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Esipuhe
Useissa suomalaisissa kunnissa on viime vuosina py ritty ohjaamaan pysäköinnin suunnittelua laatimalla pysäköintistrategioita 
sekä uusia pysäköintinormeja. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen ovat tasapainotelleet muun muassa kestävän 
liikenne järjestelmän, keskustan ja asuinalueiden saavutetta vuuden, tiiviin rakentamisen sekä elinkeinoelämän tarpeiden mu-
kana. Pysäköinnin ohjaamisen keinot aiheuttavat aina vastustusta. Pitkäntähtäimen suun nitelmien vieminen käytäntöön on 
haastavaa eikä toimenpiteiden vaikutuksia voida helposti arvioida.

Pysäköintijärjestelmä on keskeinen osa kestävää lii kennejärjestelmää. Kulkuväline valitaan usein kotio vella, minkä vuoksi auto- 
ja pyöräpysäköinnin sekä joukkoliikennepysäkkien sijoittelulla on merkitystä kulkutavan valintaan. Toimivalla liityntäpysäköin-
nillä voidaan isommilla kaupunkiseuduilla vähentää kes kustaan suuntautuvia automatkoja, ja sujuvalla pysä köinnin saavutta-
misella vähennetään turhaa liiken nettä, joka aiheutuu pysäköintipaikan etsimisestä.

Pysäköinti 2.0 on kuuden suomalaisen kaupungin (Hyvinkää, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku), Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin (31.12.2018 asti Liikenneviraston), Kuntaliiton sekä ympäristöministeriön tilaama hanke, jossa on koot-
tu parhaimpia pysäköinnin käytäntöjä eurooppalaisista tutkimuskaupungeista. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selkeyttää 
pysäköinnin roolia osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Pysäköinnin suunnittelu ei ole vain liikennesuunnittelua, vaan 
sen ulottuvuudet yltävät aina laajoihin, esimerkiksi ilmastollisiin ja kaupunkikuvallisiin haasteisiin. Hankkeessa on tuotu esille, 
kuinka päättäjiä voidaan vakuuttaa pysäköinnin merkityksestä kaupunkien rakenteelle, viihtyisyylle ja elinvoimaisuudelle.



Pysäköintinormi = Asemakaavoituksessa määrättävä auto- tai pyöräpaikkavelvoite, jonka mukainen paikkamäärä tulee toteuttaa 
tai järjestää muualta suhteessa tontin rakennettavaan kerrosalaan tai asuntojen määrään.

Joustava pysäköintinormi = Pysäköintinormille voidaan määrittää periaatteet, joilla rakennettuja voi saada auto- tai pyöräpaikka-
määrään vähennyksen. Joustavan normin on tarkoitus olla kestävää liikkumista ja tehokasta pysäköintiä tukevien ratkaisujen toteu-
tukseen kannustava.

Velvoitepaikka = Asemakaavassa kerrosneliömetrien tai asuntojen mukaan määrätty yhden autopaikan rakentamisvelvoite, sisältää 
myös velvoitteeseen kuuluvat vieraspaikat.

Velvoitepaikkavelka = Velka kuvaa pysäköintinormin vaatiman autopaikkamäärän ja olemassa olevan autopaikkamäärän erotusta. 
Erityisesti vanhoilla alueilla pysäköintipaikkoja on aikanaan autonomistuksen ollessa vähäistä rakennettu vain vähän, jolloin autopaik-
kamäärät eivät vastaa uusinta pysäköintinormia. Täydennysrakentamisen yhteydessä myös näille olemassa oleville asuntokerrosne-
liöille tulee usein tarjota pysäköintinormin mukainen pysäköintipaikkamäärä.

Nimikoimaton tai nimeämätön pysäköintipaikka = Kiinteistökohtainen pysäköintipaikka, jota ei ole yksilöity kenellekään nimen-
omaiselle käyttäjälle.

Vapaaksiosto = Maankäyttö- ja rakennuslain 156 § 2 mom:n mukainen menettely, jossa kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön 
käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä. Kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen järjestämisestä vapautumista 
vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.

Dynaaminen pysäköinnin hinnoittelu = Hinnoittelutapa, jonka mukaisesti pysäköinnin hinta määräytyy kullakin ajanhetkellä ky-
synnän mukaan.

Progressiivinen hinnoittelu = Hinnoittelutapa, jossa pysäköinnin hinta nousee aina edellistä tuntia tai ajanhetkeä  suuremmaksi. 
Esimerkiksi 1. tunti 1 €, 2. tunti 2 €, 3. tunti 3 € jne.

