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Tutkimukseen johtaneet tekijät

 Liityntäpysäköintiin liittymättömän koulutehtävän maastokäyntien 

yhteydessä havaittiin liityntäpysäköinnistä toiseen ajavia autoja 

aamun huipputuntien aikana.

 Asia alkoi kiinnostamaan, ja havaittua toimintaa tutkittiin omasta 

mielenkiinnosta jonkin aikaa.

 HAMK järjesti myöhemmin liikenneturvallisuuteen liittyvän kurssin, 

jossa aihe piti itse kehittää. Tätä ehdotettiin, ja se kelpasi.

 Kurssin aikana ilmeni, että Espoo olisi kiinnostunut isommasta 

kokonaisuudesta.

 Näin alkoi tutkinta ja syntyi Liityntäpysäköintiralli.



Määritelmät

 Liityntäpysäköinti = Joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettu pysäköinti 
lähellä asemia tai pysäkkejä.

 Turha ajo = Ajosuorite liityntäpysäköintialueelle pysäköintipaikkaa 
saamatta.

 Liityntäpysäköintiralli = Ajosuorite täydeltä liityntäpysäköintialueelta 
toiselle liityntäpysäköintialueelle.

 Yöllinen käyttö = Auto varaa pysäköintipaikan liityntäpysäköintialueelta 
yöllä.

 Yöllinen väärinkäyttö = Liityntäpysäköintialueen käyttö 
asukaspysäköintinä.

 Väärinkäyttö = Liityntäpysäköintialueen käyttö asukaspysäköintinä.

 SMI-Lasit = SMI-lasit ovat silmien liikkeitä seuraavat lasit.

 Kysely = Tutkimuksessa toteutettu kysely käyttäjille.



Miksi tutkimus tehtiin

 Halu suunnitella parannusehdotuksia mahdollisiin epäkohtiin.

 Selvitys Espoon kaupungille liityntäpysäköintien nykytilasta, 
aikarajoitteet, kunto ja liikennemerkit.

 Selvitys Espoon kaupungille liityntäpysäköintirallista, 
liityntäpysäköintien väärinkäytöstä ja toimivuudesta.

 Riittävätkö nykyiset liityntäpysäköinnit palvelemaan käyttäjiä.

 SMI-laseilla havainnointi Leppävaarassa Leppäpolku 1 
liityntäpysäköinnissä.

 SMI-laseilla seurataan henkilön silmän liikkeitä ja katseen 
kohdistumista.

 SMI-laseilla haluttiin saada tieto siitä, miten kuljettaja pystyy 
havainnoimaan muut käyttäjät.



Mitä ja miten tutkittiin?

 Tehtiin asemakohtaiset Hankekortit

 Yöllinen käyttö/väärinkäyttö ja 

tämän todistaminen

 Toteutettiin koekysely Kauniaisissa 

1.7.2018

 Pysäköintialueen parkkiruutujen 

ulkopuolelle pysäköinti

 Rekisteritunnukset kirjattiin klo 6 ja 

klo 10 kaikkina tutkinta päivinä

 Turhien ajojen määrä ja kilvet

 Kaikki rekisteritunnukset Exceliin

 Turhien ajojen toteaminen 

kerätystä datasta

 Tulosten raportointi

 Smi lasit



Liityntäpysäköintiralli

 Liityntäpysäköintiralli on sitä, kun käyttäjä jää ensimmäisessä 

yrittämässään liityntäpysäköinnissä ilman pysäköintipaikkaa ja jatkaa 

seuraavaan etsimään autolleen tilaa.

 Miksi tätä tapahtuu?

 Kuinka paljon?

 Miten estettävissä?



Missä ja mitä?

 Espoossa ja Kauniaisissa rantaradan varrella, kaikkien juna-asemien 

yhteydessä olevat liityntäpysäköinnit.

 Juna-asemia yhteensä 9 kpl.

 Liityntäpysäköintialueita yhteensä 19 kpl.

 Liityntäpysäköintialueissa tutkimuksen aikaan (2018) yhteensä 1502 

liityntäpysäköintipaikkaa.



Espoon juna-asemien 

liityntäpysäköinnit

https://maps.openrouteservice.org/

https://maps.openrouteservice.org/


Samat autot havaittu väärinkäyttäjinä sekä 

tutkittuina öinä, että tutkimuspäivinä klo 6 ja 10, 

yhteensä 6 kertaa

Liityntäpysäköinti Tiistai 25.9 Keskiviikko 26.9 Torstai 4.10

Kauklahti 1 / 218 2 / 218 2 / 218

Espoon keskus 12 / 336 17 / 336 23 /336

Tuomarila 4 / 27 4 / 27 3 / 27

Koivuhovi 3 / 15 1 / 15 4 / 15

Kauniainen 4 / 247 5 / 247 3 / 247

Kera 2 / 33 2 / 33 3 / 33

Kilo 18 / 117 29 / 117 21 /117

Leppävaara 6 / 130 (473) * 7 / 130 (473) * 5 / 130 (473) *

Mäkkylä 8 / 43 7 / 43 7 / 43

Väärinkäyttö yhteensä 58 kpl 74 kpl 71 kpl

* Sellon parkkihallit ovat öisin suljettu, suluissa Leppävaaran kaikki liityntäpysäköintipaikat.



