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PYSÄKÖINNIN
TULEVAISUUS Tulevaisuuden pysäköinti riippuu tulevaisuuden 

liikennejärjestelmästä ja sen laajemmista 
muutoksista, jotka vaikuttavat pysäköinnin 
tarjontaan ja kysyntään.  Keskeisiä pysäköintiin 
vaikuttavia ajureita ovat teknologian 
kehittyminen, yhteiskäyttöisyys, uudet 
toimintamallit ja liikenteen palveluistuminen. 
Ilmiöitä on haastavaa tarkastella erikseen, sillä 
ne ovat usein kytköksissä toisiinsa ja toisen 
ilmiön kehityssuunta voi riippua toisesta. Tässä 
luvussa avataan tätä systeemistä kokonaisuutta 
ja annetaan arvioita kehityssuunnista.
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Kaupungistumisen 
voimakas kasvu

Uudet liikkumisen 
 toimintamallit

Ilmastonmuutoksen 
hillintä

Liikenteen asteittainen 
automatisoituminen

Digitalisoituva 
maailma

Käyttäjälähtöinen ajattelu 
yleistyy

1
2

3

4 5 6

PYSÄKÖINTIIN  
VAIKUTTAVAT 
TRENDIT



127Sähköautojen yleistyminen

Pysäköinnin  
tehostaminen

IoT ja Big Data

Jakamistalouden  
kasvu

Ympäristötietoisuuden  
kasvu

Uusien sukupolvien  
muuttuvat tarpeet

7 8 9

10
11

12
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TULEVAISUUDEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Ydinkeskusta

Joukkoliikenteen runkolinja
Kävelykeskustojen 
laajentuminen ja 

katutilan 
vapautuminen 

ihmisille, Park and 
walk

Pysäköintilaitokset 
ydinkeskustan 

ympärillä

Pyörän vuokraus ja 
yhteiskäyttöisyys

Yhteiskäyttöiset 
automaattiautot ja 
niihin perustuvat 
yhteiskäyttöiset 

taksipalvelut

Kadunvarsilla harkinnan 
mukaan  “dropoff”-paikkoja 
yhteiskäyttöisille taksipalve-

luille sopivilla paikoilla 

Pyöräilyn 
yleistyminen ja 

pyöräverkon 
kehittäminen

Kutsutaksit 
+

Kimppakyydit

Yhteiskäyttöautot 
ja pyörät

Oma auto ja 
P+R

Oma pyörä ja 
B+R

Kaupunkibussit Viihtyisä 
jalankulkuympäristö ja 

suorat reitit

Aluekeskus
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Tasoteoria
Mitä tahansa liikennejärjestelmään integroituvaa 
teknologista muutosta voidaan tarkastella ns. ta-
soteorian pohjalta. Sen perusperiaatteena on se, 
että jokaisen teknologian ja toimintamallin tulee 
läpäistä monta eri tasoa, jotta se voidaan ottaa 
käyttöön laajasti liikennejärjestelmässä. Tasot voi-
daan eri tapauksissa läpäistä eri vaiheissa, mutta 
implementointi liikennejärjestelmään vaatii kaik-
kien tasojen läpäisyn hyvillä arvosanoilla.

Esimerkkejä

• Lähes autonomiset autot eivät ole läpäisseet 
vielä ensimmäistä tasoa. Merkittäviä toimen-
piteitä ei vielä vaadita suunnittelussa.

• Sähköautot ovat ”jumissa” sosiaalisen hyväk-
synnän tasolla, joka osittain johtuu siitä, että 
teknologinen toteutettavuus ei ole vielä riittä-
vällä tasolla ja esimerkiksi lainsäädännöllisellä 
tasolla taloyhtiöitä ei velvoiteta asentamaan 
latauspistokkeita. Ovat lähellä laajaa imple-
mentointia.

• Älykkäät taksipalvelut ovat läpäiseet kaikki 
tasot ja ovat osa liikennejärjestelmää. Tulee ot-
taa huomioon kaikessa suunnittelussa.

Sähköautot

Älykkäät taksi-
palvelut

Lähes  
autonomiset 

autot

Lähde: mukaillen Mckinsey Global Institute 2017 ja Selvitys  
liikennemarkkinoiden muutoksista Suomessa, WSP, Solita & Mattersoft 2017

Teknologinen toteutettavuus

Lainsäädännön hyväksyntä

Sosiaalinen hyväksyntä

Taloudellinen kannattavuus

Implementointi liikennejärjestelmään

2019

Käyttäjät
Tuottajat
Päättäjät



130

6.1 Historiatietoisia  
tulevaisuuden ratkaisuja
Jotta voidaan ymmärtää ja saada käsitys siitä, miten 
pysäköinti tulevaisuudessa muuttuu, on ymmärrettä-
vä (1) ilmiöt liikkumisen taustalla ja tätä kautta tunnis-
tettava millaisia muutosvoimia kohdistuu liikennejär-
jestelmään. Toisaalta on myös ymmärrettävä, että (2) 
pysäköinnin suunnittelu itsessään ohjaa liikennejär-
jestelmän ja urbaanien alueiden kehityssuuntaa. 

Tulevaisuuden ennustaminen edellyttää myös histo-
rian ymmärtämistä. Aiemmin autovaltaisessa liiken-
nejärjestelmässä on tapahtumassa muutoksia kestä-
vien kulkumuotojen edistämisen myötä. On ilmennyt 
tarve katutilan jakamiselle uudella tavalla eri kulku-
muotojen kesken. Kun aiemmin pysäköintipaikkoja 
pyritiin rakentamaan mieluummin vähän liikaa kuin 
liian vähän, pyritään nykyään tehostamaan paikko-
jen käyttöä. Pysäköinti nähdään vahvemmin yhtenä 
liikkumisen ohjauksen keinona, jossa pyritään paik-
kamäärän optimointiin ja paikkojen tehokkaaseen 
käyttöön. 

Autokaupunkiin ei vaikuttaisi olevan enää paluuta. 
Horisontissa siintävät kuitenkin autoilun uudet tuulet, 
kuten automatisaatio ja kyydin jakamisen palvelut, 
joiden vaikutuksia liikennejärjestelmälle ja pysäköin-
nille ei vielä täysin tunneta.

Liikennesuunnittelussa voidaan kärjistäen todeta, että 
saat sellaisen liikennejärjestelmän kuin suunnittelet. 
Pysäköinnin osalta tämä tarkoittaa, että on määritet-
tävä miten suuren roolin pysäköinti saa liikkumisen 
ohjauksessa ja miten ja millaista pysäköintiä missäkin 
suositaan. Historian saatossa puutteellinen pysäköin-
tipolitiikka on osaltaan johtanut autoilun kasvuun. Tu-
levaisuutta on suunniteltava tämä mielessä.