Nouto- ja jättöpaikka = Kadunvarsipysäköintipaikka, joka on tarkoitettu liikennepalvelulle, joiden toiminta perustuu asiakkaiden 
noutamiseen ja jättämiseen. 

Älykkäät taksipalvelut = Termi, jota käytetään Uberin ja Lyftin kaltaisista taksipalveluista. Näiden palveluiden toimintaperiaate pe-
rustuu mobiilisovellukseen, joka yhdistää kuljettajat asiakkaisiin sijainnin perusteella. Asiakkaiden ja kuljettajien arviointi sekä reittio-
pastus ovat sisäänrakennettu sovelluksiin ja maksaminen tapahtuu automaattisesti linkitetyn maksukortin kautta. Termi on erotettu 
muista kyydinjakopalveluista, koska kyse on yksityisautoihin perustuvasta liikennejärjestelmää voimakkaasti muuttavasta tekijästä.

Sanaselitykset
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Pysäköinti on olennainen osa 
liikkumisen ohjausta

Euroopan monissa maissa, kuten myös Suo-
messa, tavoitellaan autoliikenteen kasvun 
hillintää ja kestävien kulkutapojen suosion 
kasvattamista. Päätös kulkutavasta tehdään 
jo kotiovella, joten pysäköintiratkaisuilla lähtö-
pisteessä ja määränpäässä on suuri merkitys. 
Kulkutavan valintaan vaikuttavat muun muas-
sa muiden kulkumuotojen saavutettavuus ja 
laatu, auton sijainti ja pysäköinnin hinnoittelu. 

Pysäköinnillä voidaan ohjata kohti kestävää 
liikkumista sijoittelemalla pyöräpysäköinti ja 
joukkoliikenneyhteydet lähemmäs kuin auto-
pysäköinti, kohdistamalla pysäköinnin aidot 
kustannukset käyttäjille ja luomalla edelly-
tykset kestäville kulkumuodoille esimerkiksi 
liityntäpysäköinnillä ja pysäköintiä keskittä-
mällä. 

3
Pysäköintipolitiikkaa 

voidaan tehdä monella tapaa

Maiden välillä on selkeitä eroja pysäköinti-
poliittisissa linjauksissa, mutta maiden si-
sällä linjaukset ovat selvästi samankaltaisia 
keskenään. Jokaisen kaupungin pysäköin-
tipolitiikasta on kuitenkin jotain opittavaa. 
Pysäköintipolitiikassa tulee huomioida 
kaupungin ominaispiirteet ja tehdä ratkai-
sut kaupungin omiin tarpeisiin. 

1
Yhteinen tavoite ja avoin 

yhteistyö ovat hyvän 
pysäköintipolitiikan perusta

Eurooppalaiset menestystarinat kestävän 
liikkumisen edistämisessä perustuvat kaik-
ki laajaan ja avoimeen yhteistyöhön.

Kaupungilla on hyvä olla selkeästi määri-
tellyt pysäköintipoliittiset tavoitteet ja lin-
jaukset, jotta pysäköintiä voidaan kehittää 
yhdessä eri toimijoiden kesken haluttuun 
suuntaan. Viestintä ja avoin yhteistyö ovat 
äärimmäisen tärkeitä, kun pysäköintipoliit-
tisia ratkaisuja halutaan edistää. 
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Kaupungin vahva ote 
pysäköinnistä on tärkeää

Parhaiten toimivat mallit, jossa kunnalla tai 
kaupungilla on vahva ote ja rooli pysäköin-
nissä, mieluiten oman pysäköintiyhtiön 
kautta. Näin kaupunki on strateginen pysä-
köintitoimija, joka voi toteuttaa paremmin 
liikkumisen ohjausta pysäköinnin keinoin 
sekä tehdä muutoksia pysäköintijärjestel-
mään, jos tarve vaatii.

Julkisen tahon vahva pysäköintipolitiikka 
mahdollistaa pysäköintimarkkinat. Julkis-
ten pysäköintipaikkojen hallinta, valvonta 
ja hinnoittelu takaavat sen, että pysäköin-
tilaitokset ovat houkuttelevia vaihtoehtoja 
kadunvarsipysäköinnille.

4
Pysäköintipaikkamäärän 
vähentäminen asteittain 

ja kokonaismäärän 
jäädyttäminen

Jotta tarjottavien pysäköintipaikkojen mää-
rää voidaan vähentää, tarvitaan aitoja vaih-
toehtoja oman auton omistamiselle. Pysä-
köinnin ohjausvaikutusta on hyvä kasvattaa 
asteittain vaihtoehtoisten kulkutapojen kil-
pailukyvyn parantuessa. Lisäksi pysäköinnin 
hallinnalla taataan, että pysäköintipaikat ovat 
aidosti niitä tarvitsevien saatavilla.

