformaatio
(raidenäyttö, näyttötaulu, kuulutukset, sähköinen interaktiivinen näyttö)

− Kiinteä opastus ja informaatio
(mm. nimikyltit, raideopasteet, informaatio palveluista, informaatio lähialueen kohteista jne.)

− Liityntäpysäköinti
(lähinnä laadullisia tavoitteita)

§ Vain osin Liikenneviraston vastuulla olevien palveluiden kuvaus
− Kunnossapito, vartiointi, lipunmyynti, neuvonta ja avustus, kaupalliset palvelut,

ympäristön viihtyisyys
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Liikenneviraston esteettömyystietokanta

• Sisältää kaikkien käytössä olevien
henkilöliikennepaikkojen (196) nykytilan tiedot
palvelutasosta ja esteettömyydestä.
• Tietoja päivitetään vuosittain.
• Kartoitettu asemaympäristö:
asemalle johtavat reitit, pysäköintialueet,
laitureille kulku, laiturit ja asema-
rakennuksen sisäänkäynti sekä asema-
rakennuksesta lipunmyynti ja inva-wc
• Jokaisesta asemasta valokuvia.

Tietokannan sijainti:
https://extranet.liikennevirasto.fi/etusivu
Tietokannan käyttäjäksi:

Yhteistyökumppanit voivat hakea
tietokannan käyttäjiksi (käyttäjätunnus
ja salasana edellytetään)
Liikenneviraston yhdyshenkilö  Arja Aalto
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Henkilöliikennepaikkojen palvelutasoanalyysi

● Nykytilatietojen analysoinnilla selvitettiin
ero asemien nykyisen palvelutason                                                     ja
tavoitetilanteen välillä asemaluokittain.

● Palvelutasoselvitys sisältää vertailun
nykytilan ja palvelutasotavoitteen
välisestä erosta asemaluokittain.
Erillisenä liitteenä asemakohtaiset taulukot.

o Tuloksena syntyi yleiskäsitys asemien
ja asema-alueiden nykyisestä palvelu-
tasosta.

o Analysoinnin tuloksia käytetään sekä
henkilöliikennepaikkojen kehittämis-
ohjelman jatkotyössä että suunnittelussa,
rakentamisessa ja asemakohtaisten
korjaustarpeiden ohjelmoinnissa.
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Rautateiden henkilöliikennepaikkojen
kehittämisohjelman muodostaminen

Alustavia tuloksia



Kehittämisohjelman muodostaminen

● Vuonna 2014 Liikennevirastolla oli käynnissä projekti, jossa
muodostettiin ajantasainen käsitys henkilöliikennepaikkojen
kehittämistilanteesta ja -tarpeista sekä päivitettiin vuonna 2010 laaditut
palvelutasotavoitteet ja asemaluokitus.

● Valintakriteerejä asemakohtaisille parantamistoimille  olivat mm.
aseman käyttäjämäärä ja rooli rataverkolla, palvelutasopuutteet
asemalla, maankäytön kehitystarpeet sekä radan kehittämis- tai
korvausinvestointi-tarpeet.

● Tuloksena  kehittämisohjelman 1. vaihe, kiireellisimmät
kehittämistarpeet  10 – 15 asemalle. Tarkastelu toi esiin suuria ja
merkittäviä kehittämistarpeita.

● Tulokset linjassa Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva
2025 tulosten kanssa.

● Työ on raportointivaiheessa.
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Selvityksessä tunnistettuja merkittäviä
palvelutasopuutteita
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● Laiturialueiden merkittävimmät palvelutasopuutteet
liittyvät laitureiden korkeuteen ja leveyteen.

● Avustuspalveluiden saatavuutta vähentää matalien
laitureiden korottaminen ja esteettömän reitin
olemassaolo.

● Informaation ja opastuksen kehittämistarpeet
ilmentyvät erityisesti kiinteistönomistajien välisillä
hallintorajoilla.

