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5.1 Autoliikenne  
järjestelmässä

Pysäköinti on yksi liikennejärjestelmän keskeisimmis-
tä osista. Ei ole olemassa yhtä täydellistä pysäköin-
tijärjestelmää, sillä jokainen kaupunki on erilainen. 
Jokaisella kaupungilla on historian saatossa muodos-
tunut oma uniikki kaupunkirakenteensa, joka perus-
tuu muun muassa poliittisiin valintoihin, kaupunki-
historiaan ja niihin pohjautuviin teknisiin ratkaisuihin. 
Tämä on nähtävissä myös eurooppalaisista esimerk-
kikaupungeista.

Seuraavan sivun kuvassa on esitetty esimerkkikuva 
pysäköinnistä osana liikennejärjestelmää. Kun jokai-
sella kulkumuodolla on oma selkeä roolinsa ja pysä-
köinti tukee kestäviä liikkumisvalintoja, on liikkumi-
nen sujuvaa. Harvassa kaupungissa kokonaisuus on 
kuitenkaan näin yksinkertainen johtuen erilaisista 
kaupunkirakenteista ja kaupungin historiasta. Esi-
merkkikuva antaa kuitenkin pohjan pysäköinnin ym-
märtämiselle liikennejärjestelmän osana.

Kaikki liikenne-
järjestelmät ovat 
erilaisia ja pysä-
köintijärjestelmä 
tulee suunnitella 
sen mukaan.
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PYSÄKÖINTI  
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSSÄ

Kävely-
keskusta

ULKOKEHÄN LIIKKUMISEN OHJAUS
 » Ei suoraa reittiä keskustaan autolla
 » Nopein reitti joukkoliikenteellä ja pyörällä
 » Autojen ohjaus P+R-laitoksiin ja liityntä  

joukkoliikenteeseen
 » Ohikulkeva liikenne ohjautuu uloimmalle 

kehälle

TASAPAINOINEN JÄRJESTELMÄ JA  
SAAVUTETTAVA KESKUSTA
 » Kaikilla kulkumuodoilla saavutettava kes-

kusta
 » Tukee jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliiken-

teen edistämistä sekä keskustan 
elinvoimaisuutta

 » Autolla saavutettavuus ei heikkene mutta 
kestävien houkuttelevuus ohjaa käyttä-
mään niitä entistä enemmän

ASUINALUEIDEN LIIKKUMISEN OHJAUS
 » Keskitetty autojen asukaspysäköinti  

pysäköintilaitoksiin
 » Nostaa kynnystä automatkojen tekoon, jotka voisi 

tehdä muilla kulkumuodoilla
 » Pienentää rakentamiskustannuksia
 » Mahdollisuus omistaa auto ja käyttää sitä matkoihin, 

joita ei ole mahdollista tehdä muilla tavoilla
 » Laadukas pyöräpysäköinti ja säilytystilat asuntoihin
 » Kannustaa käyttämään pyörää

SISÄKEHÄN OHJAUS
 » Selkeä ohjaus pysäköintilaitoksiin
 » Matalat laitospysäköintihinnat ja korkeat  

kadunvarsihinnat ohjaavat liikennettä laitok-
siin

 » Turha etsintäliikenne minimoidaan
 » Autoliikenteen viimeinen “seula”, jonka jäl-

keen autoton ympäristö 
 » Keskustan läpi ei ole mahdollista ajaa autolla

100m laitokseen 
300 vapaata paikkaa 
2€/h
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Autoliikenteen ohjaus
Kaupunkien tiivistyessä jalankulun, pyöräilyn ja jouk-
koliikenteen toimintaedellytykset on välttämätöntä 
turvata, mikä edellyttää hyvää autoliikenteen suun-
nittelua.

Pysäköintijärjestelmän esimerkkikuvassa autoliiken-
ne ei kulje keskustan läpi, vaan kiertää keskustan 
uloimmalla kehällä. Näin keskustan ohittavat virrat 
kanavoidaan tehokkaasti niin, ettei keskusta ruuh-
kaudu. Keskustaan suuntaavat autoilijat voivat jäädä 
liityntäpysäköintiin uloimmalla kehällä, josta pääsee 
sujuvasti joukkoliikenteellä keskustaan. Uloin kehä siis 
”seuloo” osan autoliikenteestä pois keskustasta. 

Autolla on kuitenkin mahdollista saapua keskustaan, 
vaikka läpiajo ei olekaan mahdollista. Sisemmän ke-
hän lähettyvillä sijaitsevat pysäköintilaitokset, joista 
on kävelyetäisyys ydinkeskustaan (eng. ”Park & Walk”). 
Sisäkehä ”seuloo” näin toisen kerran autoliikennettä.

Kehäratkaisulla yhdistettynä keskitettyyn pysäköintiin 
vältytään turhalta pysäköintipaikan etsintäliikenteel-
tä ja liikenteeltä, joka ei pysähdy keskustassa. Mitä 
lähemmäs keskustaa mennään, sitä enemmän suo-
sitaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Näin 
mahdollistetaan kestävien kulkumuotojen kilpailu-
kyky.
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Uloimmalla kehällä on opastus pysäköintiin. 
Opastus on digitalisoitu vuonna 2019.

Sisemmältä kehältä on helppo ajaa pysäköintilai-
toksiin.

Pyöräily keskustaan ja sen läpi on sujuvaa muun 
muassa pyöräkatujen vuoksi.

Ydinkeskustaan pääsee autolla vain luvan kanssa.

Hasseltin kaupungin keskustaa ympäröi-
vät sisempi ja ulompi kehätie, jotka ohjaa-
vat läpikulkevan autoliikenteen keskustan 
ohi. Sisemmältä kehältä on sujuva opas-
tus keskustan pysäköintilaitoksiin. Pyö-
rällä keskustaan pääsee suoria ja nopeita 
reittejä, samoin busseilla. 

Kaupunki ei voi kuitenkaan vaikuttaa 
joukkoliikenteen palvelutasoon, sillä sen 
hallinta on provinssin vastuulla. Tämän 
vuoksi esimerkiksi liityntäpysäköintiä ei 
ole saatu toimimaan kaupungin halua-
malla tavalla ja näin ollen kaupungin jär-
jestelmä perustuu pääsosin jalankulkuun, 
pyöräilyyn ja autoiluun.

Hasselt - Keskustan kehät 
ohjaavat autoilua

Haastattelu: Hasseltin kaupunki 2018
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Alankomaiden Zoeteremeerin keskustan 
liikennejärjestelmä on uniikki. Eri liiken-
nemuodot kulkevat ikään kuin omissa 
kerroksissaan, jolloin konfliktin niiden vä-
lillä on saatu minimoitua. Tämä ratkaisu 
on mahdollistanut pienessä kaupungissa 
laajan kävelyalueen muodostamisen, sillä 
autolla pääsee pysäköimään aivan ydin-
keskustan alle ja nouseman siitä portaita 
pitkin tai hissillä ylös kaupallisten palve-
luiden ääreen. 

Keskustaan on alankomaalaisille kaupun-
geille tyypillisesti hyvät ja suorat pyöräyh-
teydet. Zoetermeeria kiertää raitioyhteys, 
jolla pääsee keskustaan ja sen ympäröi-
viin alueisiin kätevästi. 