Kun muut kulkumuodot ovat tietyllä alueel-
la riittävän kilpailukykyisiä, voidaan auto-
paikkamäärä jopa jäädyttää paikalleen. 
Näin on tehty muun muassa Tampereella ja  
Hampurissa.

5
Pysäköintipaikkojen sijainti 

muuttuu

Pysäköintiä keskitetään kaupungeissa yhä 
enemmän kadunvarsilta ja kenttäpysä-
köinnistä pysäköintilaitoksiin. Pitkäaikainen 
pysäköinti tapahtuu pysäköintilaitoksissa 
ja lyhytaikainen osittain kadunvarsilla. Py-
säköintilaitoksien luonne muuttuu liikku-
mispalveluiden keskuksiksi, joihin voidaan 
sijoittaa kivijalkaan palveluita sekä uusia liik-
kumispalveluita, kuten yhteiskäyttöpyöriä ja 
-autoja.

Kadunvarsien käyttö monipuolistuu, kun ka-
tuja palautetaan autoilta ihmisille ja kestävät 
kulkumuodot saavat kaduilta lisää tilaa. Ka-
dunvarsia voidaan käyttää myös lastauspaik-
koina, nouto- ja jättöpaikkoina ja yhteiskäyt-
töautojen pysäköintipaikkoina. 
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Markkinaehtoinen 
pysäköinti on uusi tapa 
tarkastella pysäköinnin 

pelikenttää

Markkinaehtoisella pysäköinnillä tarkoitetaan 
sitä, että pysäköinti on tavallinen yksityishyö-
dyke, joka maksaa itse itsensä. Rakennetta-
vien paikkojen määrä perustuu taloustieteen 
markkinalogiikkaan, jossa kysyntä ja tarjonta 
määräävät pysäköinnin hinnan. 

Markkinaehtoisen pysäköinnin pääajuri on 
kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdol-
listaminen ja tiivin kaupunkirakenteen tavoit-
telu kilpailukykyä ja saavutettavuutta vaa-
rantamatta. Markkinaehtoisuuden aste voi 
vaihdella. Markkinaehtoinen pysäköinti sopii 
parhaiten suurten kaupunkien keskustoihin.

8
Muuntojoustavia ja 

tehokkaita ratkaisuja

7

Pysäköintitarjonnan tulee vastata tämän päi-
vän kysyntään ja tulevaisuuden tarpeisiin. Py-
säköintipaikkojen sijainnilla voidaan puolestaan 
vaikuttaa ratkaisujen muuntojoustavuuteen. 
Muuntojoustavien pysäköintilaitosten käyttö-
tarkoitusta voidaan muuttaa tai ne voidaan 
purkaa pysäköintikysynnän muuttuessa.  

Keskittäminen on edellytys sille, että voidaan 
ottaa  käyttöön  laaja valikoima pysäköinnin 
tehostamisen keinoja. Kysynnän noustessa 
paikkamäärää ei tarvitse välttämättä kasvattaa, 
vaan pysäköintilaitoksissa voidaan hyödyntää 
nykyistä kapasiteettia tehokkaammin nimeä-
mättömien paikkojen vuorottaiskäytöllä.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa 
normia, vaan jokainen 

tilanne on omanlaisensa

Ei ole niin merkityksellistä, ovatko kunnan py-
säköintinormit maksimi- vai miniminormeja. 
Tärkeämpää on se, kuinka hyvin pysäköinti-
paikkojen suunnittelussa otetaan huomioon 
suunnittelualueen erityispiirteet, kuinka jous-
tava normi on, millainen pysäköintipaikka-
tarjonta on kokonaisuutena ja kuinka paljon 
tapauskohtaista harkintaa paikkamäärän las-
kennassa on mahdollista toteuttaa.

Pysäköintinormi vastaa perinteisesti tarpee-
seen, mutta normi voi myös kehittyä asteit-
tain kohti tilannetta, jossa pysäköintinormi 
ohjaa voimakkaasti liikkumiskäyttäytymistä 
muiden ohjaustoimenpiteiden ohella.
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Pysäköinnin 
rahoitusvalikoiman 

laajentuminen ja 
kustannusten läpinäkyvyys

Euroopasta löytyy esimerkkejä, jossa pysä-
köintituloja on suoraan allokoitu kestävän 
liikkumisen kehittämiseen itse pysäköinnin 
ylläpidon ja kehittämisen lisäksi. Pysäköinti 
on siis yksi kestävän liikkumisen rahoitus-
mekanismeista, jolla voidaan toteuttaa liik-
kumisen ohjausta. Lisäksi kaupungeissa on 
lisätty tietoisuutta pysäköinnin todellisista 
kustannuksista. Kustannustietoisuus on tär-
keä osa pysäköinnin järjestämistä ja hinnoit-
telua, jolloin se voi vaikuttaa myös käyttäjien 
liikkumisvalintoihin.