● Liityntäpysäköinnin ongelmat liittyvät yhteisen
seudullisen tahtotilan puutteeseen ja siihen, ettei
lainsäädäntö velvoita liityntäpysäköinnin
kehittämisvastuuta määrätylle taholle.



Asiakastyytyväisyys asemilla

Henkilöliikennepaikkojen palvelutasopuutteita voidaan selvittää asemilla
tehtyjen asiakastyytyväisyystutkimusten (VR) pohjalta, joista saadaan käsitystä
matkustajien kokemasta palvelutasosta.
VR:n kaukoliikenteen rautatieasemilla vuonna 2013 tekemän asiakas-
tyytyväisyyskyselyn yhteenveto, otos 4565 matkustajaa.
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Asemanseutujen kehittämisen
linjausehdotuksia

• Vetovastuu asemaseutujen kehittämisestä on kaupungilla, ja valtion
maanomistajat luovat kehittämiselle edellytyksiä osana kaupunki-
politiikkaa. Liikennevirasto osallistuu hankkeisiin infrastruktuurin
hallinnoijana ja liikennejärjestelmän palvelutason kehittäjänä.

• Asema-alueiden hallinnointia yhdistetään siten, että keskeiset
palvelut hankitaan yhteisesti koko alueelle, ja Liikennevirasto toimii
aktiivisesti hallinnoinnin yhteistyön aikaansaamiseksi.

• Asemaympäristön opastus- ja informaatiosuunnitelmat laaditaan ja
toteutetaan vastuussa olevien toimijoiden yhteistyönä.

• Liityntäpysäköinnin kehittämisen päävastuu on joukkoliikenteen
toimivaltakaupungilla niillä kaupunkiseuduilla, joilla jo on tai joille on
suunniteltu seudun sisäistä junaliikennettä. Liityntäpysäköintiä
kehitetään yhtenä kokonaisuutena eri toimijatahojen kesken ja osana
kaupungin muuta pysäköintipolitiikkaa.
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Kehittämisen esteet ja toimintamallit
yhteistyöhön

Asiakkaan näkökulmasta asema on yksi kokonaisuus, mutta
asema-alueen toimijakenttä on laaja. Eri osapuolten roolit,
tavoitteet ja kehittämismahdollisuudet ovat osin epäselvät.
• Asemakohtaiset yhteistyöryhmät edistämään asema-alueiden

kehittämistä – vastuussa olevien toimijoiden edustus.
• Ryhmien tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila kehittämistoimista

ja toteutuksen vastuutahoista sekä edetä kehittämistoimenpiteiden
toteutukseen.

Asema-alueen
kehittämisen
vastuualueet

Liikenne-
virastossa
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Asema-alue kehittämiskohteena

• Asemien ja asema-alueiden toimijakenttä on laaja
Palveluiden kehittäminen, suunnittelu, tuotanto, kunnossapito ja
päivittäinen toiminta on monen tahon vastuulla

• Asemarakennusten ja asema-alueiden omistussuhteet vaihtelevat
VR, Senaatti / Liikennevirasto, Kaupunki/kunnat, Yksityinen

• Laiturialueet ja raiteet ovat pääosin Liikenneviraston omistuksessa
• Liityntäliikenne ja –pysäköinti, useita toimijoita
• Liityntäyhteydet asemille (kaupungit/kunnat, Liikennevirasto, yksityiset)
• Opastus (Liikennevirasto, ELY-keskukset, VR, HSL, kaupungit/kunnat)
• Matkustajien erilaiset tarpeet
Toteuttaminen:
• erillisinä pieninä kunnossapitohankkeina
• kehittämisprojekteina (opastus, valaistus, infotaulut)
• ratahankkeiden yhteydessä (Kehärata, Seinäjoki–Oulu-perusparannus)
• joukkoliikennehankkeina (liityntäliikenne ja -pysäköinti, junaliikenne)
• maankäytön kehittämishankkeet, yhteistyöprojektit, ratapihahankkeet
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Työ jatkuu! Kiitos!

Lisätietoja: Arja Aalto, arja.aalto@liikennevirasto.fi


