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Näkökulmia

1. Hallitusohjelman viestit

2. Valtakunnallinen näkökulma

3. Raideliikenteen toimivuus

4. Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, matka- ja kuljetusketjut

5. Asemaseutujen kaupallinen kehittäminen

6. Caset pääkaupunkiseudulta ja Lappeenranta
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Hallitusohjelman viestejä

• Hallitus käynnistää ohjelman 
liikenneverkon korjausvelan 
vähentämiseksi ja käyttää siihen noin 
600 miljoonaa. (Rahoituksen 
painopisteen siirto kehittämisestä 
perusväylänpitoon)

• Hallitus solmii asumista, maankäyttöä 
ja liikkumista yhteen sovittavan ja 
asuntotuotantoa sekä kasvua 
vauhdittavan aiesopimuksen 
suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. 
(MAL)

• Hyötyjä osallistuu kustannuksiin –
periaate
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Valtakunnallinen näkökulma

8.6.2015 Jukka 

Ronni



Raideliikenteen toimivuus

• Henkilöliikenne

• Tavaraliikenne

• Kaluston huolto, kunnossapito, seisotus

• Radan kunnossapidon tarpeet
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Liittyminen yhdyskuntarakenteeseen, 
matka- ja kuljetusketjut

Hyvään matkaan ja sujuvaan matkaketjuun vaikuttavat:

● 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

● Kunnossapito

Usean toimijan yhteistyötä
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Asemaseutujen kaupallinen 
kehittäminen

● Eri osapuolet mukaan (maanomistajat, 
kaavoittaja, kiinteistökehittäjä) 

● sopimisprosessin kehittäminen

● Osaava aktiivinen vetäjä
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Pari casea

• Vetovoimaiset asemaseudut –projekti

• Helsingin seudun liityntäpysäköinti

• Case Lappeenranta
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Vetovoimaiset, 
vähähiiliset 

asemanseudut
Helsingin seudulla ja Uudellamaalla

HSL Liiteri, 26.5.2015
Pia Tynys



Projektin tavoitteet

• asemanseutuja koskevan 

tietopohjan parantaminen

• asemanseutujen potentiaalin 

tehokkaampi hyödyntäminen 

• niiden toimivuuden ja houkut-

televuuden kehittäminen osana 

uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja 

vähähiilistä yhteiskuntaa. 

Lähde: Helsingin kaupunki



Kaupunkien ja kuntien pilottialueet

Kerava

Tikkurila, Kivistö 

(Vehkala?)

Kera, 

(Otaniemi?)
Koivuhovi

Järvenpää (Ainola)

Hyvinkää
Mäntsälä

Siuntio

Pukinmäki



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja 
vastuujakomallin pilotointi Pasila –
Riihimäki -ratakäytävässä

Työohjelma



Liityntäpysäköinnin tavoite
HLJ:ssä kustannusjaon osalta
Tarve jakaa julkisen sektorin liityntäpysäköinnin rakentamis- ja ylläpitokustannukset 

oikeudenmukaisesti sijaintikunnan, kohdekunnan, kotikunnan ja valtion kesken. 

Rahoitusvastuun jakautuminen on riippumaton liityntäpysäköinnin 

toteutusratkaisusta (maanpäälliset paikat, pysäköintilaitokset). Seudullisesti 

merkittävissä laitospaikkakohteissa myös ylläpitokustannukset tulee sisällyttää 

osaksi kustannus- ja vastuunjakoa. 



Työn kolme tavoitetta
1. Liityntäpysäköinnin kokonaiskuvan 

muodostaminen Pasila–Riihimäki 

ratakäytävälle nyt ja tulevaisuudessa 

(kumpikin vaihe) -> toimii pohjana 

pilottikohteiden valinnalle sekä tukena 

kustannusjakomallin laadinnassa. 

2. Laatia valituille liityntäpysäköintialueille 

toteuttamisselvitykset sekä niiden pohjalta 

laatia kustannusjakomallit (sijaintikunta, 

kohdekunta, kotikunta ja valtio).  

3. Kehittää pilotoinnin yhteydessä 

neuvottelumenettelymalli ja sen 

sovellusohje, jotka ovat käytettävissä 

jatkossa liityntäpysäköintialueiden 

toteutuksessa ja ylläpidossa. 