Väärinkäytön 

vaikutus

 Väärinkäytön todellinen vaikutus on suuri

 Ilman väärinkäyttöä olisi pelkästään 

aamuisin 32640 turhaa ajoa vuodessa 

vähemmän Espoon liityntäpysäköinneissä

 Laskussa käytetyt arvot:

• 68 (väärinkäytön keskiarvo)

• 2 (vaikutuksen kertaantuminen)

• 5 (arkipäivät)

• 48 (viikkomäärä vuodessa, jolloin töissä 

käydään)

 68 x 2 x 5 x 48 = 32640



Ruutujen 
ulkopuolelle 
pysäköintiä 
Kauniaisissa.



Väärinkäyttöä 
Mäkkylässä 



Seurauksia väärinpysäköinnistä, ja 

rajoittamattomasta pysäköinnistä.

Kauniainen klo 6 Kauniainen klo 10



Turhien ajojen määrät tutkimuspäivinä

Liityntäpysäköinti Tiistai 25.9, turhat ajot Keskiviikko 26.9, turhat ajot Torstai 4.10, turhat ajot

Kauklahti 15 kpl 13 kpl 24 kpl

Espoon keskus 8 kpl 37 kpl 29 kpl

Tuomarila 14 kpl 9 kpl 1 kpl

Koivuhovi 5 kpl 1 kpl 10 kpl

Kauniainen 25 kpl 40 kpl 32 kpl

Kera 2 kpl 0 kpl 1 kpl

Kilo 8 kpl 20 kpl 15 kpl

Leppävaara 41 kpl 12 kpl 7 kpl

Mäkkylä 8 kpl 3 kpl 2 kpl

Yhteensä turhia ajoja 126 kpl 135 kpl 121 kpl

Yhteensä löydettyjä autoja 39 kpl 42 kpl 46 kpl

Havaittu 2-3 kertaa 0 kpl 2 kpl 2 kpl



Liityntäpysäköintirallin määrä

 Turhia ajoja liityntäpysäköinteihin 
havaittiin arkisin 120-140 kpl aamun 
tunteina.

 Näistä käyttäjistä n. 25 % jatkavat 
matkaansa seuraaville 
liityntäpysäköinneille ja loput 75 % 
mitä ilmeisimmin ajavat autolla 
yhden yrityksen jälkeen suoraan 
määränpäähänsä.

 Klo 10 jälkeinen liityntäpysäköintiralli 
on pienempää, mutta se ei lopu klo 
10.

Kauniainen klo 10-13 27 kpl turhia
ajoja

Leppävaara klo 10-13 24 kpl turhia
ajoja



Parannusehdotuksia

• Valvonnan lisääminen

• Aikarajoitukset 

tiukemmiksi, 24h 

pysäköinti vain osana 

liityntäpysäköintiä.

• Maksullinen 

liityntäpysäköinti poistaisi 

väärinkäytön, mutta 

pääasiassa myös 10-12h 

aikarajoite, mikäli 

valvontaa lisätään. 

• Paikkaviivat kuntoon, nyt 

epäselvät viivat 

aiheuttavat isoja välejä 

pysäköityjen autojen 

välillä.

• Sellon hallissa 

pysäköinnin maksaminen 

onnistuu vain kolikoilla, 

maksutavan 

muuttaminen 

pankkikortilla/matkakortil

la maksettavaksi.

• Reaaliaikainen tieto 

vapaista 

paikkamääristä esim. 

mobiilisovelluksella.

• Yksinkertaiset 

tienvarsitaulut        

Tilaa / Täynnä.



Käyttöasteet vuosina
2014 ja 2018

Espoon keskuksen tiedot eivät 
olleet vertailukelvollisia, HSL oli 
laskenut vuonna 2014 kaikki 
Espoon keskuksen pysäköinneissä 
olevat autot liityntäpysäköintiin.

HSL oli tutkimuksessaan yhdistänyt 
Tuomarilan + Koivuhovin sekä 
Keran + Mäkkylän yhteen.

2014 tiedot ovat Helsingin seudun 
työssäkäyntialueen 
liityntäpysäköintitutkimuksesta 
2014, HSL.
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Kysely

 Jaettiin 1480 kyselylomaketta autojen tuulilaseihin. 

 Kyselylomakkeessa oli QR koodi sekä URL osoite 

www.liityntapysakointi.fi josta pääsi vastaamaan kyselyyn.

 Lomake ja kysely oli suomeksi ja ruotsiksi.

 Kysely toteutettiin Webropolilla.

 Vastauksia saimme 370, vastausprosentin ollessa 25 %.

 Kysymyksiä oli 11, jonka lisäksi annettiin mahdolliselle vapaalle 

palautteelle vastauskenttä.

http://www.liityntapysakointi.fi/


Kyselylomake



Vastanneiden 
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2. Mistä liityntäpysäköinnistä sait tämän 

kyselyn?



