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8.1 Viestintä on hyvän  
suunnittelun edellytys
Korkeatasoinen suunnittelu on kaikissa kaupungeis-
sa hyvän pysäköintijärjestelmän edellytys. Jotta voi-
daan tehdä korkeatasoista suunnittelua, tarvitaan laa-
ja-alaista viestintää. Pysäköinti liittyy koko kaupungin 
kehittämiseen, joten pysäköintijärjestelmän suunnit-
telussa täytyy olla mukana edustus laajasti eri sidos-
ryhmistä, kuten kaupunkikehityksestä, maankäytöstä, 
liikennejärjestelmästä, kunnossapidosta, elinkeinoelä-
mästä sekä luottamushenkilöistä ja asukkaista.

Eri sidosryhmillä voi kuitenkin olla hyvin erilaisia kä-
sityksiä siitä, millainen on toimiva pysäköintipolitiikka 
ja -järjestelmä (seuraavan sivun kuva). Kunnan intres-
seissä on toteuttaa kuntastrategiaa ja tehdä pitkällä 
tähtäimellä kestäviä ratkaisuja. Asukkaat haluavat liik-
kua helposti ja sujuvasti paikasta toiseen, eikä pysä-
köinti heidän näkökulmastaan saisi maksaa liikaa. Ra-
kennuttajat taasen haluaisivat toteuttaa juuri oikean 
määrän autopaikkoja, jotta asunnot menevät kau-

paksi, mutta pysäköintipaikkojen rakentamiskustan-
nukset eivät kasvaisi liian suuriksi. Toisaalta kunnan 
organisaation sisällä eri tahot katsovat pysäköintiä eri 
näkökulmista. Esimerkiksi kaavoituksen ja liikenne-
suunnittelun näkemykset sopivasta pysäköintipaik-
kamäärästä voivat olla hyvinkin erilaiset.

Kaikkia osapuolia täysin tyydyttävää lopputulosta on 
haastava löytää, mutta vuoropuhelun avulla voidaan 
lisätä eri tahojen näkemystä ja ymmärrystä pysäköin-
nin suunnittelukentän haasteista. Näin kaikki ovat tie-
toisia, miksi tietynlaiseen lopputulokseen on päästy, 
jolloin se on helpompi hyväksyä. Eri tahot tuleekin 
ottaa mukaan keskusteluihin jo pysäköintipolitiikan 
laadinnan aikana ja jatkaa yhteistyötä politiikan val-
mistumisen jälkeen. 

Viestinnän avulla 
voidaan lisätä eri 
tahojen näkemystä 
ja ymmärrystä 
pysäköinnin 
suunnittelukentän 
haasteista.
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Autoton käyttäjä
Ei halua maksaa 
pysäköinnin kus-
tannuksia, mutta 
toivoo laadukasta 
pyöräpysäköintiä.

Rakennuttaja
Haluaa saada 

asunnot myydyksi ja 
toteuttaa autopaikat 

kustannustehokkaasti.

Kaupunkilogistiikka
Toivoo lastaus- ja 

purkupaikkoja mah-
dollisimman läheltä 

kohdetta.

Kunta
Tavoittelee kuntapolitiikan mukaista kehitys-
tä. Tavoitteena turvallinen ja sujuva liikenne-

järjestelmä.

Päättäjä
Taustalla poliittinen  

ohjelma

Auton omistava 
käyttäjä

Toivoo omaa 
nimettyä auto-

paikkaa asunnon 
läheltä.

Haluaa maksimoida 
asiakkaiden määrän 

ja pysäköinnistä 
saatavat tuotot.

Pysäköintioperaattori

Haluaa varmistua 
siitä, että asiakkaat 
pääsevät sujuvasti 

asioimaan.

Kauppias
Haluaa varmistua siitä, 

että työntekijät  
pääsevät 

sujuvasti töihin. 
Pysäköintipaikkoja ei 
saa olla liian vähän.

