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3.1 Mistä ollaan tultu?

Englantilainen arkkitehti Sir Colin Buchanan jalos-
ti ajatusta vuonna 1963 ilmestyneessä kuuluisassa 
kirjassaan Traffic in Towns. Kantavana ajatuksena oli 
rakentaa kaupunkien ytimiin nopeita moottoritieyh-
teyksiä, jotta elämä palautuisi keskustoihin. Euroopan 
kaupunkeja ruvettiin rakentamaan tällä periaatteel-
la, ja monista kaupungeista poistettiin raitiotieverkko. 
Suomessa Smith & Polvinen esittivät Helsinkiin laajan 
kaupunkimoottoritieverkoston, jota ei kuitenkaan to-
teutettu muun muassa aktiivisen kansalaisvastustuk-
sen seurauksena.

Englantilainen kaupunkisuunnittelija Ebenezer Ho-
ward julkaisi vuonna 1898 ajatuksen puutarhakau-
pungista kirjassaan Tomorrow: a Peaceful Path to 
Real Reform (kirja tunnetaan paremmin nimellä Gar-
den cities of tomorrow, joka ilmestyi vuonna 1902). 
Ajatuksena oli rakentaa suurkaupunkien ympärille 
pienempien kaupunkien rinki, joissa on paljon puis-
toja ja puutarhoja. Liikennejärjestelmän ajateltiin pe-
rustuvat raideliikenteeseen, eli jokaisesta puutarha-
kaupungista olisi ollut raideyhteys keskuskaupunkiin.

Kaupunkimoottoritiet korvasivat 
raiteet
Kun Howard oli julkaissut mallinsa, keksittiin auto, 
joka korvasi arkkitehtien ajattelussa raideliikenteen. 
1930-luvun alussa amerikkalainen arkkitehti Frank 
Lloyd Wright esitti kuuluisan mallinsa Broadacre city, 
joka oli henkilöautoliikenteeseen perustuva väljä 
kaupunkimalli. Auto oli niin hieno keksintö, että sen 
ajateltiin ratkaisevan liikkumisen ongelmat. 1950-lu-
vulta lähtien autoilu valtasi alaa myös Euroopassa, ja 
1960-luvulta lähtien myös Suomessa. Sveitsiläinen 
arkkitehti Le Corbusier oli 1920-luvulla todennut, että 
”nopean liikkumisen kaupunki on menestyvä kau-
punki”. 

Broadacre City, Lloyd Wright 
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Uusi suunta Hollannista ja 
Tanskasta
Viimeistään 1970-luvulla kaupunkikehitys rupesi saa-
maan uusia piirteitä Euroopassa, erityisesti Alanko-
maissa ja Tanskassa. Kaupunkeja haluttiin palauttaa 
autoilta takaisin ihmisille. Keskustoihin suunniteltiin 
kävelyalueita ja keskustaan suuntautuvaa sekä kes-
kustan läpi kulkevaa autoilua rajoitettiin. 1990-luvulla 
ja edelleen 2000-luvulla sama trendi on jatkunut ja 
laajentunut ympäri maailmaa – jopa autoilun synnyin-
sijoille Kaliforniaan. Keskustojen kaduilta on vähen-
netty liikkuvia ja pysäköityjä autoja, ja samalla on edis-
tetty pyöräilyä, joukkoliikennettä, kävelyä ja oleskelua. 
Ilmastotavoitteet, turvallisuuden ja viihtyisyyden pa-
rantaminen, vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden 
edistäminen sekä ruuhkien aiheuttamat haitat ovat 
saaneet kaupungit suunnittelemaan kestävämmin. 
Edelleen kuitenkin on paljon kaupunkeja, joissa ei ole 
aitoja vaihtoehtoja autoilulle, vaan kaupungin raken-
ne ja liikennejärjestelmä perustuvat Wrightin 1930-lu-
vulla esittämään malliin.
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3.2 Mihin ollaan menossa?
Autokaupunki ei voi kasvaa
Göteborgissa todettiin jo 1990-luvulla, että kaupun-
ki ei voi enää kasvaa ilman joukkoliikenteen edistä-
mistä. Ruuhkat tukkivat kadut, jolloin kaupunki ei 
ole elinvoimainen. Ihmiset eivät pääse töihin eivät-
kä asiointikohteisiin. Raaka-aineet eivät pääse tuo-
tantolaitoksiin, eivätkä tuotteet kauppoihin. Lisäksi 
täydennysrakentaminen on mahdotonta, koska ei 
pystytä täyttämään vaadittuja pysäköintinormeja. 
Keskusta-alueella ei ole riittävästi tilaa rakentaa pysä-
köintipaikkoja, ja jos täydennysrakentamista tehdään 
kaupunkien ulkopuolelle, ihmiset joutuvat entistä to-
dennäköisemmin käyttämään omaa autoa liikkumi-
seen, mikä pahentaa ruuhkaongelmaa. 