Zoetermeer - autoliikenne 
eri kerroksissa

Kävelykeskusta sijaitsee kerroksen autoliikennettä 
ylempänä.

Ydinkeskustan alla sijaitsevat pysäköintipaikat. Keskustan huolto tapahtuu myös alemman ker-
roksen kautta. 

Autopysäköintiin pääsee portaita tai hissejä pitkin 
keskustasta.

Haastattelu: Zoetermeerin kaupunki 2018
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5.2 Kaikilla kulkumuodoilla 
saavutettava keskusta

Keskustaan pääsee sujuvasti kaikilla kulkumuodoilla, 
mutta tavoitteellista on, että järjestelmä toteuttaa 
liikkumisen ohjausta tekemällä kestävistä kulkumuo-
doista matka-ajaltaan kilpailukykyisiä ja autoilusta vä-
hemmän houkuttelevaa. Autolla voi tarvittaessa tulla 
keskustaan, mutta tällöin maksetaan pysäköinnistä ja 
matka-aika voi olla pidempi.

Kysymys on myös siitä, ketkä keskustassa pysäköivät 
ja miten pysäköinti on järjestetty. Pitkäaikainen py-
säköinti voidaan ohjata pysäköintilaitoksiin ja kadun-
varsipysäköinti varata lyhytaikaiseen asiointipysäköin-
tiin. Hinnoittelu ja aikarajoitukset ohjaavat haluttuun 
pysäköintikäyttäytymiseen. Lisäksi on tärkeää ottaa 
huomioon kaupunkilogistiikan, hoitohenkilökunnan 
sekä vammaisen pysäköintiluvalla pysäköivien tar-
peet. 

On myös kaupunkeja, jossa kaupunkirakenteen ja ka-
peiden katujen myötä kadunvarsilla on asukaspysä-
köintiä ja asiointipysäköinti tapahtuu laitoksissa.  Tällä 
tavalla pyritään minimoimaan liikennettä kapeassa 
katutilassa, koska kadunvarsilla autot ovat valtaosan 
ajasta paiKallaan.

Mitä lähemmäs 
keskustaa men-
nään, sitä enem-
män suositaan 
kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennet-
tä.
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SAAVUTETTAVA KESKUSTA

1

1

Pyörä löytyy kotioven lähettyviltä. Pyöräpy-
säköinti on laadukasta ja turvallista. Pyö-
rällä voi tehdä koko matkan aina keskus-
taan asti tai vaihtoehtoisesti jättää pyörän 
liityntäpyöräpysäköintiin (B+R). Pyöräreitit 
keskustaan ovat suorempia kuin autolla.

Joukkoliikenteellä voi myös kulkea suoraan 
kotoa keskustaan. Joukkoliikenteen ja pyö-
räilyn valoetuuksilla mahdollistetaan kilpai-
lukykyinen matka-aika autoon nähden, eikä 
keskustassa tarvitse huolehtia auton pysä-
köinnistä.

Tampere on ottanut käyttöön nykyisten 
joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien lisäk-
si kesällä 2019 pyöräilyn valoetuuksia pyöräi-
lyn pääreiteillä.

2

2

3

3

Autojen pysäköintipaikat sijaitsevat hieman 
kauempana kotiovesta, jolloin muiden kulku-
muotojen houkuttelevuus kasvaa. Auto on kui-
tenkin mahdollista pysäköidä pidemmäksikin 
aikaa, jolloin esimerkiksi aikarajoitusten takia 
autolla ei ole pakko lähteä joka aamu liiken-
teeseen. 

Autolla voi ajaa ulkokehän liityntäpysäköintiin 
ja välttyä näin kalliimmilta pysäköintimaksuil-
ta keskustassa. Vaihtoehtoisesti autolla voi ajaa 
pidempää reittiä sisäkehälle, josta on ohjaus 
pysäköintilaitoksiin. 
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5.3 Vuorottaispysäköinti
Pysäköintipaikat tehokkaampaan 
käyttöön
Nykyisin pysäköintipaikat ovat usein vajaakäytöllä ole-
va resurssi. Ne voivat olla tyhjillään valtaosan päiväs-
tä. Erityisen tehottomia ovat nimetyt pysäköintipai-
kat esimerkiksi asuntojen yhteydessä ja työpaikoilla. 
Asukkaan lähtiessä töihin autollaan, on pysäköinti-
paikka koko työpäivän käyttämättönä. Puolestaan 
työpaikalla työaikojen ulkopuolella paikat voivat olla 
pitkiä aikoja tyhjillään. Pysäköintipaikkojen tehok-
kaammasta käytöstä hyötyisivät taloudellisesti niiden 
omistajat. 

Pysäköintipaikkoja on useissa kaupungeissa myös 
täysin riittävästi suhteessa auton omistajiin, joten 
säästöä voidaan saavuttaa myös siinä, että pysäköin-
tikapasiteettia ei kaikissa kohteissa tarvitse kasvattaa.

Ratkaisu pysäköintipaikkojen tehokkaampaan ym-
pärivuorokautiseen käyttöön on vuorottaispysäköinti, 
jonka ajatuksena on, että paikkoja voivat hyödyntää 
myös muut käyttäjät niiden alkuperäisen tarkoituk-

sen lisäksi. Näin voidaan vähentää tarvittavien au-
topaikkojen lukumäärää, vapauttaa tilaa muuhun 
käyttöön ja saavuttaa säästöjä niin rakentamis- kuin 
käyttökustannuksissa. Vuorottaispysäköinti edellyt-
tää toimiakseen nimeämättömiä pysäköintipaikkoja, 
sekoittunutta maankäyttöä ja toimintoja, jotta pysä-
köintipaikkatarve limittyy ja eri käyttäjät käyttävät sa-
moja paikkoja vuorokauden eri aikoina. 

Paikkojen nimeämättömyys, josta käytetään myös 
termiä nimikoimattomuus on itsessään yksi tekijä, 
joka vähentää autopaikkojen tarvetta. Kallio (2011) 
päätyi diplomityössään tulokseen, että jos asukkaille 
ei myydä nimettyjä paikkoja vaan ainoastaan käyttö-
oikeus paikkoihin, saadaan autopaikkoja vähennettyä 
10–20 %. Vähennyksen määrään vaikuttaa pysäköin-
tilaitosten koko. Mitä suurempi pysäköintilaitos, sitä 
varmemmin voidaan autopaikkojen määrää vähen-
tää. 

Kaupunkien asemakaavoituksella on keskeinen rooli 
vuorottaispysäköinnin edellytysten luomisessa. Mitä 
monipuolisempi kaupunkirakenne, sitä suurempi 

Vuorottaispysäköinnillä 
voidaan tehostaa 
pysäköinti-infran 
rakentamatta lisää 
pysäköintipaikkoja
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Tampere - ydinkeskustan auto- 
paikkojen määrä ei kasva
Asukaspysäköinti ja liityntäpysäköinti
• Parhaimmillaan 25% säästö pysäköintipai-

koissa, kun paikkojen suhde 70/30
Asukaspysäköinti ja toimistopaikkapysäköinti
• 20-25%, helpoin toteuttaa käytännössä
Päivittäistavarakauppa ja toimistot
• 10%, kun paikkojen suhde 40/60

HEIKOIN YHDISTELMÄ
Päivittäistavarakaupan asiakaspysäköinti ja 
liityntäpysäköinti
• 5%. Ajallisesti päällekkäistä, mutta päivit-

täistavarakaupalla pysäköinti on mitoitettu 
huipputarpeen mukaan, joka ei tyypillisesti 
ajoitu liityntäpysäköinnin kanssa samaan ai-
kaan. Kaupalla on siis usein reilusti vapaata 
kapasiteettia liityntäpysäköinnin aikaan.