TEOLLISUUS

LIIK
ENNE & 

LIIK
KUMINEN
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Esiteollinen aika
• Fokus agrikulttuurissa

• Vesiväylät tärkeimpinä 
reitteinä

• Hevoset ja kärryt

1. teollinen vallankumous
• Höyrypohjainen  

teknologia
• Teollistuminen
• Metallurgia,  

koneteollisuus

• Raide- ja paikallisliiken-
teen laajentaminen

• Pyörä korvaa hevosen
• Höyrylaivat korvaavat 

purjeveneet

2. ja 3. teollinen  
vallankumous
• Automaatio
• Sähköistyminen
• Massatuotanto
• Digitalisaation  

ensiaskeleet

• Tie- ja ilmaliikenteen voi-
makas kasvu

• Yksityisautoilun kasvu
• Auto liikennejärjestel-

män perustana
• Raideliikenteen  

kukoistus

4. teollinen vallankumous
• Teollisuuden ja  

teknologian  
lähentyminen

• Digitalisaatio, esineiden 
internet

• Sosiaalinen media
• Individualisaatio ja mas-

sakustomointi

• Massiivinen datamäärien 
kasvu -”datavaltatiet”

• Liikkumisen Big Data
• Kulkumuotojen integraa-

tio, uudet (jaetut) liikku-
mispalvelut

• Liikenne palveluna,  
omistus vähenee

TEOLLISUUS

LIIK
ENNE & 

LIIK
KUMINEN

Mukaillen Arthur D. Little (2018)

LIIKKUMINEN  1.0

Teollisuus, liikenne ja liikkuminen 
ennen ja tulevaisuudessa

1800-luku ja aika  
tätä ennen 1900-luku 2000-luku 2010-luku

LIIKKUMINEN  2.0

LIIKKUMINEN  3.0

LIIKKUMINEN  4.0
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Sosiaalinen  
hyväksyntä

Sosiaalinen  
vastustus

Julkinen valta 
ohjaa

Julkinen valta ei 
ohjaa

Hallittu yhteistyö
• Julkinen valta ohjaa 

markkinoita
• Kaupalliset toimijat ja 

julkinen valta tekevät 
vahvaa yhteistyötä

• Välttämättömät  
palvelut taataan

• Yksityisen ja julkisen 
liikenteen rajat  
hämärtyvät

• Käyttäjän kannalta 
paras

Säädelty kehitys
• Yksilölliset palvelut
• Palvelupaketteja
• Jako julkisen ja yksityisen 

välillä säilyy
• Maaseudusta  

autoriippuvaisempi

Markkinat vetävät
• Kilpailua kaupunkien 

välillä
• Vähän integraatiota
• Joukkoliikenne kärsii
• Epätasa-arvoinen  

liikennejärjestelmä
• Valtaosa automaattisista 

ja sähköautoista yksilö-
omistuksessa

• Epäonnistuminen  
hinnoittelussa ja  
koordinoinnissa johtavat 
ruuhkiin

Pirstaloituneet markkinat
• Julkisen vallan tuen puute  

vähentää innovointia
• Kaupalliset markkinat
• Perinteiset liikennepalvelut 

heikkenevät
• Yksilöt omistavat automaat-

ti- ja sähköautoja, mutta 
vain rikkaimmat

6.2 Liikennepolitiikka ohjaa  
tulevaa

Liikennepolitiikka ja tästä johdettu pysäköintipoli-
tiikka ovat työkaluja, jotka ohjaavat toimenpiteitä, ei 
päinvastoin. Giddens (2008) mukaan liikennepolitii-
kan tehtävänä on osaltaan ohjata uusien liikkumis-
palveluiden markkinoille tuloa. Tulevaisuutta tulee 
suunnittella proaktiivisesti, jotta älyliikenteen hedel-
mät ovat halutunlaisia. 

Liikennepolitiikan ohjauksen merkitystä hyvin kuvaa-
va Marsden & Reardon (2017) nelikenttäteoria kertoo 
neljästä erilaisesta  2035 Smart Mobility -skenaariosta. 
Nelikentän  on tarkoitus havainnollistaa sitä, kuinka 
merkittävä rooli julkisella vallalla ja sen ajamalla lii-
kennepolitiikalla voi tulevaisuuden kehitykseen olla. 

Sosiaalinen hyväksyntä vs. vastustus

Tiedonjakamisen, integroitujen datapalveluiden 
ja automaation eri muotojen hyväksynnän taso

Julkisen vallan ohjaus 
Tahto ja voimavarat käyttää laajaa hallinnoin-
nin (eng. governance) keinovalikoimaa (lain-
säädäntö, verotus, koordinointi)

Viitekehys, mukaillen Marsden&-
Reardon Uni Leeds, ITF Forum 
2017 Leipzig
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Paras lopputulos voidaan saavuttaa toimenpiteillä, 
jotka ovat sosiaalisesti hyväksyttyjä ja joissa lainsää-
täjä sekä kaupalliset toimijat toimivat yhteisen pää-
määrän eteen (Marsden & Reardon 2017). Liikenteen 
markkinoiden uudistaminen onnistuu parhaiten, kun 
julkisten toimijoiden ja yritysten roolit ovat kirkkaat 
ja toimenpiteet kohdistetaan hyvällä yhteistyöllä sa-
maan päämäärään: ihmisten ja elinkeinoelämän lii-
kennetarpeiden tyydyttämiseen kestävällä tavalla. 
Julkisten toimijoiden ja yritysten yhteisillä toimenpi-
teillä tulee muodostaa sellaisia ekosysteemejä, jotka 
vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin (WSP, Solita 
& Mattersoft 2017).

Teknologia ei ratkaise kaikkea
Esimerkkitapauksessa, jossa automaattiautot nostai-
sivat voimakkaasti autoilun suosiota ja liikennepolitiik-
ka pyrkisi hillitsemään autoilun kasvua, tulisi liikenne-
politiikan ja tästä johdetun pysäköintipolitiikan ohjata 
kehitystä ja markkinoita niin, että automaattiset autot 
eivät ole valtaosalla matkoista houkuttelevin vaihto-
ehto. 

Toisaalta jos automaattiautot voivat tukea liikennepo-
liittisia tavoitteita, on perusteltua edistää näiden toi-
mintaa omassa toimintaympäristössä. Keskeistä on 

siis tunnistaa, mitä laajasti tavoitellaan ja mitä ovat 
keinot ja työkalut, jotka tukevat tavoitteiden saavut-
tamista.

Rohkeus kokeilla
Monet tässä hankkeessa mukana olleet esimerkki-
kaupungit ovat edelläkävijöitä pysäköinnin suunnit-
telussa. Tästä huolimatta kellään ei ole yhtä oikeaa 
vastausta siihen, millainen pysäköintijärjestelmä pal-
velisi tulevaisuuden tavoitteita ja liikennejärjestelmää 
parhaiten. Sen sijaan kaupunkien liikennepoliittiset 
linjaukset poikkeavat toisistaan paljon ja viesti, mikä 
kaupungeista nousi esille on selkeä: liikennepolitii-
kalla ohjataan pysäköinnin tulevaisuutta. Tutkimus-
kaupungit ajavat paikoin hyvin rohkeaa ja ennakko-
luulotonta liikenne- ja pysäköintipolitiikkaa, mikä on 
johtanut uusiin innovatioihin ja menettelytapoihin.

Ruotsissa Malmö edistää voimakkaasti joukkoliiken-
nettä ja uusin pysäköintipolitiikka sisältää normit, 
joista voidaan vielä joustaa erilaisilla kestävän liikku-
misen toimenpiteillä. Linköping puolestaan kokeilee 
asuinalueilla keskitettyä pysäköintilaitosta, joka toimii 
samalla eräänlaisena liikkumispalveluiden keskukse-
na. Iso-Britanniassa Nottingam kehitti muutamassa 
vuodessa työpaikkojen pysäköintipaikkaveron, jolla 

”Mikään älykäs 
teknologia tai 
big data ei voita 
tarvetta hyvälle 
politiikalle,  
suunnittelulle ja  
johtamiselle”  
– Giddens, 2008
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tuetaan täysimääräisesti joukkoliikennettä. Gentissä 
yhteiskäyttöautoihin ja liityntäpysäköintiin ohjataan 
paljon voimavaroja ja odotuksia.