Työnantaja
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8.2 Viestinnän monet keinot
Pysäköintiin pätevät samat viestinnän ja osallistami-
sen keinot kuin muuhunkin viestintään. Kuten vies-
tinnässä yleensäkin, osallistamisen keinot tulisi valita 
sidosryhmän ja omien tavoitteiden mukaan: Keitä 
halutaan tavoittaa? Millaista tietoa sidosryhmältä 
halutaan selvittää? Jos halutaan kerätä tietoa mah-
dollisimman laajalta joukolta, voidaan hyödyntää esi-
merkiksi verkkokyselyä. Oikein markkinoituna verk-
kokyselyt voivat tavoittaa suurenkin joukon ihmisiä 
kerralla. 

Jos taas tavoitteena on saada syvempää tietoa jos-
tain asiasta tai suunnittelukohteesta, voidaan valita 
pienempi joukko ihmisiä haastatteluun tai työpajaan. 
Toisaalta osallistamista tulee tehdä vain siinä tapauk-
sessa, että kohderyhmillä on todellisia mahdollisuuk-
sia vaikuttaa asioihin. Työpajat, asukastilaisuudet ja 
haastattelut voivat herättää enemmän kysymyksiä 
kuin vastauksia, jos osallistujien mielipiteillä ei ole to-
dellista vaikutusta lopputulokseen. 

Viestintä on tärkeä osa osallistavaa suunnitteluproses-
sia. Viestinnässä on tärkeä pohtia, miten viestitään eri 
sidosryhmille. Esimerkiksi ikäihmiset seuraavat usein 
eri viestintäkanavia, kuin nuoret tai nuoret aikuiset. 
Viestintäkanavia tulisikin olla niin monta kuin on koh-
deryhmiä. Myös viestin sisältö tulee miettiä sidosryh-
män ja viestittävän asian mukaan. Sanavalinnoilla ja 
visuaalisella tyylillä voidaan vaikuttaa paljon siihen, 
miten viesti koetaan ja miten siihen suhtaudutaan. 

Sosiaalinen media luo omat mahdollisuutensa ja 
haasteensa viestinnälle. Se helpottaa viestien lähet-
tämistä ja niiden leviämistä laajoille joukoille. Toisaal-
ta kuka vain voi kirjoittaa ja lähettää viestejä, jolloin 
myös vääränlaiset viestit ja jopa virheellinen tieto le-
viävät nopeasti. Viestinnässä on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, jotta 
tieto ei vääristy.
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Kun haluat kerätä syvällisem-
pää tietoa tietyltä joukolta tai 
asiantuntijoilta

ENNEN KUIN PÄÄTÄT VIESTINNÄN TAI 
OSALLISTAMISEN  

TAVAN PYSÄKÖINNISTÄ, POHDI SEURAAVIA

Mieti kysymykset, johon  
tulee saada vastaus

Kun haluat tavoittaa suurem-
pia joukkoja ja kerätä näke-
myksiä tai viestiä mahdollisim-
man monelle henkilölle

Mitä sidosryhmiä aihepiiri koskee?

Miten tavoitan keskeiset sidosryhmät?

Millaista tietoa/näkemyksiä kaipaan  
keskeisiltä sidosryhmiltä?

Mitkä ovat parhaat tavat tavoittaa  
sidosryhmät ja kerätä tarvitsemani 

tieto heiltä?

Verkkokyselyt

Kampanjat

Yleisö- ja  
tiedotustilaisuudet

Lehdet, radio,  
televisio

Sosiaalinen media
Keskustelualustat

Mobiilisovellukset
Pelit

Webinaarit
Toiminta- 

kertomukset

Haastattelut

Työpajat

Yms.

Foorumit
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8.3 Ruotsalaiset kaupungit  
viestinnän edelläkävijöitä
Pysäköintiin liittyvät viestinnän haasteet ovat saman-
laisia riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa ollaan. 
Kaikissa esimerkkikaupungeissa muun muassa py-
säköinnin hinnoittelu ja kadunvarsipysäköinnin vä-
hentäminen herättävät vastustusta ja keskustelua. 
Kaupungit ovat kuitenkin huomanneet viestinnän 
merkityksen päätösten ja linjausten eteenpäinviemi-
seksi. 