Parhaimpia yhdistelmiä  
vuorottaisypysäköinnille

Vartiainen 2015

potentiaali vuorottaispysäköinnille on. Keskitetyt py-
säköintiratkaisut tukevat vuorottaiskäyttöä parhaiten. 
Pysäköintilaitokset eivät siis vain ole muuntojoustava 
keino varautua tulevaisuuteen, vaan myös hyvä ratkai-
su tehokkaamman pysäköinnin mahdollistamiseksi.

Vuorottaispysäköintiä harkittaessa on tärkeää selvit-
tää kohteen toimintojen käyttökohteet, saavutetta-
vuus ja alueen pysäköinnin kysynnän aikavaihtelut. 
Mitä paikallisempaa tietoa pysäköintikäyttäytymises-
tä on, sitä paremmin voidaan perustella vuorottais-
pysäköinnin mahdollisuuksia. Vuorottaispysäköinnin 
hyötyjä tarkasteltaessa hyödyt tulee nähdä tulevai-
suuteen ja omaa tonttia pidemmälle. (Vartiainen 
2014).  Seuraavan sivun kuvassa on esitetty periaate-
kuva vuorottaispysäköinnin vaikutuksista pysäköinti-
paikkojen käyttöasteisiin.

Pysäköintipaikkojen käyttöä voidaan tehostaa myös 
muilla tavoin, hyödyntäen muun muassa älytekno-
logiaa ja jakamistaloutta. Näitä ratkaisuja, kuten au-
topaikkojen vuokraamista on esitelty tarkemmin lu-
vussa 6.
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Nimettyjen autopaikkojen käyttöasteet ovat 0-70% 
Nimetty pysäköintipaikka kotona sekä nimetty pysäköintipaikka työpaikalla.

Nimeämättömien autopaikkojen käyttöasteet  ovat yli 80 % 
Nimeämättömät pysäköintipaikat kotona ja työpaikalla.
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Asuntoyhtiön pysäköin-
tipaikka päiväsaikaan 

kivijalan yrittäjän  
käytössä

Autopaikka vuokralle 
viikonloppuna  

kaupungissa vieraile-
ville ihmisille.

Ilta-aikaan harrastus- ja 
ostospysäköintiä

Harrastuspysäköintiä

Tapahtumapysäköintiä

Ostospysäköintiä
Yöllä asukaspysäköintiä 

tai muuta yökäyttöä

= autopaikka tyhjänä

= auto parkissa

= auto parkissa, 
väri kertoo käyttö-
tarkoituksesta
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Tampereen kaupungin ydinkeskustan auto-
paikkamäärä pysyy nykyisellä tasollaan vuoteen 
2040 asti. Pysäköintipaikkamääräselvityksen 
mukaan pysäköintikapasiteetti kaupungissa on 
riittävällä tasolla ja autopaikkoja on suhteessa 
auton omistukseen jopa huomattavasti enem-
män, myös vuonna 2040.

Paikkamäärä ei siis tule kasvamaan, mutta osan 
paikoista sijaintia muutetaan ajan myötä. Au-
topaikkoja poistuu 10 000 kappaletta muun 
muassa kadunvarsilta ja pysäköintikentiltä ja uu-
det 10 000 pysäköintipaikkaa rakennetaan esi-
merkiksi pysäköintiluoliin. Tavoitteena on myös 
10 000 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 
2040 mennessä.

Tampere - ydinkeskustan auto- 
paikkojen määrä ei kasva

Tampereen kaupunki 2019

2019 
40 000 autopaikkaa  

keskustassa

2040 
40 000 autopaikkaa  

keskustassa

Länsi-Pasilassa asukkaat ja toimistot käyttävät 
samoja pysäköintilaitoksia, joita on viisi kappa-
letta alueella. Alueen joukkoliikenteen saavutet-
tavuus on todella hyvä ja kadunvarret ovat vain 
huoltoliikenteen käytössä.

Asemakaava määrää  autopaikat sijoitettavaksi 
pysäköintilaitoksiin ja hyödyntämään niissä vuo-
rottaiskäyttöä. Pysäköintilaitoksissa on yhteensä 
1 750 paikkaa ja myönnettyjä pysäköintioikeuksia 
on 2 422. Oikeuksia on siis 1,38 per paikka. Ni-
metyillä paikoilla tässä kohteessa rakentamisen 
kustannukset olisivat olleet huomattavasti kor-
keammat ilman vuorottaispysäköintiä

Nimikoimattomat paikat ovat Pasilan Pysäköin-
nin toiminnanjohtajan mukaan saaneet käyttä-
jiltä ajan saatossa ymmärtäväisen ja positiivisen 
vastaanoton. Hyvänä puolena pidetään, että au-
topaikkoja ei tarvitse erikseen ostaa ja nykyiset 
pysäköintikustannukset pysyvät varsin alhaisina.

Länsi-Pasilan  
vuorottaispysäköinti

Palomäki 2011 & Siuruainen 2018

1 750 rakennettua  
autopaikkaa

2 422 myönnettyä  
pysäköintioikeutta
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Kankaan alueelle kaavaillaan 5 000 asukasta 2 100 
työpaikkaa vuodelle 2040. Keskeisiä alueen kehit-
tämisen teemoja ovat autottoman elämäntavan 
mahdollistaminen ja tiivis kaupunkirakenne. 

Alueelle rakennetaan 3–5 pysäköintilaitosta. Niissä 
pyritään tehostamaan pysäköinnin käyttöastetta 
tulevaisuudessa niin, että pysäköintisopimusten 
määrä on 20–30 % isompi pysäköintipaikkojen lu-
kumäärästä. Pysäköinnin tehostamisesta saatava 
taloudellinen hyöty on huomioitu velvoitepaikko-
jen hinnassa, jolloin kustannussäästö näkyy myös 
asukkaiden pysäköintikustannuksissa. Alueen py-
säköintilaitoksissa tärkeää on, että ne ovat valmiita 
ennen asuntoja, jolloin asukkaat tottuvat käyttä-
mään niitä heti muuton jälkeen. 

Jyväskylään Kankaan  
pysäköintiratkaisu 1/2

Siuruainen 2018 ja Jyväskylän kaupunki 2018

Jo valmistunut pysäköintilaitos P-Pergamentti sulautuu 
kaupunkirakenteeseen ja on myös tyylikäs ulkonäöltään. 
Kuvat: Timo Vuoriainen 2019
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Kankaan alueen toteutuksessa keskeistä on ollut 
kaupungin omistaman Jyväs-Parkin osallisuus, 
joka hallinnoi Kankaan pysäköintilaitoksia. Kes-
kitetyn pysäköinnin toimivuus varmistetaan sillä, 
että katualueet  ovat varattu vain saattoliiken-
teelle, tavarankuljetukselle sekä lyhytaikaiseen 
vieraspysäköintiin.