Tekoja on siis paljon ja kaikille näille teoille on yh-
teistä se, että ne ovat kuntien poliittisten linjausten 
mukaisia. Osa kaupungeista kuten Uppsala on jopa 
onnistunut sitouttamaan pysäköintioperaattorin edis-
tämään kunnan pysäköintipolitiikkaa eikä busineksen 
tekemistä nähdä tärkeimpänä tavoitteena. 

Tulevaisuuteen voidaan siis varautua tekemällä en-
nakkoluulottomia ratkaisuja, jotka mahdollistavat 
halutun tulevaisuuden. Oheisessa kuvassa esitetty 
ajatus pysäköinnin sijoittelusta on yksi tapa tulevai-
suuteen varautuvasta pysäköinnin suunnittelusta, 
joka osaltaan ohjaa kohti kestävää liikkumista.

Liikennepolitiikasta johdettu pysäköintipolitiikka voi 
tulevaisuudessa ohjata ihmisiä käyttämään kestäviä 
kulkumuotoja, mutta tarjota myös kohtuuhintaisen 
mahdollisuuden oman auton käyttöön. Auton omis-
taminen ei itsessään ole suuri ongelma, sillä erityisesti 
Suomessa auton omistaminen tulee olemaan vielä 
pitkään melko välttämätöntä monilla matkoilla. Py-
säköintipolitiikka voi kuitenkin ohjata auton käyttöä 
haluttuina aikoina halutuissa paikoissa laajalla keino-
valikoimalla.

300  
pysäköinti- 

paikkaa

KYSYNNÄN LASKIESSA
• Kysynnän laskiessa voidaan pysäköintita-

lon asukaspysäköintiä vähentää, muuttaa 
pysäköintitalon käyttötarkoitusta tai purkaa 
pysäköintitalo

• Asuinrakennusten yhteydessä ei tarvita 
muutoksia pysäköintiin

500  
pysäköinti- 

paikkaa

x k-m2 
x asukasta

PERINTEINEN TAPA
• Kerrosneliömetrien ja asukasmää-

rän mukaan määritetään rakennet-
tavien pysäköintipaikkojen määrä

• Kaikki paikat sijoitetaan alueelle 
asuntojen yhteyteen

• Pysäköinnin kysynnän muuttuessa 
paikkoja vaikea vähentää tai lisätä

x k-m2 
x asukasta

200  
pysäköinti- 

paikkaa

300  
pysäköinti- 

paikkaa

MUUNTOJOUSTAVA TAPA
• Osa pysäköintipaikoista sijoitetaan 

alueelle asuntojen yhteyteen ja 
valtaosa sijoitetaan pysäköintilai-
tokseen

• Suurin osa sijoitetaan alueella sijait-
sevaan pysäköintilaitokseen

• Täydennysrakentaminen helpot-
tuu, kun paikkoja voidaan osoittaa 
pysäköintilaitoksesta
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6.3 Missä tulevaisuudessa 
pysäköidään
Tulevaisuudessa pysäköinnin sijoittelu 
muuttuu ja katuja palautetaan asteittain 
takaisin ihmisille sekä kaupunkilogistiikal-
le. Tämä on selvästi tunnistettava ilmiö, 
joka havaittiin monissa tutkimuksen eri 
kokoisissa kaupungeissa (mm. Linköping, 
Gent, Malmö ja Delft). 

Pysäköintilaitosten renesanssi 
Pysäköinnin keskittäminen pysäköintilaitoksiin tai 
hyvin tiiviissä keskustarakenteessa maan alle, tulee 
yleistymään, sillä tämä tapa tukee monesti kestävään 
liikkumiseen tähtäävää liikennepolitiikkaa. Tutkimus-
kaupungeista Hollannin, Belgian ja Ruotsin kaupun-
git edistävät pysäköintilaitoksiin perustuvaa pysäköin-
tijärjestelmää. 

Myös investorit, kuten Bouwfonds IM, ovat päätyneet 
siihen tulokseen, että keskitetty pysäköinti on tulevai-
suudessa myös taloudellisessa mielessä tehokkainta. 
Bouwfonds nostaa selvityksessään esille 8 teoriaa, jot-
ka tukevat pysäköintilaitosten kehittymistä Saksassa. 
Nämä teoriat ovat kuitenkin vain yksi näkökulma, joka 
osaltaan ei usko merkittävään liikkumistapojen muu-
tokseen. Teoriat tukevat kuitenkin keskitettyä pysä-

köintiä suosivaa kehitystä.

1. Autojen määrä on edelleen tilastojen perusteella 
kasvussa eikä teknologinen kehitys ole hidastanut 
kasvua

2. Kaupungit eivät tarjoa enää ilmaista pysäköintiä, 
koska keskustojen viihtyisyyteen halutaan panos-
taa

3. Suuri osa ihmisistä ei halua luopua autostaan eikä 
tämä muutu nopeasti

4. Yhteiskäyttöautot toimivat vain kaupungeissa ja 
niillä on marginaalinen vaikutus pysäköintiin

5. Automaattiset autot voivat parantaa pysäköintilai-
tosten tehokkuutta

6. Pysäköinnin informaatio ja opastus parantuu. Ih-
miset löytävät pysäköintilaitoksiin helposti. Myös 
pysäköintisovellukset tukevat kehitystä.

7. Automaattiset autot lisäävät potentiaalisten mat-
kustajien määrää (nuoret, eläkeläiset, invalidit)

8. Osa autoissa on jo pysäköintiautomatiikka. Auto-
maattinen pysäköinti yleistyy ennen automaatti-
sia autoja, mikä johtaa tehokkaampaan pysäköin-
tilaitosten käyttöön
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Pysäköintilaitokset eivät ole uusia keksintöjä, mutta 
niiden strategisen merkityksen ymmärtäminen ja 
käyttötarkoitusten monipuolistuminen ovat tulevai-
suutta. Pysäköintilaitokset voivat olla tulevaisuudes-
sa liikkumispalvelukeskuksia, joissa on tarjolla myös 
monenlaista palvelutarjontaa. Niistä löytyvät pysä-
köintipaikkojen lisäksi auto- ja pyörävuokrausta sekä 
yhteiskäyttöpalveluita autoille ja pyörille.

Pysäköintilaitokset toimivat myös sähköverkostojen 
hubeina, jossa sähköautojen lataus voidaan järjestää 
keskitetysti ja laitoksiin voidaan asentaa myös suu-
ria akkuja alueiden virtavarastoiksi. Akkuja voidaan 
ladata aurinkopaneeleilla ja tarjota edullista sähköä 
autoilijoille ja pyöräilijöille. Keskitetty sähkölataus 
helpottaa alueiden kaapelointia ja tarjoaa suojaisan 
paikan autojen lataukselle. Tämä kehitys on omiaan 
edistämään sähköautoilua, joka tarvitsee tuekseen 
laadukasta infrastruktuuria.

Pysäköintilaitokset ovat myös alustoja älykkyydelle, 
joihin investointi voidaan tehdä jo nyt. Pitkällä tulevai-
suudessa automaattiset autot voivat matalan kysyn-
nän aikana tulla lataamaan akkujaan keskeisimmillä 
sijanneilla oleviin laitoksiin. 

Linköpingin liikkumiskeskus on myös visuaalisesti 
näyttävä.