12
Pysäköinti tulee nähdä 

palveluna

Pysäköinnin matkaketju tulee suunnitella su-
juvaksi ja käyttäjäystävälliseksi, jotta pysäköin-
tipaikan etsimiseen ei kulu aikaa ja käyttäjä 
löytää kohteensa helposti. Teknologian avul-
la voidaan parantaa esimerkiksi pysäköinnin 
opastusta ja pysäköintipaikkojen tehokkaam-
paa käyttöä sekä helpottaa maksutapahtu-
mia. Tässä Suomi on edelläkävijä Euroopassa.

Asiakaskokemuksen tulee ohjata pysäköin-
nin suunnittelua. Pysäköinnin matkaketjun 
ja pysäköintilaitosten suunnittelussa on hyvä 
hyödyntää palvelumuotoilun keinoja, jotta 
pysäköijät saadaan houkuteltua pysäköinti-
laitoksiin. 

10
Uudet liikkumispalvelut 
muuttavat pysäköintiä 

Uudet liikkumispalvelut ja teknologiat, kuten 
yhteiskäyttöautot ja liikenteen automaatio 
muuttavat pysäköinnin kysyntää pitkällä ai-
kavälillä. Vaikutusten suuruus riippuu myös 
siitä, millaista liikennepolitiikkaa kaupungeis-
sa tehdään. 

Erilaiset älykkäät taksipalvelut voivat muut-
taa kadunvarsipysäköinnin roolia enemmän 
lyhytaikaiseksi nouto- ja jättöpysäköinniksi. 
Automaattiautot puolestaan vähentävät py-
säköinnin kysyntää vain, jos ne ovat jaettu-
ja, tukeutuvat joukkoliikenteeseen ja niiden 
käyttöaste saadaan korkeaksi.
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MAAILMA 
MUUTTUU
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Ihmisten tarpeet ja halu liikkua, muutokset rakenne-
tussa ympäristössä ja kehittyvä teknologia luovat niin 

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

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

muuttamaan pysäköinnin pelikenttää.
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KAUPUNGISTUMINEN

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

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

ILMASTONMUUTOS

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

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

DIGITALISAATIO

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

21 3
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UUDET TOIMINTAMALLIT

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

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

LIIKENTEEN AUTOMAATIO

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

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

KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN  
AJATTELU

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

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

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

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

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

IoT JA BIG DATA

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

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

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN  
KASVU

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

87 9
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PYSÄKÖINTI TEHOSTUU

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

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

JAKAMISTALOUS

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

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

MILLENIAALIT

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

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

10 11 12
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2.1 MALMÖ
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Tavoitetta kohti mennään systemaattisesti ja esi-
merkiksi joukkoliikenne toimii jo tänä päivänä 

täysin sähköllä ja kaasulla. Joukkoliikennettä kehite-
tään BRT (Bus Rapid Transit) –periaatteen mukaisesti. 
Kaupungissa on tehty paljon rohkeita kokeiluja, mikä 
kertoo kaupungin halusta kehittyä. Epäonnistumista 
ei pelätä vaan uskotaan, että kokeilemalla tulee niin 
hyviä kuin huonoja kokemuksia.

Malmön kestävän liikkumisen kulkutapatavoitteet 
on määritelty kaupungin kestävän liikkumisen suun-

Tavoite olla päästötön 
vuonna 2020
Malmö on noin 350 000 asukkaan kau-
punki Ruotsin eteläosissa, lyhyen juna-
matkan päässä Kööpenhaminasta. Kau-
pungilla on kunnianhimoinen tavoite olla 
päästötön kunta vuoteen 2020 mennessä.

nitelmassa (seuraavan sivun kuva) ja tavoitteiden to-
teutuksessa sovelletaan useita toimenpiteitä. Muun 
muassa BRT-järjestelmää laajennetaan ja nopeita 
pyöräilybaanoja rakennetaan keskustaa kohti. Pysä-
köinti nähdään myös tärkeänä ihmisten liikkumisva-
lintaan vaikuttavana tekijänä ja keskitettyjä ratkaisuja 
on tarkoitus toteuttaa.