Göteborgissa ruvettiin panostamaan joukkoliikentee-
seen. Sama suunta on monissa muissakin kaupun-
geissa. Liikenne joukkoistuu, jotta arki sujuu. Sen li-
säksi pyöräilyn merkitys tulee kasvamaan, koska sillä 
saavutetaan monia hyötyjä. Autoilun varaan raken-
tuva kaupunki ei ole enää vaihtoehto – vaikka autot 
olisivat itseajavia ja kulkisivat sähköllä.

Kun Le Corbusier ja Colin Buchanan ko-
rostivat aikanaan nopean liikkumisen 
merkitystä kaupungin menestystekijänä, 
tulevaisuudessa kaupunkien kehitystä oh-
jaa entistä enemmän sujuvan arjen käsite. 
Kaupungit halutaan tehdä sellaisiksi, mis-
sä elämä on mahdollisimman helppoa ja 
sujuvaa. 
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Liikenne joukkoistuu
Tulevaisuuden kaupungissa liikennejärjestelmän pe-
rustan luovat entistä tehokkaammat runkoväylät ja 
-reitit, kuten joukkoliikenteen runkolinjat, pyöräilyn 
laadukkaat pääväylät sekä autoilun pääkadut. Kävely, 
uudet palvelut ja itseajavat autot täydentävät järjes-
telmää, jotta runkolinjat on helpompi saavuttaa ja 
liikennejärjestelmä on käytettävämpi. Kestävät mat-
kaketjut ovat tulevaisuudessa entistä kilpailukykyi-
sempiä autoiluun nähden.

Monet matkat ovat tulevaisuudessa nopeampia pyö-
räillen tai joukkoliikenteellä kuin autolla, mutta myös 
autopaikan löytämisen tulee olla helppoa, jotta väl-
tytään reitinvalintaongelmilta ja pysäköintipaikan et-
sinnältä. Älykäs infrastruktuuri ja älykkäät ajoneuvot, 
nopeat ja kattavat yhteydet sekä big datan hyödyn-
täminen ovat keskeisessä roolissa, kun pysäköintiä 
tehostetaan. 

Liikenneverkko ja infran laatu ovat olennaisia tekijöi-
tä tulevaisuuden kaupungissakin. Teknologian kehi- 
tysharppauksilla ei saavuteta merkittäviä hyötyjä, jos 
liikenne ei lähtökohtaisesti toimi. Teknologiakerrosta 
on turha laskea huonon infrastruktuuri- ja liikenne-
verkkokerroksen päälle.

Teknologia lisää 
käytettävyyttä
Robottiautot ovat varmasti tulevaisuutta, mutta 
vielä ei voida sanoa, millä aikataululla ne yleistyvät.  
OECD:n simulaation mukaan itseajavat ajoneuvot 
voivat vähentää autojen määrää kaupungeissa jopa 
80 %:a, mikäli autonomiset ajoneuvot syöttävät pää-
osin joukkoliikenteen runkolinjoja. Ainakin aluksi au-
tomaattiset ajoneuvot kulkevat omilla virtuaalisilla 
kiskoillaan syöttäen joukkoliikennettä, mutta tulevai-
suudessa liikennetilanteeseen mukautuvat reittivalin-
nat ovat varmasti mahdollisia. Kulkuneuvojen yhteis-
käyttöisyys ja älykkyys sekä vahvoihin runkolinjoihin 
tukeutuminen ovat automatisoituvan liikkumisen 
parhaat ystävät ja tämä seikka tulisi kaupungeissa 
tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa.