Pysäköintilaitokset voivat olla 
tulevaisuudessa liikkumispalvelu-
keskuksia, joissa on tarjolla myös 

monenlaista palvelutarjontaa.
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Toisaalta laitokset ovat myös muuntojoustavia, sillä ne 
on maanalaista pysäköintiä huomattavasti helpompi 
uusiokäyttää.  Willigmann et al. (2018) mukaan erityi-
sesti ramppirakenteiset pysäköintilaitokset voidaan 
käyttää helpommin uudelleen asuin- tai toimistora-
kentamiseen, jos pysäköinnin kysyntä alueella vähe-
nee huomattavasti. Uppsalassa on myös todettu, että 
pysäköintilaitokset ovat maanalaisia pysäköintiratkai-
suja helpompia sovittaa uuteen käyttöön tai purkaa, 
jos esimerkiksi automaattiset autot kymmenien vuo-
sien päästä tekevät ne turhiksi.

Kadunvarsipysäköinnin  
tulevaisuus
Tutkimuksen kaupungeissa ja erityisesti Euroopan 
monissa suuremmissa kaupungeissa katutilaa pa-
lautetaan asteittain autoilta ihmisille, mutta kadun-
varsipysäköinnillä on edelleen suuri merkitys nyt ja 
tulevaisuudessa. Nykyään lähellä ydinkeskustaa ka-
dunvarsipysäköinti on monesti lyhytaikaista asioin-
tipysäköintiä ja/tai kaupunkilogistiikalle sekä invapy-
säköinnille varattua tilaa. Kauempana keskustasta 
kadunvarret on usein varattu asukas- ja vieraspysä-
köinnille.

Arvioiden mukaan tulevaisuudessa kadunvarsipysä-

VAIKEAA  
UUDELLEENKÄYTTÄÄ 

HELPOMPI 
UUDELLEENKÄYTTÄÄ 

Eri tapoja suunnittella muuntojoustavia 
 pysäköintitaloja

Kaltevat lattiat Porrastetut lattiat

Tasaiset lattiat  
yksisuuntaisilla rampeilla

Tasaiset lattiat  
spiraalirampeilla

Eri tapoja suunnittella muuntojoustavia pysäköintitaloja. (Willig-
man et al. 2018)
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köintiä tarvitaan edelleen, mutta sen tarkoitus tulee 
muuttumaan. Yhteiskäyttöisten ajoneuvojen yleis-
tyminen ja erilaiset kyytipalvelut lisäävät Kalenojan 
(2019) mukaan merkittävästi kadunvarsipysäköinnin 
sekä lyhytaikaisesti käytössä olevien saatto-ja nouto-
liikenteen pysäköintipaikkojen tarvetta. Nykyiset ka-
dunvarsipaikat voidaan korvata tällaisilla jättöpisteillä. 
Kyytipalveluiden mahdollisesti pysäköinnin kysyntää 
nostava vaikutus on kuitenkin ristiriidassa kävelyn ja 
pyöräilyn tilankäytön lisäämispyrkimysten kanssa.

On lopulta kuntien päätettävissä, kuinka monta ka-
dunvarsipaikkaa varataan tällaisille palveluille ja kuin-
ka ne sijoitellaan niin, että ne tukevat liikennejärjes-
telmää halutulla tavalla. Tulevaisuudessa liikenteen 
palveluistuessa ovelta-ovelle palvelut, jotka perustu-
vat joukkoliikenteen runkolinjoihin, vaativat pysähdys-
paikkoja hyviltä sijainneilta ollakseen houkuttelevia 
vaihtoehtoja oman auton omistamiselle.  

Kadunvarsipysäköinti on tulevaisuudessa myös 
muuntojoustavaa ja progressiivisesti hinnoiteltua. 
Paikkoja voidaan käyttää tiettyinä kellonaikoina 
kaupunkilogistiikan tarpeisiin ja  muina esimerkiksi  
jättöpisteinä.

Kadunvarsipysäköinti 
nykyään

Laitospysäköinti  
nykyään

Asukaspysäköinti

Vieraspysäköinti

Esteetön pysäköinti

Lyhytaikainen  
asiakaspysäköinti

Pitkäaikaista pysäköintiä

Lyhytaikaista pysäköintiä

Vain pysäköintiin

Jonkin verran älyratkaisuja

Kadunvarsipysäköinti  
tulevaisuudessa

Laitospysäköinti 
tulevaisuudessa

Jättöpisteitä osana last mile 
-liikennepalveluja  

riippumatta siitä ovatko au-
tot automaattisia vai ei

Kaupunkilogistiikka

Esteetön pysäköinti

Kotihoitopalvelut

Liikkumispalveluiden kes-
kuksia, jossa liikennepalvelu-

ja pysäköinnin lisäksi

Sähkölatauksen  
solmupisteitä

Tilatehokkaampia  
ratkaisuja

Mahdollistaa vaiheittaisen 
rakentamisen ja käyttötar-

koituksen muutoksen

Pysäköinti- 
laitokset ja kadun-
varsipaikat ovat 
tulevaisuudessa 
molemmat tärkeitä, 
mutta niiden käyt-
tötarkoitukset tule-
vat  muuttumaan ja 
monipuolistumaan
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Pysäköinnin tulevaisuus  
Uppsalassa

Autopysäköinnin kysyntää on haastava ennustaa 25 vuo-
den päähän, mutta keskitetty pysäköinti nähdään Upp-
salassa hyvänä ratkaisuna tulevaisuuteen varautuvassa 
suunnittelussa. Kysynnän muuttuessa pysäköintitalot 
voidaan purkaa tai käyttää uudelleen, mutta asuntojen 
yhteydessä paikat on vaikea käyttää uudelleen.

Pysäköintilaitosten tukeminen nähdään myös vahvana 
keinona ohjata rakennuttajia ja pysäköintiä kokonai-
suutena. Rakennuttajat hyödyntävät vapaaksiostoa ei-
vätkä rakenna paikkoja itse, vaan kunnan pysäköintiyhtiö 
tarjoaa ne pysäköintilaitoksista.

On olennaista, että kunnalla tulee olla ohjaava rooli py-

säköinnissä ja sen kehittämisessä. Tämä edellyttää, 
että kunta voi toimia strategisena pysäköintitoimijana 
mm. oman pysäköintiyhtiön kautta.

Uudella Ulleråkerin alueella liikennestrategia tähtää 
siihen, että 80 % matkoista tehdään jalan, pyörällä 
tai joukkoliikenteellä. Pysäköinti nähdään keskeisenä 
keinona ohjata ihmisiä käyttämään muita liikkumis-
muotoja. On kuitenkin tärkeää, että muut muodot 
ovat oikeasti varteenotettavia vaihtoehtoja autolle.

Ihmisille halutaan tarjota mahdollisuus omistaa auto 
ja säilyttää sitä pitkiä aikoja. Tavoitteena on, että mah-
dollisimman monella matkalla auto jää kotiin.
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6.4 Pysäköinnin  
lähitulevaisuus
Automaattinen pysäköinti
Automaattinen pysäköinti on jo tätä päivää ja tulee 
mitä todennäköisemmin yleistymään ennen auto-
maattisia ajoneuvoja. Boschin (2016) tutkimuksen 
mukaan 2014 joka toisessa Saksassa, Belgiassa ja Hol-
lannissa myytävässä uudessa autossa oli automaatti-
nen pysäköintijärjestelmä, joka perustuu tutkiin. Tällä 
järjestelmällä auto osaa itsekseen pysäköidä parkki-
ruutuun.