Kaupungin keskustassa on laaja ja viihtyisä kävelyalue, 
jossa on historiallista ja uutta rakentamista hyvässä 
harmoniassa. Kävely-ympäristössä pyöräily ja huolto-
liikenne ovat sallittuja. Pyöräilyn suosio keskustassa 
näkyy suurina määrinä pysäköityjä pyöriä sekä jatku-
vina pyöräilyvirtoina. Monet keskustaan suuntautuvat 
kadut on myös muutettu pyöräkaduiksi.

Katukuvassa sähköpyörät ja sähköiset potkulaudat 
ovat yleinen näky. Kaupungissa toimii myös yksi yh-
teiskäyttöautoja vuokraava yritys, Sun Fleet, jonka 

Kokeiluja teh-
dään rohkeasti 
eikä epäonnistu-
mista pelätä.
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autopysäköintipaikat on usein varustettu aurinkopa-
neeleilla hybridiautojen lataamiseksi. Malmön liikku-
misvalikoima on siis melko kattava ja vision tavoittei-
den mukaan moni asukas liikkuu jo nyt kestävästi.

Malmön pysäköintipolitiikka on vuodelta 2010, mut-
ta sitä ollaan juuri päivittämässä. Uudessa politiikassa 
on määritelty joustava normi, jossa pysäköintipaik-
kamäärä riippuu alueella tehtävistä liikkumisen oh-
jauksen toimenpiteistä. Mitä enemmän toimenpiteitä 
tehdään, sitä vähemmän pysäköintipaikkoja tarvitsee 
rakentaa. Kaupunki on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, 
joilla jokaisella on oma norminsa. Lähtökohtana uu-
dessa politiikassa on, että autojen pysäköintipaikalle 
saa asunnolta olla matkaa maksimissaan 500 metriä 
ja pyöräpysäköintiin 50 metriä. Pysäköintipolitiikkaa 
ei ole kuitenkaan saatu vielä hyväksyttyä, sillä uutta 
normia, joka ohjaa rakentamaan vähemmän pysä-
köintipaikkoja, ei ole helppo saada poliittisessa pää-
töksenteossa läpi. 

Malmössä tehdään rohkeasti erilaisia kokeiluja, eikä 
epäonnistumista pelätä. Myös Parkering Malmöl-
lä (kaupungin omistaja pysäköintiyhtiö) on rohkea 

Malmön kulkutapaosuus 
2013 ja tavoite 2030

Pysäköintipoli-
tiikkaa ei ole vielä 
saatu hyväksyt-
tyä, sillä tiukkaa 
normia ei ole 
helppo saada po-
liittisessa päätök-
senteossa läpi.

näkökulma tulevaisuuteen. Siellä tiedostetaan, että 
kaupunki ja liikennejärjestelmä ovat muutoksessa, 
ja mietitään omaa roolia muuttuvassa ympäristössä 
muutoksen vastustamisen sijaan. Parkering Malmö 
muun muassa pohtii, miten pysäköintilaitokset voi-
sivat toimia tulevaisuudessa myös muussa käytössä, 
kuten liikkumiskeskuksina ja energiaverkkohubeina. 
Sähköautojen lataus voisi olla pysäköintilaitoksissa ka-
dunvarsien sijaan. Kaupungin näkökulma onkin, ettei 
heidän rooliinsa kuulu latauspisteiden tarjoaminen 
julkisilla pysäköintipaikoilla (eiväthän he tarjoa bensa- 
tai kaasuasemiakaan) vaan ennemmin tilan tarjoami-
nen johonkin muuhun kuin pysäköintiin.

VÄSTRA HAMNEN 
Erityisesti arkkitehdit tuntevat Malmön Västra Ham-
nenin alueen, jota on kehitetty vuosikymmenten 
aikana arkkitehtuurisesti hienoksi ja liikennejärjestel-
mältään kestäväksi alueeksi. Esimerkiksi Bo01-alueel-
la on viihtyisät, kapeat pihakadut, joilla liikutaan 
hitaimman ehdoilla. Autopysäköinti on keskitetty 
muutamaan pysäköintitaloon, mutta alueen sisällä 
on myös jonkin verran pysäköintipaikkoja piilotettu-
na rakennusten sisälle. Autot eivät vie tilaa kortteleis-
ta, sillä kadunvarsipysäköintiä ei ole lainkaan.

22%

21%

40%

15%

30%

25%

30%

15%

2013 2030
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KUVA 1 
Kävely-ympäristössä pyörät ja huoltoajo-
neuvot ovat yleisiä.

