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Ihmisten tarpeet ja halu liikkua, muutokset rakenne-
tussa ympäristössä ja kehittyvä teknologia luovat niin 

mahdollisuuksia kuin haasteitakin liikennejärjestel-
män ja tätä kautta pysäköintijärjestelmän kehittä-

miselle. Seuraavassa on esitelty muutamia pysäköin-
nin näkökulmasta merkittäviä trendejä, jotka tulevat 

muuttamaan pysäköinnin pelikenttää.
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KAUPUNGISTUMINEN

Vuonna 2019 jopa 55% maailman ihmi-
sistä asuu kaupungeissa ja tämän luvun 
ennustetaan kasvavan 66%:iin vuosisa-
dan puoliväliin mennessä. 

Yhdyskuntarakenne voi hajautua tai se 
voi tiivistymällä luoda mahdollisuuksia 
kestävälle liikkumiselle. Kaupunkien täy-
dennysrakentaminen luo haasteita py-
säköintiratkaisuille, mikä osaltaan ohjaa 
kaupunkeja hallitsemaan pysäköintiään 
monipuolisella keinovalikoimalla.

ILMASTONMUUTOS

Ihmiskunnan elintason kasvu ja fossiilis-
ten polttoaineiden ylikulutus ovat osal-
taan johtaneet ilmaston muuttumiseen. 
Päästöjen vähentäminen on välttämä-
töntä. Henkilöautoliikenteen päästökuor-
ma kaikista Suomen hiilidioksidipäästöis-
tä on 9% (SYKE 2018). 

Monet maat ovat sitoutuneet vähentä-
mään tieliikenteen päästöjään merkittä-
västi. Pysäköinnillä on suoria vaikutuksia 
autoliikenteen houkuttelevuuteen, min-
kä myötä pysäköinnin hallinta on liiken-
nejärjestelmätasolla yksi keinoista päästä 
päästövähennystavoitteisiin. Kaupungeil-
la on tässä keskeinen rooli.

DIGITALISAATIO

Digitalisoituva maailma on muuttanut 
pysäköintiä. Uusimmat sovellukset mah-
dollistavat jo täysin elektroniset maksu-
tapahtumat ja ajoneuvon tunnistamiset. 
Seuraavat kehitysaskeleet tapahtuvat 
palveluiden integroituessa yhdeksi, ko-
konaisvaltaiseksi palveluksi, jossa py-
säköinti on vain yksi pieni osa. Selvää 
kuitenkin on, että käyttäjälähtöisyyden 
tulee korostua digitaalisissa palveluissa. 
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UUDET TOIMINTAMALLIT

Taksimaiset palvelut, kuten Uber ja Lyft 
ovat tehneet näkyviä muutoksia monis-
sa kaupungeissa. Myös yhteiskäyttöautot, 
ruuantoimituspalvelut ja muut uudet liik-
kumispalvelut vaikuttavat pysäköinnin 
kysyntään.

Se, miten suuren merkityksen mainitut 
palvelut saavat, riippuu kaupunkien stra-
tegisista näkemyksistä siitä, millainen 
rooli erilaisilla palveluilla ja toimintamal-
leilla liikennejärjestelmässä halutaan ole-
van. 

LIIKENTEEN AUTOMAATIO

Ajoneuvojen automaation aste kasvaa 
hiljalleen ja jo nyt monet markkinoilla 
olevista autoista sisältävät osittain auto-
maattisia toimintoja.  Korkean automaa-
tion ajoneuvojen markkinaehtoisessa 
yleistymisessä menee kuitenkin kenties 
vielä vuosikymmeniä. Tämänkin jälkeen 
automaattiajoneuvojen käyttötarkoitus 
riippuu markkinoista ja vallitsevasta lii-
kennepolitiikasta.

Tutkimustulokset antavat ristiriitaisia tu-
loksia siitä, tulevatko automaattiset ajo-
neuvot vähentämään pysäköintipaik-
kojen tarvetta. Tämä johtuu siitä, että 
skenaariot perustuvat täysin erilaisiin lii-
kennejärjestelmiin. Merkittävä huomio 
on, että automaattiautojen myötä lyhy-
taikaisen kadunvarsipysäköinnin tarve voi 
myös kasvaa.

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN  
AJATTELU

Muutokset sosiaalisissa toimintamal-
leissa ovat merkittäviä pysäköinnin ky-
syntään vaikuttavia asioita. Käyttäjät 
arvostavat enenevissä määrin yksinker-
taisuutta high tech –ympäristössä, ovat 
tietoisempia ja halukkaampia edistä-
mään omaa terveyttään sekä vaativat 
palveluilta vaivattomuutta. Palveluita 
suunnitellaankin jatkossa yhä enemmän 
käyttäjien näkökulmasta ja käyttäjien 
tarpeisiin vastaten. Näin palveluista saa-
daan helppokäyttöisempiä ja paremmin  
asiakkaiden tarpeita palvelevia.

Pysäköinnissä tämä voi tarkoittaa palve-
lumuotoilun huomiointia matkaketjun ja 
pysäköintilaitosten suunnittelussa, älyso-
velluksia ja nopeammin tarpeeseen rea-
goivaa suunnittelua.
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SÄHKÖAUTOT

Sähköisille ajoneuvoille on ladattu suuret 
odotukset päästövähennystavoitteissa. 
Autoalan arvioiden mukaan kuluttajaläh-
töinen sähköautojen yleistyminen alkaa 
vuosina 2025-2030. 