Pysäköintijärjestelmät kehittyvät tulevaisuudessa 
suuntaan, jossa kuljettajan ei tarvitse olla auton kyy-
dissä, kun auto pysäköi itsensä. Tällaisten järjestelmi-
en myötä ajoneuvot tarvitsevat 15% vähemmän tilaa 
ruudussaan, koska ovien avaamiselle ei ole tarvetta.  
Automaattinen pysäköinti voi myös parantaa tilaltaan 
pienempien pysäköintilaitosten suosiota. (Parking 
Perspectives)

Kuten automaattisessa ajamisessa, myös automaat-
tisessa pysäköinnissä kehitys etenee asteittain. En-
simmäisenä pysäköintitaloissa voidaan varata paik-
koja automaattisen pysäköinnin omaaville autoille ja 
myöhemmin autot voivat ajaa koko matkan pysäköin-
tilaitoksen ovelta pysäköintipaikalle. Kun pysäköintilai-
toksissa ei ole dynaamisia häiriötekijöitä, voivat myös 

matalamman tason automaation autot ajaa siellä it-
sekseen ja kuljettajat voivat astua ulos kulkuneuvosta 
ennen pysäköintilaitokseen menoa. Pysäköintilaitos 
voi jakaa älykkäälle autolle reittitiedon, joka käy itse 
pysäköimässä paikalleen. Tällä on merkittävä vaikutus 
pysäköinnin tehokkuuteen ja asiakaskokemukseen.

Vaikuttaa siltä, että kalliisiin robottipysäköintilaitoksiin 
investoiminen vaatii tulevaisuudessa tarkkaa harkin-
taa, sillä liikenteen älykkyyden kasvaessa jo olemas-
sa olevat pysäköintilaitokset muuttuvat ”älykkäiksi” 
ja voivat tarjota paljon mahdollisuuksia pysäköinnin 
tehostamiseksi. Robottipysäköintilaitoksia voidaan 
harkita kalliin maan alueilla, jossa tonttitehokkuus on 
välttämätöntä. Näissä laitoksissa säästetään tilaa, kun 
ajoyhteyksiä laitoksen sisällä ei tarvita.

Pysäköinnin hinnoittelu  
läpinäkyväksi
Pysäköinti vaatii isoja investointeja. Tyypillinen pysä-
köintilaitospaikka maksaa noin 20 000 € per paikka 
ja maanalainen paikka jopa yli 50 000 € per paikka. 
Pysäköinnin kustannukset ovat korkeat investorille, 
mutta käyttäjät harvoin maksavat pysäköinnin aitoja 
kustannuksia. Tänä päivänä autopysäköinnin hinta on 
usein osittain sisällytetty asuntojen hintaan, toimis-
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tovuokriin tai ostettavien tuotteiden hintoihin, jolloin 
käyttäjällä ei ole tietoa pysäköinnin kustannuksista.

Hinnoittelusta tulee Bäckström et al. (2017) mukaan 
tulevaisuudessa läpinäkyvämpää, jolloin käyttäjä voi 
lääkärilaskun tapaan saada tarkan erottelun, mistä 
kaikesta pysäköintipaikassa maksaa. On arvioitu, että 
läpinäkyvyyden tuominen hinnoitteluun vähentää 
pysäköinnin houkuttelevuutta ja tätä kautta pysä-
köinnin kysyntää.

Hinnoittelun läpinäkyvyys on yksi keinoista, jolla ihmi-
sien tietoisuuteen tuodaan pysäköinnin taloudellisia 
realiteetteja. Andrew Potterin mukaan on ihmisen 
oma valinta käyttää autoa, joten heidän täytyy ym-
märtää, että vastuu sen varastoinnista ja kustannuk-
sista on yksilöllä itsellään. 

Tiedolla ohjaus
Tulevaisuudessa pysäköinnin kysyntää ja tarjontaa 
pystytään yhä paremmin hallinnoimaan reaaliaikai-
sen datan avulla. Pysäköintioperaattorit voivat ohjata 
autoilijat älykkään opastuksen avulla haluttuihin paik-
koihin niin, että tarjonnalla voidaan vastata kysyntään 
ja lieventää ruuhkapiikkejä.  Tämä mahdollistaa myös 
dynaamisen hinnoittelun, jota on kokeiltu muun 
muassa San Franciscossa. 

Zoetermeerissa pysäköintisensoreita on asen-
nettu kadunvarsille ja pysäköintilaitoksiin, jot-
ka välittävät tiedon pysäköintitilanteesta tei-
den varsilla oleviin informaatiotauluihin sekä 
mobiiliapplikaatioon. Sensorien avulla pysä-
köinnin täyttöasteista voidaan tiedottaa jo 
hyvissä ajoin, mikä parantaa ennakoitavuutta 
ja vähentää pysäköinnin etsimiseen käytettyä 
aikaa. 

Zoetermeer – pysäköintisensorit



142

San Franciscossa kokeiltiin pysäköintipaikkojen 
käyttöasteeseen liittyvää dynaamista hinnoit-
telua kadunvarsipaikoilla sekä pysäköintilaitok-
sissa. Kokeilun yhteydessä suunniteltiin sovellus, 
joka kertoi autoilijoille vapaiden paikkojen sijain-
nin ja sen hetkisen hinnan.

Tuloksia

 » Pysäköinnin etsimiseen kulutettu aika piene-
ni 43%:lla

 » 30% vähemmän päästöjä

 » 30% vähemmän ajettuja maileja

 » Pysäköintitulot kasvoivat hieman

 » Maksaminen helpottui ja pysäköintirikkeet 
vähenivät 23%:lla

 » Ruuhkapiikit pienenivät dynaamisen hin-
noittelun myötä

 » Pysäköintipaikkojen saatavuus parani

San Francisco – IoT-sensorit ja  
dynaaminen hinnoittelu

Muuttuvat käyttäjätarpeet
Tutkimuskaupungeista nousi esille, että yksityisau-
toilu on lähitulevaisuudessakin vielä tärkeä palanen 
liikennejärjestelmässä, mutta pidemmälle katsottaes-
sa  ihmisten asenteiden muutokset ja teknologian 
kehittyminen  muuttavat myös käyttäjien tarpeita. 
Luvussa 3 puhuttiin sujuvan arjen käsitteestä. Ennen 
tämä tarkoitti sitä, että autolla kulkeminen oli tae 
sujuvasta arjesta. Jo nykyään monet nuoret kokevat 
auton omistamisen tarpeettomaksi, koska kaupun-
gistuvassa maailmassa mahdollisuudet liikkua multi-
modaalisesti ovat parantuneet huomattavasti. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö autoilulla olisi liikenne-
järjestelmässä jatkossakin tärkeä rooli.

Ympäristötietoisuuden ei uskota olevan pääsyy tähän 
kehitykseen, vaikkakin ilmastotietoisuus on varmasti 
kasvanut 2010-luvun loppupuolella huomattavasti.
Muuttuville käyttäytymismalleille voidaan löytää mo-
nia syitä, jotka yhdessä poistavat monien kohdalla au-
ton omistamisen tarpeen:
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Hyvin saatavilla olevat  
liikkumispalvelut

Aktiivisuuden seuranta ja 
kehosta huolehtiminen

Kotiintoimituspalvelut  
tavara- ja ruoka-alalla

Nuorena opitut kestävän  
liikkumisen tavat

Auton omistamisen vaiva

Ekologinen elämäntapa
Vuokraus ennen omistusta

Jakamiseen suhtaudutaan 
positiivisemminMobiililaitteiden 

suosio

Nämä kaksi trendiä yhdessä edellä mainittujen ilmi-
öiden kanssa ovat omiaan kuvaamaan muuttuvaa 
maailmaa. Kaupungistuminen ja milleniaalien elä-
mäntavat tulevat todennäköisesti jatkossa vähentä-
mään pysäköinnin kysyntää ja muuttamaan pysä-
köinnin tarvetta yhteiskäyttöiseen suuntaan. Siksi on 
tärkeää, että pysäköintiäkin suunniteltaessa otetaan 
milleniaalien tarpeet huomioon. Tulevaisuus tulee 
suunnitella niiden ehdoilla, jotka elävät siinä tulevai-
suudessa.