KUVA 2 
Yhteiskäyttöautopalvelu käyttää aurinko-
voimaa hybridien lataukseen.

KUVA 3 
Västra Hamnenin alueella pysäköinnin si-
joittelu on hyvin huomaamatonta. Alueella 
on myös keskitettyjä pysäköintiratkaisuja

KUVA 4 
Pysäköintipaikat huomaa vasta kävellessä 
niiden ohi.

KUVA 5 
Malmön monet pysäköintihallit ovat desig-
niltaan miellyttäviä ja niihin kootaan auto-
ja monista kortteleista. Kivijalkoja hyödyn-
netään palveluihin. Kuvan pysäköintihallin 
alimmassa kerroksessa toimii kuntosali.

KUVA 6 
Kuvassa rakennus, jossa kokeiltiin 0-nor-
mia eli rakennuksen asukkaille ei ole osoi-
tettu yhtään autopaikkaa. Kivijalassa toimii 
hotelli ja yläkerroksissa on asuntoja.

1 2

3 4

5 6



20

2.2 LINKÖPING 
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Pysäköintipolitii-
kassa suositaan 
keskitettyä au-
topysäköintiä. 
Kadunvarret ha-
lutaan ihmisten 
käyttöön.

Kaupungin korkeakoulutettujen määrä on 
noin 40 %. Kaupungissa suositaan kestävää 

liikkumista. Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22 % ja 
joukkoliikenteen osuus on 13 %. Tavoitteena on 
vähentää autoilun kulkutapaosuutta 60 %:sta 40 
%:iin ja nostaa joukkoliikenteen osuus 20 %:iin.

Keskustassa ei ole juurikaan kadunvarsipysäköintiä, 
vaan autot ohjataan pysäköintilaitoksiin. Keskustas-
sa on neljä pysäköintitaloa, ja lisäksi rakenteilla on 
kaksi lisää. Keskustassa on laaja kävelyalue, jota on 

Malliesimerkki  
yhteistyöstä
Linköping on 160 000 asukkaan yliopisto-
kaupunki, jossa on monia suuria työnanta-
jia, kuten Saab, yliopisto ja yliopistollinen 
sairaala. Kaupunki on asukasprofiililtaan 
nuorekas, sillä asukkaiden keski-ikä on 39 
vuotta.

kehitetty jo 1950-luvulta lähtien, jolloin Stortorgetilta 
poistettiin autopysäköinti. Keskustaa kiertävät ulko- ja 
sisäkehä, joilta on opastus pysäköintilaitoksiin. Ulko-
kehältä sisäkehälle kulkevat tiet ja itse sisäkehä ovat 
40km/h aluetta, mikä rauhoittaa kaupungin keskus-
taan suuntautuvaa liikennettä ja pienentää liikenteen 
melua. Logistiikaltaan suuret liikkeet, kuten Ikea ja 
autoliikkeet on sijoitettu kaupungin pohjoisosiin suo-
raan E4-valtatien varteen, joten ydinkeskustassa ei 
rekkaliikennettä juurikaan ole. Kaupungin itäpuolella 
on lentoasema, josta on lentoja Amsterdamiin.

Joukkoliikenne kehittyy jatkuvasti. Nykytilassaan bus-
silinjasto on melko kattava, ja monelta keskustan ul-
kopuoliselta keskittymältä on suora bussiyhteys omil-
la oikoreiteillään suoraan keskustaan. Matka-aika on 
autoiluun verrattuna 10 minuuttia nopeampi, millä 
on haluttu parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä. 
Näiden reittien varrella on myös pyöräilyn ja kävelyn 
väylä.
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”Liikkumispalveluiden keskuksen” rakentamises-
ta on vastannut kunnan omistama pysäköintiyhtiö. 
Laitoksen rakentaminen ei ole ollut taloudellisesti 
kannattavaa, mutta se nähtiin hyväksi ratkaisuksi pit-
källä tähtäimellä. Myös pysäköintiyhtiö on sitoutunut 
kaupungin tavoitteisiin kestävän liikennejärjestel-
män edistämiseksi, minkä vuoksi he olivat valmiita 
ottamaan riskin pysäköintilaitoksen rakentamiseksi. 
Ongelmana on, että läheisellä yliopistoalueella on il-
maista pysäköintiä, joten osa asukkaista vie autonsa 
sinne. Alue kuitenkin kehittyy voimakkaasti, jolloin 
myös pysäköinnin kokonaiskuva tulee selkiytymään. 