Jyväs-Parkin mukaan sopimuspysäköinti ei ole 
kannattavaa liiketoimintaa, sillä vuonna kevääl-
lä 2018 eri sopimukset maksoivat 40...70 €/kk. 
Jos käyttäjät maksaisivat todelliset kustannuk-
set, olisivat kuukausihinnat yli 100 €/kk. Näin 
ollen keskitetty asukaspysäköinti ei ole talou-
dellisesti kannattavaa, vaan se on poliittinen ja 
tulevaisuuskatseinen päätös, jolla halutaan tukea 
kestäviä liikkumistottumuksia ja tiivistä kaupun-
kirakennetta. Siksi kaupungin omistaman pysä-
köintiyhtiön merkitys on suuri.

Jyväskylään Kankaan  
pysäköintiratkaisu 2/2

Siuruainen 2018 ja Jyväskylän kaupunki 2018

Pysäköintilaitoksessa on myös älyä. Paikkojen reaaliaikai-
nen saatavuus ja opastus pysäköintipaikalle ovat käytet-
tävyyttä ja pysäköintikokemusta parantavia ratkaisuja. 
Kuvat: Timo Vuoriainen 2019
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5.4 Asukas- ja työpaikka- 
pysäköinti

Liikkumisen ohjaus kotoa asti
Yksi matkaketjun tärkeimmistä kohdista sijaitsee 
kotona, sillä yleensä kotiovella tehdään ratkaisut liik-
kumistavasta. Asumisen pysäköintiratkaisuissa voi-
daan toteuttaa liikkumisen ohjausta varmistamalla, 
että laadukkaat pyöräpysäköintipaikat ovat aina lä-
hellä ja autojen pysäköinti voidaan sijoittaa hieman 
kauemmaksi. Tehokkain ohjaus saadaan aikaiseksi, 
kun joukkoliikenne ja pyöräily ovat arkisilla matkoilla 
houkuttelevimpia kulkumuotoja kotiovelta lähtiessä. 
Keskitetyt pysäköintilaitokset asuinalueilla kasvatta-
vat kävelymatkaa autolle, mikä on myös toimiva keino 
edistää muita kulkumuotoja. 

Esteetön pysäköinti
Kuten liikennejärjestelmän, myös pysäköintijärjes-
telmän osana sitä tulee tarjota mahdollisuudet es-
teettömään liikkumiseen. Esteetön pysäköinti tulee 
mahdollistaa alku- ja loppukohteiden lähellä. Kadun-
varsipysäköinnissä esteetön pysäköinti tulee arvottaa 
korkealle ja esimerkiksi keskitettyjen ratkaisujen alu-
eilla esteettömät pysäköintipaikat varmistaa läheltä 
kotiovea. Esteettömyydelle tärkeitä kriteereitä ovat 
lyhyet etäisyydet, tasaiset pinnat ja korkeuserojen 
kohdalla mahdollisuus hissiin tai ramppiin.
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Ruotsin Uppsalassa keskustan liikennejärjestelmässä 
kulkumuotoja priorisoidaan eri väylillä ja alueilla sekä 
pysäköintiä ohjataan pysäköintilaitoksiin, jotka sijoitel-
laan niin, että laitokset löytää helposti. Pysäköintiä ha-
lutaan laitoksiin, ei kaduille. 

Asuinalueilla pysäköintijärjestelmä perustuu keskitet-
tyihin pysäköintilaitoksiin, joiden keskeisin tarkoitus on 
tarjota ihmisille vaihtoehtoja liikkumiseen. Toinen syy 
on ohjata pysäköinnin kustannukset niiden käyttäjille 
ja pienentää rakentamiskustannuksia. 

Uppsala - Liikkumisen ohjaus

Haastattelu: Uppsala Kommun 2018 

Keskustan kehä on hevosenkengän muotoinen ja ohjaa autot pysäköinti-
laitoksiin (Uppsala Kommun 2018).

Pyöräpysäköinti on Rosendahlin alueella aina lähellä ulko-ovea.

Rosendahlin asuinalueen pysäköintilaitosten saavutettavuus (Uppsala 
Kommun 2018).
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Asukaspysäköinti eri kohteissa
Asukaspysäköinti on erityisesti aiemmin toteutettu 
samalle tontille asuinrakennuksen kanssa. Vanhem-
milla, tiiviiksi rakennetuilla alueilla asukaspysäköintiä 
on myös kadunvarsilla, sillä aiemmin autokannan 
ollessa vähäisempi, ei tonteille ole rakennettu niin 
suurtaa määrää paikkoja kuin nykyinen autonomis-
tus tarvitsisi. Toisaalta asukaspysäköintiä ohjataan 
yhä enenevässä määrin tonttikohtaisista ratkaisuista 
keskitettyihin pysäköintilaitoksiin. Pysäköintipaikko-
jen vapaaksiosto on yksi mahdollinen keino. Keskite-
tyttyjä pysäköintiratkaisuja hyödynnetään erityisesti 
täydennysrakentamiskohteissa ja tiiviissä kaupunkira-
kenteessa, kun autopaikoille on haastavaa löytää tilaa 
tontilta tai autopaikkoja ei haluta osoittaa kadunvar-
sille.
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Linköpingin uudella asuinalueella Vallastadenissa 
kaikki asukaspysäköintipaikat on osoitettu alueen 
raunalla sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Pysä-
köintilaitoksen rakentamisesta ja hallinnoinnista 
vastaa kaupungin oma pysäköintiyhtiö ja raken-
nuttajat olivat vapaaksioston kautta velvoitettuja 
lunastamaan pysäköintipaikat sieltä. 

Pysäköintilaitos ei kuitenkaan ole toiminut toi-
votulla tavalla, sillä Vallastadenin välittömässä 
läheisyydessä, yliopiston kampuksella, sijaitsee 
rajoittamatonta pysäköintiä. Asukkaat jättävät siis 
autonsa sinne, eivätkä halua maksaa pysäköinti-
paikasta pysäköintilaitoksessa. Kaupunki onkin 
käynnistänyt keskustelut yliopiston suuntaan 
rajoitusten lisäämiseksi alueelle, jotta pysäköinti 
saataisiin toimimaan halutulla tavalla.

Linköping - keskitetty pysä-
köintiratkaisu Vallastadenissa

Haastattelu: Linköpings Kommun 2018

Pysäköintilaitos sijaitsee asuinalueen reunalla. 1. kerroksessa sijaitsee vieraspysäköinti.

Alueella on panostettu laadukkaaseen pyörä-
pysäköintiin.

Ainostaan yhteiskäyttöautot voivat pysäköidä 
kadunvarsilla pidempiä aikoja.
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Tampereen kaupunki kokeilee vuosien 2018 ja 2019 
aikana uusia lupapysäköintiratkaisuja, jotka tuovat 
joustavuutta lupavalikoimaan. Lupakokeilut toimivat 
tietyillä alueilla.