Kaupungistuminen ja milleniaalit

Yhteiskäyttöisyys ja vuokraus
AirBnB on rantautunut toden teolla asuntomarkki-
noille ja mullistanut yöpymismarkkinaa. Näin on käy-
mässä myös pysäköintimarkkinoilla, kun yksityisten 
pysäköintipaikkojen vuokraus on tehty mahdolliseksi 
eri puolilla maailmaa, mm.  Parklet Iso-Britanniassa, 
SpotHero Yhdysvalloissa ja Barking Suomessa. Pysä-
köintipaikat ovat vajaakäytöllä oleva resurssi, jonka 
täysimääräinen hyödyntäminen on olennaista kau-
punkien tiivistyessä.

Jyväskylässä tullaan 
vuoden 2019 aikana 
testaamaan asuntoyh-
tiöiden pysäköintipaik-
kojen vuokrauspalve-
lua, sillä kiinteistöjen 
pysäköintipaikkojen 
käyttöaste on vain n. 
60%. 
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6.5 Autoilun tulevaisuus
Älykkäät taksipalvelut (eng. Ride-hailing)

Älykkäät taksipalvelut on termi, jota käytetään Uberin 
ja Lyftin kaltaisista uusista yksityisautoihin perustuvis-
ta taksipalveluista. Näiden palveluiden toimintaperi-
aate perustuu mobiilisovellukseen, joka yhdistää kul-
jettajat asiakkaisiin sijainnin perusteella. Asiakkaiden 
ja kuljettajien arviointi sekä reittiopastus ovat sisään-
rakennettu sovelluksiin ja maksaminen tapahtuu au-
tomaattisesti linkitetyn maksukortin kautta.

Älykkäät taksipalvelut ovat yleistyneet nopeasti mm. 
Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Niiden vaikutukset 
ovat tutkimusten mukaan hyvin samantapaisia kuin 
automaattisten ajoneuvojen –niin hyvässä kuin pa-
hassa-. Kehitys riippuu täysin siitä, ovatko ajoneuvot 
jaettuja ja tukevatko vai kilpailevatko ne joukkoliiken-
teen kanssa. 

Yhdysvaltojen suurkaupungeissa joka viides aikuinen 
(21%) käyttää älykkäitä taksipalveluita ja joka neljäs 
(24%) käyttäjistä käyttää näitä päivittäin tai viikottain 
(Clewlow & Mishra 2017).  36% käyttäjistä on 18-29 – 
vuotiaita eli nuoret sukupolvet ovat ottaneet palvelun 
omakseen.

Älykkäiden taksipalveluiden lisäksi markkinoilla on 
myös muita kyydinjakopalveluita, jotka tulevaisuu-
dessa täydentävät joukkoliikennettä, mutta nämä pe-

rustuvat osaltaan kyytien jakamiseen usean hengen 
kesken, jolloin ne tukevat paremmin kestävän liiken-
nejärjestelmän tavoitteita. Älykkäissä taksipalveluissa 
kyydissä on usein vain yksi käyttäjä ja tyhjänäajoa on 
tavallisia takseja enemmän.

Älykkäät taksipalvelut voivat  
mullistaa liikennejärjestelmän 
Älykkäät taksipalvelut ovat reguloimattomana liiken-
nejärjestelmää mullistava ilmiö. Alhaisten ajokustan-
nusten ja vaivattoman käyttöliittymän myötä esimer-
kiksi Uber ja Lyft ovat voineet kasvaa voimakkaasti. 
Palveluiden käyttö on äärimmäisen helppoa ja siinä 
piilee niiden houkuttelevuus. Käyttö on jopa omalla 
autolla ajamista vaivattomampaa.

On todettu, että korkeilla pysäköinnin kustannuk-
silla ja älykkäiden taksipalveluiden käyttäjämäärillä 
on vahva korrelaatio (City Observatory 2016). Yhdys-
valtaisen tutkimuksen mukaan pysäköinnin vaivan 
välttäminen on yleisin syy siihen (37%) , että käyttäjä 
vaihtaa omalla autolla ajamisen tällaiseen taksipalve-
luun. Toiseksi yleisin syy on humalassa ajamisen vält-
täminen (33%). (Clewlow & Mishra 2017) Voidaan siis 
olettaa, että mikäli älykkäät taksipalvelut yleistyvät, 
pysäköinnin kysyntä pienenee. Kyse on markkina-
muutoksesta, jossa uusi tarjonta korvaa toista.

Älykkäät taksipalve-
lut ovat korvanneet 
joukkoliikennettä ja 
houkutelleet erityi-
sesti nuoria ihmisiä 
käyttäjikseen  
Yhdysvalloissa.
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Älykkäiden taksipalveluiden oletettiin olevan joukko-
liikenteen täydentäjä, mutta uusimpien tutkimusten 
mukaan palvelut ovatkin korvanneet joukkoliikenne-
matkoja. Suurissa Yhdysvaltojen kaupungeissa älyk-
käät taksipalvelut ovat vähentäneet bussien käyttöä 
6% ja raideliikenteen 3%. Älykkäät taksipalvelut gene-
roivat myös lisää liikennesuoritetta: 49-61% tehdyis-
tä matkoista ei olisi tehty ollenkaan ilman palvelun 
saatavuutta. Näiden palveluiden on todettu myös 
houkuttelevan yhteiskäyttöautopalveluiden käyttäjiä 
pois palvelun parista. Autonomistukseen älykkäillä 
taksipalveluilla ei vaikuttaisi olevan suurta merkitystä. 

Circella & Alemi (2018) arvioivat, että liikennepolitii-
kalla täytyy yrittää ohjata tällaisia uusia liikkumispal-
veluita niin, että niiden hyödyt (mm. joustavuus ja 
kustannustehokkuus) saadaan maksimoitua, mutta 

haitat (ruuhkat, autoistuminen, kilpailu kestävien kul-
kumuotojen kanssa) saadaan minimoitua. Tämä voi-
daan toteuttaa tutkijoiden mielestään tukeutumalla 
jaettuihin kyyteihin, jotka syöttävät joukkoliikennettä. 

Automaattiset autot

Älykkäiden taksipalveluiden vaikutus 
pysäköintiin

Pysäköinnin kysyntä laskee 
erityisesti keskustassa. Asumisessa 
lasku maltillisempaa. 

Kysyntä lyhytaikaisille  
kadunvarsipysäköintipaikoille  
kasvaa

TASO 0

TASO 1

TASO 2

TASO 3

TASO 4

TASO 5

Ei automaatiota

Yksittäisiä ajamista avustavia järjestelmiä, esim.  
abs-jarrut

Yksi tai useampi avustava järjestelmä, esim. 
mukautuva vakionopeudensäädin

Järjestelmä vastaa ajamisesta, mutta ihmisen 
tulee ottaa auto haltuun pyydettäessä.