Linköpingissä on tehty esimerkillistä strategiatyötä. 
Ylätasolla kaupungin kehittämistä ohjaa Översiktsp-
lan, josta on johdettu mm. liikennestrategia ja edel-
leen pysäköintistrategia. Viestintä kaupungin sisällä 
ja eri sidosryhmien kanssa on Linköpingin kaupun-
gissa vahvaa. Asukkaiden ja liikkeenomistajien kanssa 
viestitään eri menetelmillä, ja viranhaltijat ja päätök-
sentekijät ovat säännöllisessä dialogissa viikoittain. 
Joka toinen viikko kaupunki kokoaa rakennusliikkeet 
forumiin, jossa keskustellaan yhteisesti kaikesta ra-
kentamiseen liittyvästä kehittämisestä. Kaupungin 
toiminnasta huokuu hyvä yhteishenki, minkä vuoksi 
vaikeistakin asioista voidaan avoimesti keskustella. 

Kaupungin py-
säköintiyhtiö on 
sitoutunut kau-
pungin tavoittei-
siin edistää kes-
tävää liikennettä, 
minkä vuoksi ta-
loudellisia riskejä 
voidaan ottaa. Kolmen kilometrin päässä keskustasta, aivan 

yliopiston vieressä sijaitsevaa Vallastadenin kau-
punginosaa on rakennettu vuodesta 2014 läh-
tien. Asukaspysäköinti on järjestetty keskitetysti 
pysäköintilaitokseen, eikä tonteilla tai kadunvar-
ressa ole pysäköintiä lainkaan. Pysäköintilaitok-
sen sijaan käytetään termiä ”mobilitethus”, sillä 
pysäköinnin lisäksi rakennuksessa on sähköau-
tojen latauspaikat sekä pyörä- ja autovuokraus-
palvelu. Kyseessä on siis eräänlainen ”liikkumis-
palveluiden keskus”. Asukaspysäköinti sijaitsee 
talon ylemmissä kerroksissa ja kivijalassa sijait-
sevat yleiset pysäköintipaikat. 

VALLASTADEN
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KUVA 1 
Katutilaa käyttävät kaikki kulkumuodot 
tasapuolisesti.

KUVA 2 
Vallastadenin sisäpihoilla on suojattuja ja 
kerroksellisia pyöräpysäköintiratkaisuja.

KUVA 3 
Yhteiskäyttöautoille on katutilassa omia 
pysäköinti- ja latauspaikkojaan.

KUVA 4 
Mobilitetscenter eli liikkumispalveluiden 
keskus on ulkomuodoltaan näyttävä. Sei-
nien valot ovat ohjelmoitavissa.

KUVA 5 
Mobiletscenter sisältää yhteiskäyttösäh-
köpyöriä. Vierestä löytyy myös Sun Fleetin 
yhteiskäyttöautoja.

KUVA 6 
Sisältä rakennus on designattu värikkäästi 
ja jalankulkijoille on omat merkityt kävely-
reittinsä.

1 2

3 4

5 6
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2.3 UPPSALA
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Pysäköintipolitii-
kan päätarkoitus 
on tukea kau-
pungin kestävän 
liikkumisen ta-
voitteita.

Uppsalan keskusta on viihtyisä ja ihmisen mitta-
kaavainen kävelykeskusta, jossa autoilu on sallit-

tua, mutta ajoneuvoliikennettä ei katukuvassa juuri-
kaan näy. Tämä johtuu siitä, että keskustan kadut on 
rakennettu hitaiksi ja ohimenevät autovirrat ohjataan 
keskustan ohi nopeita väyliä pitkin. Vähäinen autolii-
kenne monilla keskustan kaduilla tekee ympäristöstä 
miellyttävämmän kävelijöille ja pyöräilijöille, joista jäl-
kimmäisiä on kaupungissa paljon. Pyöräväylät eivät 
ole huippulaatua, mutta pyöräily onnistuu autoilijoi-
den seassa, koska ajonopeudet ovat matalia. Uppsala 

Nuorekas 
opiskelijakaupunki
150 000 ihmisen Uppsala on voimakkaas-
ti kasvava opiskelijakaupunki noin 30 mi-
nuutin junamatkan päässä Tuhkolmasta. 
Kaupungissa on paljon tutkimus- ja palve-
luosaamista sekä bioteollisuuden keskit-
tymä.

valittiin Ruotsin vuoden 2018 pyöräilykaupungiksi.