Vieraspysäköintilupa: asukkaat voivat lunastaa 5€ 
vuorokaudessa maksavan pysäköintiluvan vierailleen. 
Luvalla esimerkiksi sairasta lasta hoitamaan tulevat 
isovanhemmat saavat kätevästi pysäköintimahdolli-
suuden asukaspysäköintialueelta.

Työmatkapysäköintilupa: työmatkalaiset voivat py-
säköidä tietyillä asuinalueilla. Esimerkiksi siivouspal-
velut ovat toivoneet tätä, koska paikkoja on muuten 
haastava löytää läheltä kohteita. Kokeilussa ideana 
on tehostaa päiväsaikaan asukaspysäköintiä ja mah-
dollistaa tiettyjen toimijoiden työmatkapysäköinti, jos 
siitä on valmis maksamaan.

Yhteiskäyttöautolupa: Yhteiskäyttöautoilla on käy-
tössä pysäköintilupa Z, jolla voi pysäköidä yhteiskäyt-
töautolla kaikille tämän salliville pysäköintipaikoille.

Yksi tärkeimmistä Malmön pysäköintipolitiikan kulmaki-
vistä on asukaspysäköinnin järjestäminen. Hyvän saavu-
tettavuuden sekä maankäytön tehokkuuden takaami-
seksi tavoitteena on järjestää pysäköinti asuinalueilla niin, 
että asukkaat voivat jättää auton kotiin ja lähteä töihin 
tai asiointimatkoille pyörällä tai joukkoliikenteellä. Myös 
pyöräpysäköintiä on tarkoitus priorisoida tarjoamalla läh-
tö‐ ja määränpäitä lähinnä olevat alueet pyöräpysäköin-
nin käyttöön. (Sveriges Kom‐ muner och Landsting 2013, 
Malmö stad 2010) Kaupungin tavoitteena on saada pysä-
köinti pois kadunvarsilta. 

Malmö - kaikki lähtee  
asukaspysäköinnistä

Tampere - moderni  
pysäköintilupavalikoima

Haastattelu: Malmö stad 2018
Tampereen kaupunki 2019
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Jyväskylässä kaupunki on tutkinut taloyhtöiden 
pysäköintipaikkojen käyttöasteita erityisesti kes-
kustan alueella. Paikat ovat tutkimuksen mukaan 
tyhjillään noin 60 % ajasta, minkä vuoksi niiden 
käyttöä haluttaisiin tehostaa. Kaupunki onkin 
aloittanut yhteistyön SharePark-nimisen yrityksen 
kanssa. Tavoitteena on luoda malli, jossa taloyh-
tiöt voivat tarjota pysäköintipaikkoja ulkopuolisille 
vuokrattavaksi silloin, kun ne eivät ole asukkaiden 
käytössä. Taloyhtiöt hyötyvät paikkojan vuokraa-
misesta saamalla pysäköinnin tulot itselleen.

Hasseltissa asukaspysäköinti tapahtuu pääsään-
töisesti kadunvarsilla. Asukkaat saavat ilmaiseksi 
kaksi pysäköintilupaa, jonka lisäksi asukkailla on 
mahdollisuus hankkia vieraspysäköintikortti, jolla 
vieraat tai asukas itse voi pysäköidä 200 tuntia 
ilmaiseksi. 

Kadunvarsille on otettu käyttöön progressiivinen 
hinnoittelu, jonka tarkoituksena on ohjata muuta 
kuin asukaspysäköintiä keskustan pysäköintilai-
toksiin ja varmistaa autojen vaihtuvuus. 

Jyväskylä - asuntoyhtiöiden 
pysäköintipaikkojen vuokraus

Hasselt - vieraspysäköinti ja 
progressiivinen hinnoittelu

Jyväskylän kaupunki 2019 Haastattelu: Hasseltin kaupunki 2018
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5.5 Liityntäpysäköinti
Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan auton tai polku-
pyörän pysäköintiä joukkoliikennepysäkin yhteyteen 
ja matkan jatkamista esimerkiksi bussilla tai junalla. 
Liityntäpysäköinnin tarkoituksena on vähentää autol-
la tehtyjä matkoja mahdollistamalla joukkoliikenteen 
käyttö edes osalla matkaa. Liityntäpysäköinnin avulla 
pyritään vähentämään esimerkiksi kaupungin kes-
kustaan tai tietyille työpaikka-alueilla suuntautuvaa 
autoliikennettä ja näin pyrkiä vaikuttamaan esimer-
kiksi pysäköintipaikkatarpeeseen ja ruuhkien vähen-
tämiseen.   

Liityntäpysäköinti voi olla mittakaavaltaan hyvin eri-
laista muutamien pyörien pysäköintipaikasta bussi-
pysäkin yhteydessä kymmenien tai satojen autojen 
pysäköintilaitokseen raideliikenteen varrella. Helsin-
gin seudun liikenteen laatimassa Liityntäpysäköin-
nin suunnitteluohjeessa (Helsingin seudun liikenne 
2010) liityntäpysäköinti on jaoteltu viiteen päätyyp-
piin sijaintinsa perusteella oheisen kuvan mukaisesti. 
Ohjeen tyypittelyn mukaan liityntäpysäköintipaikkoja 
voidaan sijoittaa pienempien kuntien keskuksiin, ha-
ja-asutusalueelle, kaupallisten palveluiden tai matka-

keskusten yhteyteen, esikaupunkialueelle, keskuskau-
pungin rajalle tai liikenteellisiin solmukohtiin. 

1

2

3

4
5

Liityntäpysäköinnin jaoittelu viiteen ryhmään (HSL 2010).

1. Kuntakeskukset

2. Haja-asutusalueet

3. Kaupallisten palvelu-
jen tai matkakeskuksen 
yhteydessä / liikenteelliset 
solmupisteet

4. Esikaupunkialueet

5. Keskuskaupungin rajat

Liityntäpysäköin-
nillä voidaan pyr-
kiä vähentämään 
keskustaan suun-
tautuvaa autolii-
kennettä.
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Joukkoliikenne- ja  
pysäköintipolitiikka ohjureina
Liityntäpysäköinti liittyy vahvasti kunnan tai seudun 
joukkoliikenne- ja pysäköintipolitiikkaan. Liityntä-
pysäköinti tukeutuu Suomessa olemassa olevaan 
joukkoliikenneverkkoon. Näin ollen kunnallisella ja 
seudullisella joukkoliikennepolitiikalla ja sen kehit-
tämiselle on suuri vaikutus myös liityntäpysäköinnin 
edellytyksiin. Mahdollista on myös luoda ainoastaan 
liityntäpysäköintiä tukevaa joukkoliikennettä, jolloin 
esimerkiksi tietty bussiyhteys kulkee suoraan liityn-
täpysäköintialueen ja keskustan tai työpaikka-alueen 
väliä. Toimintatavasta riippumatta, ilman toimivaa 
joukkoliikenneyhteyttä liityntäpysäköinnistä ei saada 
houkuttelevaa vaihtoehtoa autolle. 