Korkean tason automaatio, jossa kuljettajan ei 
tarvitse osallistua mihinkään. Auto osaa ajaa 
suurimmassa osassa liikennetilanteista

Autonomiset autot. Kaikki liikennetilanteet

Ihminen  
valvoo  

ympäristöä

Järjestelmä 
valvoo  

ympäristöä

Automaation tasot (SAE 2016).
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Automaattiset autot voidaan jakaa eri automaation tasoihin 
niiden ominaisuuksien perusteella. Tasot 0-2 kattavat vain 
yksittäisiä avustavia järjestelmiä. Tasot 3-5 tarkoittavat kor-
kean automaation autoja. Termit menevät usein sekaisin, 
joten selkeyden vuoksi tässä luvussa korkean automaation 
autot ovat tason 4  autoja ja tason 5 autot täysin autonomi-
sia autoja.

Automaattiset autot yleistyvät  
vuodesta 2030 eteenpäin
Automaattiset autot eivät ole vielä hyvään toviin täällä, joten 
esimerkiksi keskitettyä pysäköintiä kannattaa suosia erityi-
sesti kestävän liikkumisen edistämisen ja muuntojousta-
vuuden vuoksi. Tulevaisuudessa automaattiset autot voivat 
hyödyntää edelleen pysäköintilaitoksia esimerkiksi yön yli 
latauspaikkoina.  

Autoala arvioi, että tason 4 automaattiautoja on liikenteessä 
vasta 2040-2045 ja 2030 vuodesta eteenpäin eletään se-
koitetun liikenteen aikakautta, jossa automaation tason 2, 3 
ja 4 autoja on liikenteessä sekaisin (Kalenoja 2019). Ajatusta 
kehityksestä tukee myös luvun alussa esitelty teknologioi-
den implementointiin liittyvään tasoteoria. Jo ensimmäinen 
tason läpäiseminen tulee korkeimman automaation tason 
autoilla vaatimaan paljon kehitysaskelia. Kehitys on hidas-
ta myös siksi, että autokanta uusiutuu hitaasti teknologian 
ohella.

Automaattisten autojen 
vaikutukset pysäköintiin
Automaation tason 3 autoissa voi olla älykkäitä py-
säköintijärjestelmiä, jotka helpottavat erityisesti ka-
dunvarsipysäköintiä, mutta myös laitospysäköintiä 
tuoden näin etuja tehokkaammassa tilankäytössä.

Tason 4 automaation autot mahdollistavat jo liiken-
nepalvelut, jossa autot suoriutuvat lähes kaikista ti-
lanteista. On todennäköistä, että automaattisissa tak-
sipalveluissa kulkuneuvoilla voisi olla etävalvoja, joka 
voi tarpeen tullen ohjata auton etäyhteyden turvin 
ongelman ohi. Tämä vaatisi 5G-verkkoja, joiden laaja 
yleistyminen vie vielä vuosia. 

Tason 5 autot ovat autonomisia autoja. Johtavan au-
tomaattista ajamista kehittävän yrityksen Waymon 
toimistusjohtaja on todennut, että autonomisia au-
toja tuskin nähdään koskaan, mutta se ei estä tason 4 
autoja kehittymästä ihmisiä paremmiksi kuljettajiksi, 
jotka suoriutuvat valtaosasta ajotilanteita. Näkemyk-
set täysin autonomisista autoista vaihtelevat kuiten-
kin laajasti.

Automaattisten autojen (taso 4 ja 5) vaikutus pysä-

Automaattiset 
ajoneuvot vähen-
tävät pysäköinnin 
kysyntää, mutta 
arvioiden mukaan 
ne ovat arkipäivää 
vasta vuoden 2040 
jälkeen.
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köintiin riippuu siitä, kuinka käytämme niitä. Autoilu 
automaattisilla autoilla voi perustua nykyiseen malliin, 
jossa autot ovat yksilöiden yksityisessä käytössä. Toi-
sessa ääripään skenaariossa julkisen vallan insentiivit 
ohjaavat automaattisia autoja jaettuun käyttöön. 

Ensimmäinen skenaario ei muuta merkittävästi py-
säköintijärjestelmää, vaan lähinnä tehostaa nykyisiä 
pysäköintilaitoksia edellisessä luvussa esitellyin tavoin. 
Toisaalta helppokäyttöisen automaattisen liikenteen 
on myös ennustettu kasvattavan autoilun suosiota, 
mikä voisi lisätä merkittävästi pysäköinnin kysyntää 
ja johtaa jälleen autokaupungistumiseen. 

Jälkimmäisessä skenaariossa liikennejärjestelmä tar-
vitsee toimiakseen vain murto-osan ajoneuvoista 
(International Transport Forum 2015), jos se perustuu 

YKSIN KOKO MATKA

JAETUT AJONEUVOT + JOUKKOLIIKENNE

Automaattisten autojen skenaarioiden pelkistys.

vahvaan joukkoliikenteeseen. Tällaisessa skenaariossa pysäköinti-
tarve vähenisi merkittävästi autojen määrän vähentyessä ja niiden 
ollessa lähes jatkuvassa ajossa. Myös WSP on arvioinut, että auto-
maattisten ja jaettujen autojen myötä kaupungeissa voidaan saa-
vuttaa 15-20% lisää kehitettävää aluetta pysäköinnin vähentyessä 
merkittävästi.  

Pysäköinnin pitkän linjan asiantuntija Andrew Potterin mukaan 
automaattiset autot eivät vähennä merkittävästi pysäköintimää-
riä, mutta erityisesti tiiviissä kaupunkikeskustoissa pysäköinnin 
määrä vähenee ensimmäisenä. Arvokasta maata ei enää haluta 
käyttää pysäköintiin vaan markkinat ohjaavat automaattiset autot 
pysäköimään kauemmas matalampien pysäköinnin kustannusten 
perässä. Tämä voi osaltaan lisätä liikennesuoritetta. Aihe vaatii li-
sätutkimusta. 

Kadunvarsille lisää taksitolppia
Kuten aiemmassa luvussa, Kalenojan (2019) mukaan yhteiskäyttö-
autot -tässä tapauksessa automaattiset yhteiskäyttöautot- tulevat 
vaatimaan lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä, josta matkustajat 
voivat nopeasti poistua ja tai hypätä kyytiin. Tämä tarkoittaa sitä, 
että katutilasta on varattava paikkoja automaattiselle liikenteelle 
sellaisissa paikoissa, missä se on järkevää ja mahdollista. Tällaisia  
jättöpisteitä voidaan hyödyntää ennen automaattisten autojen 
yleistymistä erilaisten taksipalveluiden tarpeisiin. Vaikka pysäköin-
timäärät todennäköisesti vähenevät keskustoista, voidaan tällaisia 
lyhyen ajan pysäköintipaikkoja varata katuosuuksilta, jotka ovat au-
toliikenteen järjestelmän kannalta sopivalla sijainnilla.
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Yhteiskäyttöautot
Konsulttiyritys Frost & Sullivan arvioi, että Euroopas-
sa on vuonna 2020 yli 15 miljoonaa yhteiskäyttöau-
tojen käyttäjää (2011 luku oli 700 000). Erityisesti 
kaupungeissa asuvat nuoret ovat ottaneet palveluja 
käyttöönsä, mikä on luvussa 6.3 esitettyä milleniaa-
lien käyttäytymistä hyvin vastaavaa. On tutkittu, että 
Saksassa sekä kelluvien että asemallisten yhteiskäyt-
töautojen käyttäjät omistavat vähemmän autoja. Eri 
tutkimusten mukaan yksi yhteiskäyttöauto korvaa 
5-15 yksityisautoa. (Transport & Environment 2017)

Monissa kaupungeissa rakennuttajat voivat saada 
helpotuksia vaadittavien autopaikkojen rakentami-
sen määrään, jos kiinteistöissä tarjotaan yhteiskäyt-
töautoja tai jäsenyyttä lähellä sijaitsevaan palveluun. 
Suurella todennäköisyydellä yhteiskäyttöautot tulevat 
siis pienentämään myös pysäköinnin kysyntää, sillä 
yhteiskäyttöautot vähentävät sekä autojen säilytyksen 
tarjontaa että kysyntää.