Sähkölatauspaikkojen sijoittelu on strate-
gisesti merkittävä päätös, ja tällä on vai-
kutusta ihmisten ajoneuvon valintaan. Lii-
kenteen sähköistyminen vaikuttaa myös 
olemassa olevien ja uudiskohteiden py-
säköintiratkaisujen suunnitteluperiaattei-
siin. Erityisesti taloyhtiöillä on muutokses-
sa suuri rooli.

Sähköinen liikenne muuttaa myös pysä-
köintitalon luonnetta pysäköintipaikasta 
energiavarastoksi, joka voi toimia älykkää-
nä osana tulevaisuuden sähköverkkoa. 

IoT JA BIG DATA

Ajoneuvoliikenne tuottaa valtavan mää-
rän dataa. Onkin kysymys siitä, miten 
tätä dataa hyödynnämme. Internet of 
Things -ratkaisut ovat ja tulevat olemaan 
yhä merkittävämpiä pysäköinnin hallin-
nan näkökulmasta. Aika- ja kustannus-
säästöjä voidaan saavuttaa, kun ajoneu-
vot voidaan tehokkaasti ohjata vapaille 
pysäköintipaikoille. Toisiinsa ja verkkoon 
yhteydessä olevat kulkuneuvot voivat 
saada jatkossa tämän datan automaatti-
sesti ajoneuvon informaatiojärjestelmään 
tai vaihtoehtoisesti mobiiliapplikaatioon.

Myös sillä, kuinka dataa tulevaisuudessa 
kerätään, kenellä on datasta vastuu ja 
kuka sen omistaa, on suuri merkitys. 

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN  
KASVU

1950-luvulta lähtenyt autoistuminen on 
kenties saavuttanut huippunsa. Ihmisil-
le luontaisin tapa liikkua jalan yleistyy ja 
pyöräily kasvattaa nopeasti suosiotaan. 
Tiivistyvissä kaupungeissa joukkoliiken-
ne on koko liikennejärjestelmän sydän, 
ja tämä nähdään kaupunkikehityksen 
instrumenttina. Autoa vastaavasti käy-
tetään vain oikeasti välttämättömiin 
matkoihin. Trendin merkittävyydestä 
kertoo se, että yhä useampi kaupunki, 
työpaikka ja käyttäjä vaativat kestävien 
kulkumuotojen olosuhteiden paranta-
mista. Liikennejärjestelmä tasapuolistuu 
ja tämä heijastuu myös pysäköintijärjes-
telyihin.
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PYSÄKÖINTI TEHOSTUU

Pysäköintikapasiteetti on monissa kau-
pungeissa varsin riittävää, mutta sen 
täysimittainen hyödyntäminen on haas-
tavaa. Tulevaisuudessa älyratkaisujen 
avulla pysäköintipaikkojen käyttöastetta 
voidaan kasvattaa erilaisilla vertaisvuok-
rauksen ratkaisuilla sekä vuorottaiskäyt-
töä tehostamalla. 

Järjestelmätasolla pysäköinti tehostuu 
myös, kun autoja ohjataan yhä suju-
vammalla ja älykkäällä opastuksella 
pysäköintilaitoksiin, mikä voi vähen-
tää katuverkon kuormitusta ja tekee 
pysäköintilaitoksista toimivampia 
kokonaisuuksia. Älykkäät ajoneuvot 
mahdollistavat tulevaisuudessa pysä-
köintilaitosten tehokkaamman käytön ja 
myös robottipysäköinti voi olla ratkaisu 
kalliin maan alueilla.

JAKAMISTALOUS

Jakamistaloudella tarkoitetaan yhteisöl-
listä taloutta, jossa vajaakäytössä olevia 
resursseja hyödynnetään tehokkaammin 
jakamalla ne talouksien kesken. Jakamis-
talouden yleistymisestä on ristiriitaisia 
näkemyksiä, mutta vaikuttaa siltä, että 
tällä tulee olemaan vaikutusta pysäköin-
nin kysyntään. 

Monissa kaupungeissa yhteiskäyttöautoi-
hin ja -pyöriin panostetaan voimakkaasti 
ja tämä heijastelee suoraan pysäköinti-
normeihin sekä pysäköinnin kysyntään. 
Nousevana trendinä voidaan havaita 
myös nuorten auton omistajuuden lasku, 
joka on tunnistettu useissa tutkimuksissa 
Yhdysvalloissa ja Saksassa  (mm. Laufer 
2016 ja Kuhnimhof 2017).

MILLENIAALIT

Uudet sukupolvet ja erityisesti milleni-
aalit poikkeavat aiemmista kenties mer-
kittävästikin. Laufer B. (2016) mukaan 
alle 30 vuotiaat yhdysvaltaiset ovat yli 
seitsemän kertaa halukkaampia käyttä-
mään joukkoliikennettä kuin yli 60 vuo-
tiaat. Vastaavasti milleniaalien ajokortin 
omistajuus on vähentynyt 30 vuodessa 
18%:lla. Euroopassa, myös Suomessa, on 
havaittavissa sama trendi, josta käyte-
tään termiä Tuhkolma-ilmiö: nuoret eivät 
hanki ajokorttia heti, kun se on mahdol-
lista tai sitä ei hankita ollenkaan.

Kaupunkien ja liikennejärjestelmän kehi-
tystyö on vuosikymmenten päähän kat-
sovaa, joten on luonnollista, että suun-
nittelussa on otettava huomioon uusien 
sukupolvien tarpeet ja ominaisuudet. 
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