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Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen 

ympärille 
● Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen välittämässä 

läheisyydessä 

● Perinteisesti ratapihat ovat palvelleet sekä henkilö- että tavaraliikennettä 

● Rautatiet Suomessa ovat merkittävä tavaran kuljettaja, mutta toimintamallit 

ovat muuttuneet 

● VR:n tavoitteena on säännölliset kokojunakuljetukset, jolloin 

● Tavaraliikenteen ratapihojen merkitys ja toimintamallit ovat muuttuneet 

● Tarvitaan vähemmän raiteita, mutta pitkille junille 

● Henkilöliikenteen ratapihat kehittyvät 

● Ensin ideana oli matkustajaterminaalit 

● Nyt tavoitteena usein myös kaupalliset palvelut, sekä tiloja liiketoiminnalle 

ja aseman lähellä myös asumiselle 

● Tarve myös kaluston huoltoon ja myös radanpidon kunnossapitoon ja 

rakentamiseen 
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Turun Matkakeskus –hanke / Visio            Kiinteistöliikelaitos 19.01.2012 

Matkakeskus 
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Liikennevirasto selvittänyt tarpeita asiakkaiden ja 

rautatieliikenteen kannalta 
● Tavara- ja henkilöliikenteen ratapihojen kehityskuva 2035, Liikenneviraston 

julkaisu 34/3013 

● Tarve yli 600 M€ korjaamiselle ja toiminnalliselle kehittämiselle 

● Haasteena, että kerralla tehtävä suuria toimenpiteitä 

● Alueita on vapautumassa, muuhun maankäyttöön, mutta ensin 

investoitava 

● Edellisessä Liikennepoliittisessa selonteossa päätettiin  Helsingin 

ratapihan toiminnallisesta kehittämisestä 

● Henkilöliikenteen ratapihojen lisäksi tarvitaan muita palveluja  

● Kevyenliikenteen yhteydet 

● Bussiterminaalit 

● Liityntä- ja pyöräpysäköinti 

● Kaupalliset palvelut 
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Henkilöliikenneasemat 

Strateginen tausta 

15.5.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joukkoliikenteessä matkustajien kokemaan palvelutasoon rautatie-

asemilla vaikuttavat  laiturialueiden ja kulkuyhteyksien toimivuus ja 

esteettömyys sekä matkustajainformaatio.  

Rautateiden rooli  ja asemien merkitys liikennejärjestelmässä ja joukko-

liikenteessä on lisääntynyt. 

 

Rautatieliikenne on osa joukkoliikennettä ja liikennejärjestelmää. 

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 tärkeitä matkaketjuissa  

• Kaupunkiseuduilla tavoitteena ovat maankäytön                      

eheyttäminen ja toimivat matkaketjut. Liityntäpysäköinnin vastuut ja 

rahoitus valtion, kuntien ja yksityisten toimijoiden kesken tulee 

selkeyttää  > liityntä- ja vaihtoyhteydet tärkeitä 
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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 reitteihin ja opastuksiin.  

● Matkustajan näkökulmasta voidaan myös kysyä, onko tarvetta lisätä 

henkilökohtaista palvelua rautatieasemilla?   

● 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 riippuen toimijoiden roolista ja 

omistuksen jakautumisesta asema-alueilla. Tämän takia tehokkaita 

toimintamalleja tarvitaan yhteistyöhön eri osapuolten välillä. 
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Miksi rautateiden henkilöliikennepaikkojen 

kehittämisohjelmaa tarvitaan?  
                                                                                                                                                     

o Rautateiden henkilöliikennepaikkojen palvelutaso vaihtelee 

merkittävästi. Vilkkaillakin risteysasemilla on korottamattomia laitureita 

ja esteettömät yhteydet laitureille puuttuvat, kun koko ratapiha odottaa 

raiteistoremonttia. Vain noin puolessa käytössä olevista henkilö-

liikennepaikoista on korotetut laiturit.  

o Kehittämisohjelman tavoitteena on tehdä rautatieliikenteen                  

palvelut houkutteleviksi ja helposti saavutettaviksi. 

o Kehittämistoimenpiteiden lähtökohtana on aina matkustajan             

näkökulma  -  matkakokemus ja matkaketjun sujuvuus ovat                    

tärkeitä tavoitteita. 

o Asemaympäristön esteettömyys palvelee kaikkia liikkujia. 

o Asema-alue tarkoittaa henkilöjunien pysähtymispaikkaa palveluineen ja 

liityntäliikennealueineen. Asema-alueeseen kuuluvat raiteet, matkustajalaiturit 

ja kulkuyhteydet ympäröivästä yhdyskunnasta. Liityntäliikennealueella on 

yleensä pysäköintipaikkoja, taksiasema ja bussipysäkki. 
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Asema-alue kehittämiskohteena 

Asiakkaan näkökulmasta asema on yksi kokonaisuus, mutta 

toimijakenttä kuin myös käyttäjäkenttä on laaja. 