Kelluvat yhteiskäyttöautot ovat usein kadunvarsilla, 
mutta asuntoyhtiöiden tai asemallisten yhteiskäyttö-
autojen paikat voivat tulevaisuudessa sijaita pysäköin-
tilaitoksissa. Näin tehdään esimerkiksi Linköpingissä.

GENT- Yhteiskäyttöautot

Gentissä yhteiskäyttöautoilun edis-
täminen on osa liikennepolitiikkaa ja 
yksi keino päästä tavoitteeseen vähen-
tää autoliikennettä 50% vuoteen 2030 
mennessä. Yhteiskäyttöautojen tukemi-
nen nähdään tärkeänä keinona vähen-
tää pysäköintipainetta. Tämän vuoksi 
kaupunki tarjoaa ilmaisen ja varman 
pysäköinnin yhteiskäyttöautoille.

Vuonna 2019 Gentissä  
oli 9 200 yhteis- 
käyttöautoilijaa

Tavoite on 20 000  
käyttäjää 2020

1 yhteiskäyttöauto korvaa 
kaupungin mukaan  
8 henkilöautoa.
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Sähköautojen tulevaisuus
Sähköautojen yleistymisen yksi kriteeri on latausverkos-
ton laajuus ja kapasiteetti. Nordic Energy Research (2018) 
raportin mukaan sähköautojen latauksesta valtaosa ta-
pahtuu kotona, joten tulevaisuudessa sähkölatauksen 
yleistymiseen pitää panostaa erityisesti asuntoyhtiöissä. 
Tähän ovat mm. VTT ja Motiva esittäneet hyviä keinoja.

Malmössä kaupunki ei tarjoa julkisia latauspaikkoja 
katutilassaan sillä perusteella, että kaupunki ei tarjoa 
myöskään polttoaineasemia tankkaukseen. Kun lataus-
paikkoja ei tarjota julkisen vallan toimesta, ohjautuvat 
latauspaikat luonnollisesti pysäköintilaitoksiin, missä la-
tausinfran järjestäminen on huomattavasti helpompaa. 
Myös Kalenojan (2019) mukaan keskustassa kadunvar-
sille on haastavaa rakentaa, joten latausinframarkkinat 
ohjautuvat yhä enemmän pysäköintilaitoksiin. Kauppa 
on nähnyt sähköautoilussa liiketoimintamahdollisuuden, 
joten tulevaisuudessa latausinfraa nähtäneen myös yhä 
enemmän kaupan toimipisteissä. 

Sitran mukaan vuonna 2030 Suomessa on 800 000 
sähköautoa, mutta Autoalan näkemys asiaan on, että ku-
luttajalähtöinen sähköautojen yleistyminen alkaa vasta 
vuosina 2025-2030. Näin ollen vuonna 2030 automyyn-
nistä 25% on täyssähköautoja eli yhteensä n. 30 000 en-
sirekisteröityä sähköautoa. 

Nordic EV Outlook 2018 © OECD/IEA 2018 
Insights from leaders in electric mobility 
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Figure 3.4 • Frequency of charging by EVSE category in Norway, 2014-17 

 

Notes: The surveys used to develop this graph have wide coverage of electric car owners. However, the 2017 data do not cover the 
same group of participants as the 2014 and 2016 data. The survey questions also varied slightly over time. Location categories have 
been harmonised here to: publicly accessible fast (average use in winter and summer period), publicly accessible slow, workplace and 
home chargers – including garage, carport (open-air parking place). Weighting factors for detached houses and apartment buildings 
were based on the 2017 distribution. The time categories are harmonised to daily (every day, three-five times per week), weekly 
(once or twice a week), monthly (less frequent, 1-2 days per month, infrequent) and never. 

Sources: IEA elaboration based on results from Figenbaum et al. (2014); Figenbaum and Kolbenstvedt (2016); and Norsk Elbilforening 
(2017). 

Key point: Electric car owners charge their vehicles most frequently at home or the workplace. Frequent 
users of publicly accessible fast charging have increased, while those of publicly accessible slow charging 
have decreased since 2014.  

The preference for home and workplace charging matches fairly well the fact that Norwegian 
electric car owners are only modestly satisfied with the publicly available charging infrastructure 
(Norsk Elbilforening, 2017). In practice, only 4% of electric car owners have experienced an 
empty battery and less than a quarter experienced a “close call”. In addition, electric car owners 
also saw charging time as the second-largest disadvantage of owning an electric car, following 
range limitations (Figenbaum, Kolbenstvedt and Elvebakk, 2014). Almost 20% of electric car 
owners in Norway did not use their electric car on several occasions due to the lack of chargers 
and more than 10% due to long charging times (Norsk Elbilforening, 2017). This is in line with the 
findings of a recent survey which shows that in Norway the perceived lack of charging 
infrastructure, either at home or while driving, is the single largest reason why consumers are not 
considering the purchase of an electric car (Norsk Elbilforening, 2018). 

Sweden 

In Sweden, up to 80% of electric car users live in individual houses (Granström et al., 2017), 
compared to around 50% for the general population (SCB, 2014).6 The higher availability of 
private charging options is a likely explanation for the difference. 

Swedish survey results broadly confirm the key observations on charging habits observed in from 
consumer behaviour in Norway (Granström et al., 2017):  

• Home charging dominates other forms of charging and more than two-thirds of 
respondents use the regular Type C socket and plug.  

                                                           
6 Around 40% of BEV owners and 30% of PHEV owners live in towns with a population of less than 10 000 inhabitants. 
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6.6 Suosituksia  
tulevaisuutta varten
 » Liikennepolitiikalla ohjataan uusien palvelujen tuloa markkinoille

 » Julkisen tahon vahva pysäköintipolitiikka mahdollistaa pysäköintimarkkinat

 » Pysäköinti tulee nähdä kokonaisuutena, joka pohjautuu kaupungin strategisiin linjauksiin. Kau-
pungin on hyvä olla strateginen pysäköintitoimija. Erityisesti pysäköinnin ja autojen säilytyksen 
ero on syytä ymmärtää.

 » Uudet teknologiat ja toimintamallit tulee sovittaa liikennejärjestelmään vain,  
jos ne tukevat laajempia tavoitteita

 » Keskitetty pysäköinti on hyvä tapa varautua tulevaan liikenteen sähköistymiseen ja automatisoitu-
miseen sekä toteuttaa liikkumisen ohjausta 

 » Automaattiset autot ovat laajasti markkinoilla todennäköisesti vasta vuosikymmenten päästä

 » Kannusta jaettuun käyttöön pysäköintipaikoissa ja autoissa

 » Varmista, etteivät älykkäät taksipalvelut kilpaile joukkoliikenteen kanssa

 » Älykkäillä pysäköintiratkaisuilla voidaan tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöastetta, laskea kustan-
nuksia ja pienentää pysäköintipaikkojen etsimiseen käytettyä aikaa
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