Myös pysäköintipolitiikalla on suuri merkitys liityntä-
pysäköinnin onnistumisessa. Pysäköintipolitiikan tu-
lee tukea liityntäpysäköintiä ja päinvastoin. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että niissä kohteissa, joissa 
toivotaan vähennettävän autoliikennettä liityntäpysä-
köinnin avulla, tulee harjoittaa tiukkaa pysäköintipoli-
tiikka. Jos kohteessa on edullista pysäköintiä ja paik-
ka löytyy helposti, autoilijalla ole syytä jättää autoaan 
matkan varrelle ja jatkaa joukkoliikenteellä. 

Liityntäpysäköinnin toiminnan 
edellytykset
Toimiva liityntäpysäköinti tarvitsee tuekseen vahvan 
joukkoliikenneyhteyden, helposti saavutettavan si-
jainnin sekä selkeän lisäarvon verrattuna siihen, että 
koko matka kuljettaisiin autolla. Merkittävimpiä syitä 
liityntäpysäköinnin valitaan ovat yleensä pysäköinnin 
maksullisuus tai sen vaikeus määränpäässä sekä jouk-
koliikenteen nopeus autoiluun nähden. Seuraavan 
sivun kuvassa on esitetty merkittävimmät liityntäpy-
säköinnin onnistumisen edellytykset.

Pysäköintipoli-
tiikalla on suuri 
merkitys liityntä-
pysäköinnin on-
nistumisessa.
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Liityntäpysäköinnillä voi-
daan palvella erityisesti 
kohteita, joihin on samaan 
aikaan paljon matkustajia 
samasta suunnasta. Työ- 
ja koulumatkat ovatkin lii-
tyntäpysäköinnin kannalta 
potentiaalisimpia.

Liityntäpysäköinnille tulee 
olla riittävästi tilaa kaupun-
kirakenteessa. Mitä lähem-
mäs taajamaa tullaan, sitä 
vähemmän vapaata tilaa 
pysäköinnille on käytettä-
vissä. Paikkojen vaatima tila 
on huomioitava kaavoituk-
sessa. 

Joukkoliikenteellä tulee 
olla riittävä vuoroväli, jotta 
se on houkutteleva vaih-
toehto. Ideaalitilanteessa 
ruuhka-aikoina vuorovälin 
tulee olla sellainen, ettei 
joukkoliikennevuoroa jou-
du odottamaan yli 5 mi-
nuuttia. 

Joukkoliikennematkan tulee 
olla nopeampi ja sujuvampi 
kuin vastaavan matkan aja-
minen henkilöautolla. Jouk-
koliikenne-etuudet mahdol-
listavat esimerkiksi bussien 
nopeamman kulun ruuh-
ka-aikaan.

Liityntäpysäköintipaikan 
tulee sijaita näkyvällä pai-
kalla suurten teiden varrel-
la ja olla helposti autolla 
saavutettavissa.

Merkittävin syy liityntäpy-
säköintipaikan valintaan 
on tutkimusten mukaan 
pysäköinnin maksullisuus 
tai sen vaikeus määrän-
päässä. Pysäköintipoli-
tiikalla voidaan ohjata 
muiden kulkutapojen va-
lintaan. 

Matkojen  
suuntautuminen 

Maankäytön  
edellytykset

Joukkoliikenne- 
tarjonta

Joukkoliikenteen  
matka-ajan kilpailukyky

Liityntäpysäköinnin 
sijoittuminen 

Pysäköinti  
määränpäässä
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Hyvä, paha liityntäpysäköinti
Parhaassa tapauksessa liityntäpysäköinti voi olla toimiva osa 
liikennejärjestelmää, joka auttaa vähentämään autolla tehtäviä 
matkoja erityisesti matkaketjun loppupäässä. Tällä taas on vai-
kutuksia niin ruuhkiin kuin pysäköintipaikkatarpeeseen. 

Vastaavasti liityntäpysäköintiä on moitittu sen autoliikennet-
tä lisäävästä vaikutuksesta matkan alkupäässä. Muun muassa 
päästöjen vähentämisen ja kestävän liikkumisen edistämisen 
näkökulmasta parempi vaihtoehto olisi, jos koko matkan voisi 
tehdä joukkoliikenteellä tai jos liittyminen joukkoliikenteeseen 
tapahtuisi esimerkiksi polkupyörällä. Tutkimusten mukaan liityn-
täpysäköintialueelle myös saavutaan autolla useimmiten yksin. 
Tällöin esimerkiksi 50 auton liityntäpysäköintialue ei lisäisi jouk-
koliikenteen käyttöä merkittävästi. 

Autojen liityntäpysäköinti myös vaatii paljon tilaa. Tiiviissä kau-
punkirakenteessa tilan löytäminen voi olla hankalaa ja muut 
toiminnot kilpailevat samasta tilasta. Tiiviissä rakenteessa pyö-
rien liityntäpysäköinti on tehokkaampi vaihtoehto kuin autojen 
liityntäpysäköinti. Esimerkiksi Münchenissä Saksassa kaupun-
ki on tehnyt päätöksen, että joukkoliikenneasemille saavutaan 
pääsääntöisesti kävellen ja pyörällä. Autojen liityntäpysäköintiä 
ei suosita, koska se vie paljon tilaa ja tuo vain vähän matkustajia. 
Pyörien liityntäpysäköinti taas on huomattavasti tehokkaampaa 
ja vähentää autoliikennettä aseman ympäristössä. 
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Tiiviissä kaupun-
kirakenteessa 
pyörien liityn-
täpysäköinti on 
tehokkaampi 
vaihtoehto auto-
pysäköinnille.

Nottinghamissa Englannissa liityntäpysäköintiä 
on ollut jo 1970-luvulta lähtien. Liityntäpysäköin-
tiä lähdettiin kuitenkin kokonaisvaltaisemmin 
edistämään raitiotien rakentamisen myötä vuo-
desta 2004 lähtien. Yhdeksästä liityntäpysäköin-
tialueesta seitsemän sijaitsee raitiotien varrella. 
Pysäköinti liityntäpysäköintialueilla on ilmaista ja 
käyttäjä maksaa ainoastaan joukkoliikennemat-
kasta. 

Nottinghamissa liityntäpysäköinnin suosion taus-
talla on vahva liikennepolitiikka sekä selkeä järjes-
telmä. Raitiotiehen perustuva joukkoliikenne on 
selkeä ja helppokäyttöinen, ja järjestelmä helppo 
ymmärtää. Verrattuna keskustassa pysäköintiin 
liityntäpysäköinti yhdistettynä joukkoliikentee-
seen on edullista. Lisäksi Nottinghamin työpaik-
kojen pysäköintivero kannustaa joukkoliikenteen 
käyttöön työmatkoilla. 

Nottingham - raitiotiehen  
tukeutuva liityntäpysäköinti

Haastattelu: Nottingham City Council 2018

Nottinghamissa liityntäpysäköinti tukeutuu pää-
sääntöisesti raitiotiehen. 

Liityntäpysäköintikentät ovat raitiotiepysäkin 
välittömässä läheisyydessä. 

Turvallinen pyöräpysäköinti on lähinnä raitio-
tiepysäkkiä.