Kyllä vastanneiden osuus 

oli yllättävän suuri, koska 

käyttöasteet ovat jo liki 

100%, jopa yli 100 % 

Kauniaisissa.

Selittynee sillä, että osa 

vastaajista on aina 

tarpeeksi ajoissa liikkeellä 

saadakseen 

parkkipaikan.
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3. Koetko Espoossa/Kauniaisissa olevan 

riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja juna-

asemien yhteydessä?



"En koe 

toimiviksi", vastaukseen, sisältyi 

vastaus kenttä, johon vastaaja 

pystyi kirjoittamaan miksi ei koe 

toimiviksi.

Saimme eniten palautetta 

koskien kahta teemaa, 

ensimmäinen näistä oli 

Leppävaarassa Sellon 

parkkihallin 

pysäköintiautomaatti. 

Toisena esiin nousi 

liityntäpysäköinnin väärinkäyttö, 

eli esimerkiksi lähitalojen 

asukkaat, jotka käyttävät 

liityntäpysäköintialueita 

asukaspysäköintiin.
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4. Koetko Espoon/Kauniaisten juna-asemien 

liityntäpysäköinnit toimiviksi (esimerkiksi 

paikkamäärät, turvallinen kulku, riittämätön 

valaistus, tai joku muu asia mitä pitäisi 

kehittää?)



Suurin osa vastanneista 

käyttivät liityntäpysäköintiä 

joka päiväiseen 

matkustamiseen.

1-2 kertaa viikossa tai 

harvemmin 

liityntäpysäköintiä käyttävien 

vastaajien osuus oli 

yllättävän korkea, yhteensä 

19 %.
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5. Kuinka usein käytät jonkin juna-aseman 

liityntäpysäköintiä Espoossa/Kauniaisissa?



Vajaalle puolelle kyselyyn 

vastanneista riitti 8-10 

tuntia pysäköintiaikaa.

Jonkin verran tuli 

palautetta, että 

pysäköintiajan tulisi olla 

pidempi, jotta ehtii 

esimerkiksi käydä asioilla 

työpäivän jälkeen.

5%

47%

37%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Alle 8 tuntia

8-10 tuntia

10-12 tuntia

Enemmän

Prosenttia

6. Mikä on teille riittävä aika pysäköidä 

liityntäpysäköinnissä?



Vähintään kerran viikossa 

ilman paikkaa jää noin 20 % 

vastaajista. Tulos on 

yhdenmukainen 

käyttöasteiden kanssa.
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7. Jäätkö koskaan ilman pysäköintipaikkaa 

Espoon/Kauniaisten liityntäpysäköinneissä?



Puolet vastaajista etsii 

saman aseman 

lähettyviltä 

pysäköintipaikkaa, 

joka näkyy 

liityntäpysäköintirallin 

tuloksissa.
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8. Mitä teet, jos et saa autollesi 

pysäköintipaikkaa yrittämästäsi 

liityntäpysäköinnistä?



Reaaliaikatietoa 

pysäköintipaikoista katsoisi 

huomattavan moni 

vastaajista.

Reaaliaikainentieto 

liityntäpysäköintipaikoista 

on käytössä esim. 

Länsimetron 

liityntäpysäköinneissä 

Reittioppaan sivuilla sekä 

tien varressa olevilla 

muuttuvilla opasteilla.
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9. Mikäli tarjolla olisi reaaliaikaista tietoa 

parkkipaikkojen määrästä, niin katsoisitteko 

siitä tiedon ennen kuin ajatte paikan päälle 

katsomaan?



Todennäköisesti suurin osa 

onnettomuuksista on tyypillisiä 

parkkipaikkaonnettomuuksia, 

kuten peruutusonnettomuuksia.
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11. Oletko ollut osallisena jonkinlaisessa 

liikenneonnettomuudessa Espoon/Kauniaisten 

liityntäpysäköinneissä?



Vastaajien antama vapaa palaute 

liityntäpysäköinnistä

 ”Voiko Tuomarilaa ja Koivuhovia edes kutsua liityntäpysäköinniksi? 
Ennemmin persaukisten ja pihien ihmisten romukasojen 
hautausmaaksi. Yritän lähes päivittäin pysäköidä näihin mutta nuo 
hylätyt romut ja asukkaat ehtivät ensin. Eilen kävi säkä että sain 
sieltä paikan, ei tarvi lottoa tehdä enää. Kiitos että teette asiaan 
parannuksen!”

 ”Kysymyksestä 8 puuttuu minulle sopiva vaihtoehto: ujutan autoni 
alueen reuna-alueelle, varsinaisten ruutujen ulkopuolelle.”

 ”Ahdasta ja muuta kuin autoja parkkipaikoilla usein. Yhden 
puolitutun peräkärry on ollut Kilossa Alepalla jo pitkään ja se 
ärsyttää”



Kiitos! 

 Ilkka ja Tom