Viestintään ei ole olemassa yhtä oikeaa keinoa tai ta-
paa. On harhaa kuvitella, että jokin tietty viestinnän 
keino tai yksi kampanja voisi yhtäkkiä muuttaa asuk-
kaiden tai kauppiaiden näkemykset pysäköinnistä 
tai saada päätöksentekijät näkemään asiat toisella 
tavalla. Tarvitaan toistoa, toistoa ja uudelleen toistoa. 
Viestinnän tulee olla jatkuvaa ja systemaattista. Vaik-
ka välillä vaikuttaisi siltä, ettei viestinnällä ole mitään 
merkitystä, täytyy uskoa pientenkin tekojen merkit-
tävyyteen. Pala palalta ymmärrys kasvaa, yhteistyö 
tiivistyy ja yhteinen päämäärä lähenee.  

Avoin keskustelu ja viestintä  
menestyksen avaimina  
ruotsalaisissa kaupungeissa
Ruotsalaiset kaupungit ovat tunnettuja keskustele-
vasta ilmapiiristä eivätkä Uppsala tai Linköping ole 
siinä poikkeuksia. Uppsalassa on viime vuosina lisät-
ty vuoropuhelua erityisesti rakennuttajien suuntaan. 
Kaupungissa on vähän autopaikkoja velvoittavat py-
säköintinormit ja -asetukset uusille asuinalueille, joten 
niistä keskustelu rakennuttajien kanssa koetaan ää-
rettömän tärkeäksi. Jos rakennuttajat eivät ymmärrä 
tiukkojen normien taustoja tai tavoitteita, voivat ne 
pahimmassa tapauksessa hidastaa rakentamista. 
Toisaalta rakennuttajien kommentit määräyksiin ovat 
tärkeitä, sillä heiltä nousee usein näkemyksiä, joita 
kunnassa ei muutoin osata ottaa huomioon.

Linköpingissä vuorovaikutus niin asukkaiden, päätök-
sentekijöiden kuin rakennuttajien suuntaan nähdään 

Pysäköintiä koskevan 
viestinnän tulee olla 
systemaattista ja 
jatkuvaa.
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erittäin tärkeänä. Pysäköintiin liittyvästä vuorovaiku-
tuksesta asukkaiden suuntaan on vastuussa yksi hen-
kilö kunnan organisaatiossa. Kunnan ja asukkaiden 
väliseen dialogiin yritetään kannustaa ja kunta on ak-
tiivisesti läsnä muun muassa lehtien yleisöosastokir-
joituksissa. Päätöksentekijöitä tavataan säännöllisesti 
samoin kuin rakennuttajia. Rakennuttajien yhteisissä 
palaverissa keskustellaan avoimesti siitä, miten eri 
osapuolet voisivat edistää yhteisiä päämääriä ja kau-
pungin kehittymistä. 

Bath – kaikki lähtee asukkaista
Bathissa Englannissa asukkaiden osallistaminen 
nähdään kriittisenä tekijänä, jotta poliittiset päätök-
set saadaan vietyä käytäntöön. Esimerkiksi kestäväl-
le liikkumiselle asetetut tavoitteet eivät voi toteutua, 
jos asukkaat eivät ole niihin sitoutuneet. On tärkeää 
antaa asukkaille ääni ja kokemus siitä, että heitä 
kuunnellaan. Vain lisäämällä asukkaiden ymmärrystä 

päätöksenteon syistä, voivat he hyväksyä päätösten 
seuraukset. 

Bathissa on myös huomattu, että yhä useampi asu-
kas pohtii mahdollisuutta autottomaan elämänta-
paan. Näitä henkilöitä tulisi tukea mahdollisimman 
paljon valinnoissaan ja mahdollistaa heille autosta 
luopuminen. Muiden asukkaiden esimerkki on yksi 
parhaista markkinoinnin keinoista mitä on.
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