Pyöräpysäköinti on valvottua ja laadukasta.
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Liityntäpysäköinnin kustan-
nusjako Helsingin seudulla
Liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiskus-
tannusten jako ei ole yksinkertaista. Pysä-
köintipaikat sijaitsevat yleensä jonkin kunnan 
alueella, mutta tontin omistajana voi olla toi-
nen taho, esimerkiksi valtio. Joissain tapauk-
sissa paikkoja käyttävät toisen kunnan asuk-
kaat, jotka voivat olla matkalla kolmannen 
kunnan alueelle. Näin ollen liityntäpysäköinti-
paikat rasittavat yhden kunnan maankäyttöä, 
mutta niistä hyötyvät yhden tai kahden toisen 
kunnan asukkaat. 

Helsingin seudulla onkin laadittu oma kustan-
nusjakomalli silmälläpitäen erityisesti seudul-
lisesti merkittäviä liityntäpysäköintipaikkoja. 
Myös Pirkanmaalla on määritetty liityntäpysä-
köintipaikkojen kustannusjako, joka on hyvin 
samantapainen kuin Helsingin seudun.  (Hel-
singin seudun liikenne 2015)

Sijainti-
kunta

Kohde-
kunta

Kotikunta Valtio

Seudullisesti merkittävä 
alue

30-50 % 10-20 % 10-20 % 30-50 %

Paikallisesti merkittävä 
alue

50-70 % 30-50 %

Pysäkkijärjestelmän koh-
teet ja pelkkä pyöräpysä-

köinti
0-100 % 0-100 %

Helsingin seudun autojen liityntäpysäköintipaikkojen kustannusten-
jakotaulukko. Pyöräpysäköinnistä on tehty vastaava kustannusjako. 

(Helsingin seudun liikenne 2015)
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5.6 Yhteiskäyttöautot
Autojen yhteiskäyttö on arkisiinkin tarpeisiin so-
veltuvaa joustavaa auton vuokrausta, jossa joukko 
toisistaan riippumattomia ihmisiä käyttää yhtä tai 
useampaa autoa yhteisten sääntöjen mukaisesti. Yh-
teiskäyttöauton voi saada käyttöön lyhyeksi tai pit-
käksi aikaa varaamalla sen kunkin yhteiskäyttöauto-
palvelun varausjärjestelmän kautta (Voltti 2010). 

Yhteiskäyttöautot ovat yleistyneet melko nopeasti 
sitten niiden käyttöönoton vuonna 1987 Sveitsissä. 
Euroopassa on tänä päivänä arviolta 370 000 yhteis-
käyttöautoa, joka on noin 0,1 % kaikista henkilöau-
toista. Yhteiskäyttöautojen käyttäjämäärät ovat kas-
vaneet 5,1 miljoonasta (2015) 11,5 miljoonaan (2018). 
(ING 2018) Tutkimusten mukaan joka neljäs yhteis-
käyttöautopalvelun käyttäjä on 20-30 -vuotias (Par-
king Perspectives). 

Yhteiskäyttöautot voidaan jakaa neljään erilaiseen 
malliin, jotka on esitelty seuraavan sivun kuvassa. Yh-
teiskäyttöautot voivat olla asemaperusteisia, eli niiden 
pysäköinnin sijaintipaikat on etukäteen määritetty 

erillisille asemille. Asemaperusteisia on kahta erilais-
ta. Toisessa auto tulee palauttaa samalle asemalle, 
toisessa kaikki palvelun asemat kelpaavat palautus-
paikoiksi. Asemaperusteisista poikkeava, kelluva mal-
li, perustuu siihen, että autot voi jättää mihin vaan 
pysäköintipaikalle, johon yhteiskäyttöautopalvelulla 
on lupa pysäköidä. Neljäs yhteiskäyttöautomalli on 
vertaisvuokraukseen perustuvaa: omaa autoaan voi 
vuokrata muille.

Toinen tapa jakaa yhteiskäyttöautot on jakaa ne nii-
den käyttölaajuuden perusteella:
1. Taloyhtiöiden yhteiskäyttöautot
2. Alueelliset yhteiskäyttöautot
3. Kaupungin laajuiset yhteiskäyttöautot

Suurin suosio on vertaisvuokrausautoilla, joita on Eu-
roopassa 326 000 kappaletta ja käyttäjiä 7,9 miljoo-
naa. Nopeimmin kasvava yhteiskäyttöautomalli on 
kelluva malli, jossa auton voi jättää minne vain raja-
tulla alueella. (ING 2018)

Yhteiskäyttö-
autoilla on vielä 
pienet markki-
nat, mutta niiden 
kasvu on ollut 
2010-luvun loppu-
puolella todella 
nopeaa.
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» Kadunvarsilla tai
pysäköintilaitoksissa

» Korvaa tai täydentää
joukkoliikennettä

Asemaperusteinen, 
palautus useaan pisteeseen

» Kadunvarsilla tai
pysäköintilaitoksissa

» Korvaa tai täydentää
joukkoliikennettä

Kelluva malli

» Kadunvarsilla, pysäköin-
tilaitoksissa tai tontilla

» Malli usein taloyhtiöiden
käytössä

» Korvaa omistettua
autoa ja vähentää ajet-
tua matkaa

Asemaperusteinen,  
palautus samaan pisteeseen

» Kiinteistön omistajan
tontilla

» Korvaa omistettua
autoa ja vähentää ajet-
tua matkaa

Vertaisvuokraus (P2P)

Yhteiskäyttöautojen toimintamallit.
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Onko yhteiskäyttöautoja syytä 
edistää pysäköinnin keinoin?
Yhteiskäyttöautojen vaikutukset liikennejärjestel-
mään ovat pääasiassa positiivisia. Asemaperusteiset 
mallit pienentävät pysäköinnin kysyntää, vähentävät 
ajettuja kilometrejä verrattuna oman auton omistuk-
seen sekä pienentävät päästöjä. Hyvin sijoiteltuna ne 
voivat myös tukea joukkoliikennettä. Yhteiskäyttöau-
tojen haasteena on, että ne voivat myös kilpailla jouk-
koliikenteen kanssa, jos asemat sijoitellaan huonosti 
ja liikennepolitiikka ei tue kestävää liikkumista. Ase-
maperusteiset yhteiskäyttöautot voivat myös kilpailla 
jalankulun ja pyöräilyn kanssa, jos autojen käyttö on 
helppoa. Tämäkin riippuu siitä, miten autot sijoitel-
laan.

Yhteiskäyttöautojen edistäminen pysäköinnin keinoin 
on suositeltavaa, jos yhteiskäyttöautojärjestelmä tu-
kee tavoitteita vähentää autoliikennettä ja auton omi-
susta. Asemaperusteiset mallit sekä vertaisvuokraus 
ovat tästä näkökulmasta parhaimpia, sillä paikkojen 
sijaintia voidaan kontrolloida viranomaisen toimesta.

Gentissä kaupunki näkee yhteiskäyttöautot mer-
kittävänä keinona vaikuttaa pysäköinnin kysyn-
tään ja edistää näitä tarjoamalla yhteiskäyttöau-
toille ilmaisen pysäköinnin sekä sähkölatauksen 
katutilasta. Asukkaita houkutellaan liittymään 
yhteiskäyttöautopalveluihin sillä, että asukaspysä-
köinnissä paikat ovat kadunvarsilla ja nimeämät-
tömiä, kun taas yhteiskäyttöautoilla paikkojen 
saatavuus on varma. 