Teknologian kehitys mahdollistaa myös liikennepal-
velujen uudistumisen. Joukkoliikenteen maksu- ja 
informaatiojärjestelmät ovat jo nyt kehittyneet, ja 
tulevaisuudessa muun muassa 5G:n ja datan lisään-
tymisen myötä mahdollisuudet monipuolistuvat 
edelleen. Data voi teoriassa pyörittää koko liikenne-
järjestelmää. Käytäntö voi kuitenkin olla lopulta eri-
lainen, mihin teknologinen kyvykkyys riittäisi. Ei vielä 

Automaattinen 
liikenne vähentää 
tieverkon kuor-
mitusta vain, jos 
se tukeutuu kor-
kean kapasitee-
tin joukkoliiken-
teeseen.
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Uppsalassa puhutaan uusilla asuinalueilla pysäköinti-
laitoksien sijaan liikkumispalveluiden keskuksista. Au-
topysäköinnin lisäksi niissä on tarjolla monipuolisesti 
uusia palveluja, kuten yhteiskäyttöpyöriä ja -autoja, 
sekä sähköautojen latauspisteitä. Myöhemmin tule-
vaisuudessa liikkumispalveluiden keskukset saattavat 
toimia itseajavien autojen pysäköinti- ja latauspaikkoi-
na. Katujen varsille tarvitaan uudenlaisia ”taksitolppia”, 
joilla itseajavat autot voivat poimia ja jättää ihmisiä.

Laaja yhteistyö on avain
On muistettava, että kaupungit ovat erilaisia ja niil-
lä on erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet. Sama 
malli ja järjestelmä eivät sellaisenaan toimi joka pai-
kassa. Onnistunut liikennejärjestelmän suunnittelu 
vaatii hyvän viestinnän ja uudenlaisen yhteistyömallin 
kaupungin eri toimijoiden välillä. Jotta liikenteen ke-
hittäminen ja uudet palvelut integroituvat kaupungin 
kehittämiseen, julkisella sektorilla täytyy olla toisaal-
ta vahva ohjaava rooli ja toisaalta mahdollistava rooli, 
jotta uudet palvelut ovat kannattavia. Tarvitaan entis-
tä laajempaa yhteistyötä kaupungin eri sektoreiden, 
liikenneoperaattoreiden ja muiden palveluntuottaji-
en välillä.

riitä, että uusi palvelu on teknologisesti mahdollista. 
Sen pitää saavuttaa muun muassa päättäjien, lain-
säädännön ja asukkaiden hyväksyntä. Lisäksi sen pi-
tää olla taloudellisesti kannattavaa, ennen kuin palve-
lu aidosti muuttaa liikenteen markkinoita.