• Asemien omistussuhteet vaihtelevat (Kaupunki/kunnat, VR, Senaatti,  

Liikennevirasto, Yksityiset) 

 Palveluiden kehittäminen, suunnittelu, tuotanto, kunnossapito, 

päivittäminen ovat monen tahon vastuulla 

• Laiturialueet ja raiteet ovat Liikenneviraston omistuksessa 

• Liityntäliikenne ja -pysäköinti (useita toimijoita) 

• Liityntäyhteydet asemille (kaupungit/kunnat, Liikennevirasto, yksityiset) 

• Opastus (Liikennevirasto, ELY-keskukset, VR, kaupungit/kunnat) 

• Erilaiset kehittämistarpeet  

Toteuttaminen:  

• erillisinä pieninä kunnossapitohankkeina 

• kehittämisprojekteina (opastus, valaistus, infotaulut) 

• ratahankkeiden yhteydessä (Kehärata, Seinäjoki–Oulu-perusparannus) 

• joukkoliikennehankkeina (liityntäliikenne ja -pysäköinti, junaliikenne) 

• maankäytön kehittämishankkeet, yhteistyöprojektit 
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Kehittämisen lähtökohtia ja haasteita 

● Palvelutasoluokitus ja erilaiset asemaryhmät - kehittämismallit 

 - kaukoliikenneasemat,  lähiliikenneasemat 

 -  risteys- ja vaihtoasemat, pienet asemat   

● Nykytilakartoitus – kuva asemien tilasta 

● Asema-alueiden kehittäminen – kaavoitusnäkökohdat 

● Ratapihasaneeraukset – henkilö- ja tavaraliikenteen tarpeet 

● Henkilöjunaliikenteen kehittäminen - matkustustarpeet 

● Toimintaympäristön muutokset – mm. kilpailun avautuminen, tekninen kehitys 

● Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen – Kehärata, Espoon 

kaupunkirata 

● Henkilöliikennepaikat solmupisteinä liikennejärjestelmässä – monta toimijaa  

● Matkakeskushankkeet, asemaprojektit 

Käynnissä on jo monia kehittämishankkeita -> kokonaisuuden hallinnassa 

haasteita 
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Rautateiden henkilöliikennepaikkojen 

kehittämisohjelman laatimisprosessin vaiheet 

 

15.5.2014 

  

VAIHE 1.    
Asemien luokittelu,   
palvelutasotavoitteet   
(2009 – 2010)   
  

VAIHE 2.    
Nykytilan   ja esteettömyyden  
ka r toitus   (2009 – 11)   

VAIHE 3.  Nykytilan tietojen analysointi  ja tietokantasovelluksen  
käy t töönotto  (2011 – 2012)   
  

VAIHE 4.  K EHITTÄMISOHJELMAN  2025 MUODOSTAMINEN     
  

Kehittämis l injaukset   
Asemakohtaiset parantamistoimenpiteet   

ja kustannusarviot   
Toimenpiteiden priorisointi   ja suositukset   

(2013 – 2014)   
  

Asemakohtaisten parantamistoimenpiteiden ohjelmointi     
osana väylänpitoa / yhteistyössä   muiden toimijoiden kanssa   

    
Toteutus   
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Rautateiden henkilöliikennepaikkojen 

kehittämisohjelman muodostaminen –projekti on 

käynnistynyt vuoden 2014 alussa 

 

 

 

 

● Työn tavoitteena selvittää rautateiden henkilöliikenne-

paikkojen tämän hetkinen kehittämistilanne ja 

henkilöliikennepaikkojen kehittämistarpeet, päivittää 

aikaisemmin laaditut palvelutasotavoitteet ja 

asemaluokitus sekä yleiset kehittämislinjaukset ja 

priorisoida kehittämistoimenpiteitä 

 

● Työn tuloksena syntyy valtakunnallinen kehittämisohjelma 

henkilöliikennettä palvelevien asemien ja asema-alueiden 

palvelutason parantamiseksi 
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Rataliikenteen ehdoilla rakentaminen 

● Noudatettava EU määräyksiä  

● Useita direktiivejä ja Yhteen toimivuuden teknillisiä eritelmiä YTE 

● Rakentamisen aikaiset käyttöluvat ja käyttöönottoluvat, toimijoina Trafi, 

NoBo, ISA 

● Liikenneviraston rooli radanpidosta vastaavana viranomaisena 

● Rakennettaessa rata-alueelle tai radan päälle tarvitaan aie- ja 

toteuttamissopimukset  

● Vastuut rakentamisesta ja käytön aikana sovittava 

● Haasteena radan päälle rakentaminen ja sen vastuut 

 

 

15.5.2014 ARJA AALTO 12 



www.liikennevirasto.fi • Hankkeet 

TRIPLA of YIT was the Winner of the  Pasila One 

competition  
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