Kaupungissa on käytössä myös yksityisautojen 
vertaisvuokrauspalvelu, jonka käyttäjille kaupunki 
antaa pysäköintiluvan, jolla saa pysäköidä ilmai-
seksi koko kaupungissa. 

Gent - Ohjaus kohti  
yhteiskäyttöisyyttä

Haastattelu: Gentin kaupunki 2018

Yhteiskäyttöau-
tot on järkevintä 
sijoitella niin, että 
ne täydentävät 
joukkoliikennettä, 
eivät korvaa sitä.
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Kelluvassa mallissa vaarana on, että yhteiskäyttöau-
tot korvaavat kestävää liikkumista. Tämän ongelman 
mahdollisuus on myös asemaperusteisilla malleilla. 
Kelluvat mallit ovat myös huomattavasti joustavam-
pia kuin asemaperusteiset, mikä tekee niistä houkut-
televampia useammilla matkoilla.

Civityn tutkimuksen (Civity 2018) mukaan Berliinissä 
kelluvan mallin autoilla tehdyistä matkoista yli 50 % 
on alle 5 kilometrin pituisia ja matkat on tehty pai-
koissa, jossa joukkoliikennetarjontaa on ja pyöräily oli-
si mahdollista. Kelluvan mallin toimintamahdollisuuk-
sia tulee siis harkita tarkkaan, kun pohditaan millaista 
yhteiskäyttöautopalvelua ihmisille halutaan tarjota. 

Kaitosalmen et al. (2018) tutkimuksen mukaan yhteis-
käyttöautotoimijat toivovat viranomaisilta rohkeam-
pia päätöksiä lainsäädännössä, kaupunkisuunnittelus-
sa ja infrastruktuuri-investoinneissa. Kaavoituksessa 
tulisi myös rohkeammin kannustaa auton omista-
mattomuuteen pysäköintipaikkamäärää tarkastelta-
essa. Tutkimus osoittaa, että yhteiskäyttöautoilusta ei 
ole yksinään arjen liikkumisen ratkaisijaksi – ainakaan 
nykyisellään – mutta sillä voisi olla merkittävä rooli lii-
kennejärjestelmän täydentäjänä, osana monipuolisia 
matkaketjuja.

Bathissa yhteiskäyttöautot nähdään sosiaalisesti 
tasapuolisena keinona liikkua siellä, missä tulot 
ovat matalampia. Pienempituloisten on todettu 
ajavan suurempipäästöisillä autoilla, joten uusiin 
yhteiskäyttöautoihin siirtyminen vähentäisi pääs-
töjä. Myös Bathissa yhteiskäyttöautoilla on omat 
varatut pysäköintipaikkansa. 

BATH – yhteiskäyttäautoilla  
tasavertaisuutta

Haastattelu: Bath City 2018
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Yhteiskäyttöautot ja kaavoitus
Asemakaavoituksessa voidaan vaikuttaa yhteiskäyttö-
autojen yleistymiseen. Kaavoituksessa voidaan muun 
muassa esittää rakennettavaksi vähemmän autopaik-
koja, jos rakennuttajat tarjoavat yhteiskäyttöautojär-
jestelmän jäsenyyden asukkaille. Näin rakennuttajia 
voidaan motivoida suosimaan yhteiskäyttöautopal-
veluita ja samalla laskea rakentamisen kustannuksia. 
Järjestelyssä vastuu yhteiskäyttöjärjestelmän toimi-
vuudesta on rakennuttajalla. Jotta yhteiskäyttöautot 
ovat varmasti asukkaiden käytössä myös pidemmällä 
aikavälillä, on tärkeää, että rakennuttaja velvoitetaan 
tarjoamaan yhteiskäyttöautopalvelun jäsenyys esi-
merkiksi 5-10 vuodeksi kerrallaan. Jos yhteiskäyttöau-
toista luovutaan, taloyhtiö voidaan velvoittaa toteut-
tamaan puuttuvat autopaikat.  Rakennuttajan vastuu 
autopaikkojen määrästä ja järjestelyistä loppuu sillä 
hetkellä, kun talo on siirtynyt taloyhtiön hallintaan.

Kaavamääräyksiä voidaan osoittaa myös muun 
muassa yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikan mak-
simietäisyydelle, minimiyhteiskäyttöautomäärälle tai 
sähköautojen latauspisteen rakentamiselle yhteis-
käyttöpaikan yhteyteen. Yhteiskäyttöautoja voidaan 
tukea  esimerkiksi osoittamalla omistusautojen py-
säköintipaikoille pidempi sallittu kävelyetäisyys kuin 
yhteiskäyttöautojen paikoille. 

Rakennetuilla alueilla, missä kaavoituksen keinoin ei 
voida edistää yhteiskäyttöautoilua, voi kaupunki tar-
jota pysäköintiruutuja vain yhteiskäyttöautoille. Tällöin 
on tosin tärkeää, että pysäköinninvalvonta on aktii-
vista, jotta paikat ovat vain yhteiskäyttöautojen käy-
tössä.   Yhteiskäyttöautoille voidaan myös myöntää 
lupa käyttää esim. asukaspysäköintipaikkoja, kuten 
tehdään Tampereella ja Lahdessa. Tällöin paikat eivät 
ole nimettyjä.

Linköpingissä toimiva Sunfleet tarjoaa yhteiskäyt-
töautoja erityisesti pysäköintilaitosten alimmissa 
kerroksissa. Linköpingin pysäköintipolitiikassa ra-
kennuttajat voivat saada lievennyksiä pysäköin-
tinormiin, jos he tarjoavat asukkaalle 5 vuoden 
jäsenyyden yhteiskäyttöautojärjestelmään. 

Linköping - Yhteistyötä  
Sunfleetin kanssa

Haastattelu: Linköping stad 2018

Yhteiskäyttöauto 
korvaa eri tutki-
musten mukaan 
5-16 autopaikkaa.

Vähennykset  
rakennettavasta 
autopaikka- 
määrästä ovat  
enintään 10-25%.
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Bremenissä kaikki autojen yhteiskäyttöpalvelut (Cambio, 
Move About ja Filnkster) ovat asemaperusteisia ja niillä oli 
14 000 käyttäjää vuonna 2017. 

Tutkimuksessa tehtiin kysely, johon vastasi 1 500 yhteis-
käyttöauton käyttäjää. Vastauksien analysoinnissa hyö-
dynnettiin Cambion tarjoamaa yhteiskäyttöautodataa. 
Tutkimuksen keskeiset löydökset:

 » Jokainen yhteiskäyttöauto vastaa 16 omistettua autoa 
tai sellainen estää niin monen uuden auton hankin-
nan

 » Palveluiden käyttäjillä  on 50 % pienempi liikenne-
suorite yleiseen keskiarvoon verrattuna

 » Autottomat yhteiskäyttöautojen käyttäjät korvaavat 
kolmasosan aiemmin omalla autolla tehdyistä mat-
koista kestävillä kulkumuodoilla

 » Pysäköinnin kysyntä pienenee

 » Yhteiskäyttöautoilijat käyttävät enemmän paikallisia 
palveluita kuin isoja ostoskeskuksia

Bremen - yhteiskäyttöautoilun  
positiiviset vaikutukset

Lähde: Schreier et al. 2018
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