Pysäköinti keskittyy pitkällä  
aikavälillä
Auton omistamisen ja käytön väheneminen sekä 
joukkoliikenteeseen tukeutuvien itseajavien autojen 
lisääntymisen myötä pysäköinnin tarve voi muuttua. 
OECD:n arvion mukaan esimerkiksi Lissabonissa va-
pautuisi 210 jalkapallokentän verran pysäköintialueita 
muuhun käyttöön. Autojen pysäköinti tulee entistä 
enemmän keskittymään pysäköintilaitoksiin keskuk-
sissa ja asuinalueilla, mikä osaltaan edistää kestävää 
liikkumista ja tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä. 
Pyörä ja joukkoliikenne on helpompi saavuttaa läh-
töpaikasta kuin oma auto, kun autopysäköintiin on 
nykyistä vähän pidempi matka. Keskitettyjä pysäköin-
tilaitoksia on myös helpompi myöhemmin muuttaa 
toiseen käyttötarkoitukseen, jos pysäköinnin tarve 
vähenee.
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Kaikkein haastavinta on tehdä ratkaisuja tänä päivä-
nä tulevaisuutta varten, vaikka tulevaisuuden liiken-
nejärjestelmän kehityssuuntia voidaankin arvioida. 
Autonomistus on edelleen vuonna 2019 hyvin yleistä  
ja ALIISA-autokantamallin mukaan autokanta kasvaa 
noin kahdeksalla prosentilla vuoden 2017 tasosta vuo-
teen 2030; pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. 
Liikennejärjestelmän ja pysäköintijärjestelmän rat-
kaisut tulee tehdä kymmenien vuosien aikajänteellä, 
joten on hyvä pohtia, miten tämän päivän ratkaisut 
tukevat tulevaisuuden liikennejärjestelmää.

Liikennejärjestelmä ei vielä monin paikoin ole val-
mis edellisessä luvussa esitettyihin kehityssuun-
tiin. Joukkoliikenne ei ole kehittynyt Suomessa sel-
laiselle tasolle, että sillä olisi suurempia vaikutuksia 
auton omistukseen, joka pitkälti määrittää pysäköin-
nin tarjontaa. Käytännössä vain suurien kaupunkien 
ydinkeskustoissa joukkoliikenne on kilpailukykyinen 
korvaamaan auton omistusta. Tehokkaan joukkolii-
kenteen alueilla voidaan joissain kunnissa rakentaa 
vähemmän autopaikkoja.

Joukkoliikenteen lisäksi myös kävelyn ja pyöräilyn laa-
dussa on laajasti tarkasteltuna kehitettävää eivätkä 

uudet liikkumispalvelut ole lyöneet isosti läpi. Yhteis-
käyttöautot ovat vielä marginaalinen kulkutapa, joka 
odottaa yleistymistään. Yhteiskäyttöautoilla voidaan 
kuitenkin vähentää oman henkilöauton riippuvuutta 
tarjoamalla niitä autottomille talouksille.

Kysymys on siitä, kuinka paljon ja missä ympäristöis-
sä pysäköinnin ohjausvaikutusta voidaan käyttää. Jos 
muut liikkumisen vaihtoehdot eivät ole aidosti kilpai-
lukykyisiä oman auton omistamiselle, ei autopaikko-
jen määrää voida vähentää merkittävästi. Kunnissa, 
joissa kahden auton omistus on yleistä, autottomuu-
teen pyrkiminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan 
voidaan luoda edellytyksiä toisesta autosta luopumi-
selle. Vastaavasti kunnissa, jossa autoton elämäntapa 
alkaa yleistymään liikkumispalveluiden parantuessa, 
voidaan pysäköinnin ohjausvaikutusta kasvattaa voi-
makkaammin. Tätä ajatus on esitetty seuraavan sivun 
kuvassa.

On siis tärkeää valmistaa liikennejärjestelmää koko-
naisuutena siihen, että pysäköinnin ohjausvaikutusta 
voidaan asteittain kasvattaa. Liikennejärjestelmäta-
solla tärkeimpiä pysäköinnin ohjauskeinoja on muun 
liikennejärjestelmän kehittäminen ja kestävien kulku-
muotojen tukeminen.

3.3 Missä ollaan nyt?
Liikennejärjestelmän 
tulee olla riittävän 
kehittynyt, jotta 
pysäköinnin 
ohjausvaikutusta 
voidaan kasvattaa.
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AUTONOMISTUS JA PYSÄKÖINNIN OHJAUSVAIKUTUS

2 tai  
useampi autoa

2 tai  
1 autoa

1 auto tai  
ei autoa Autoton  

elämäntapa

KESTÄVIEN LIIKKUMISMUOTOJEN KILPAILUKYKY

PYSÄKÖINNIN OHJAUSVAIKUTUS
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