Uppsalan joukkoliikennejärjestelmä on hyvin selkeä. 
Rautatieasemalta ulos astuessa satunnainen käyttäjä-
kin löytää helposti paikallisliikenneterminaalin isoine 
aikataulunäyttöineen. Lippuja voi ostaa luottokortil-
la suoraan bussista, mikä on erityisesti matkailijoille 
hyvä asia. Linjasto on selkeä ja vaihtomahdollisuudet 
helppoja. Uppsala on päättänyt, että tulevaisuudessa 
kaupunkiin rakennetaan raitiotie, mutta valtion rahoi-
tuksen osuudesta neuvotellaan vielä.

Pysäköintipolitiikka on Uppsalassa verrattain selkeä: 
sen päämäärä on tukea kestäviä liikkumisvalintoja. 
Pysäköintiä vähennetään kadunvarsilla ja keskite-
tään pysäköintilaitoksiin. Asukaspysäköinti pyritään 
ohjaamaan laitoksiin ja olemassa olevat kadunvarret 
pyhitetään asiointipysäköinnille. Pysäköintimaksut 
jaetaan vyöhykkeisiin ja tarkoituksena on tehdä koko 
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kaupungin kadunvarsipysäköinnistä maksullista. Tällä 
hetkellä maksuvyöhykkeitä on kolme ja vyöhykkeitä 
tullaan lisäämään vielä toiset kolme, jolloin vyöhyke-
järjestelmä kattaa koko kaupungin.

Uppsalan kaikki sidosryhmät ovat hyvin sitoutunei-
ta kaupungin strategiaan. Tavoitteita kohti mennään 
päämäärätietoisesti ja yhdessä luovien. Kunnan polii-
tikoilla on vahva näkemys ja he ovat innokkaita edis-
tämään kaupungin strategisia tavoitteita. Innokkuus 
on paikoin jopa liian voimakasta, minkä vuoksi toi-
menpiteiden realistisuus joutuu koetukselle. Poliitikot 
säätivät muun muassa pysäköintinormin vaatimaan 
liian vähän autopaikkoja, minkä vuoksi rakennuttajat 
eivät ottaneet käyttöön kestävän liikkumisen edistä-
mistoimenpiteitä. Uusi normi ohjaa paremmin näihin 
toimenpiteisiin.

Uppsalan kaksi uutta kehittämisaluetta, Rosendahl 
ja Ulleråker ovat erityisesti kestävän liikkumisen nä-
kökulmasta mielenkiintoisia. Ulleråkerin olemassa 
olevalla alueella kestävien kulkumuotojen osuus on 
jo 68 %, mutta uudisrakentamisen ja alueen kehit-
tämisen myötä tavoitellaan 80 %:n osuutta. Alueet 
rakentuvat vahvojen joukkoliikennelinjojen varrelle, 
laadukkaat pyöräväylät johtavat 3-4 km:n päässä si-
jaitsevaan keskustaan, ja alueille on kehitetty uusi py-
säköintilaitoskonsepti, ”Mobilitetscentrum”. 

Mobilitetscentrum sisältää alueen keskitetyn 
asukaspysäköinnin, pyörä- ja autovuokrauk-
sen sekä muita palveluita, kuten pakettiauto-
maatin, matkustajainformaatiota, kuntosalin, 
toimistotilaa, ruokakaupan, ravintolan yms. 
Keskitettyjen pysäköinnin tehokkaan käytön 
mahdollistamiseksi kadunvarsipysäköintiä on 
vähän ja paikat ovat aikarajoitettuja. Alueiden 
liikkumisen tavoitteena on, että mahdollisim-
man moni matka tehtäisiin kestävillä kulku-
muodoilla ja omaa autoa ei tarvitse omistaa. 
Tällaiset ”liikkumiskeskukset” ovat vasta raken-
teilla ja rakentamisen aikana olemassa olevien 
asuntojen autojen pysäköinti on järjestetty tyh-
jille, vielä rakentamattomille tonteille.

MOBILITETSCENTRUM

Uppsalan kulkutapaosuus  
2015.

33%

13%

37%

14%

2015
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KUVA 1 
Keskustan kadut ovat pyöräily- ja kävely-
painotteisia.

KUVA 2 
Katutila on kaikkien kulkumuotojen käy-
tössä.

KUVA 3 
Keskustan laitamilla on myös paljon leveitä 
hiekkateitä.

KUVA 4 
Pitkämatkainen joukkoliikenne kytkeytyy 
hyvin paikallisliikenteeseen. Näkymä rauta-
tieasemalta poistuttaessa.

KUVA 5 
Keskustassa asukkailla on mahdollisuus 
kadunvarsipysäköintiin, mutta pysäköintiä 
on tarkoitus siirtää asteittain pysäköintilai-
toksiin.

KUVA 6 
Kestävän liikkumisen toimenpiteitä edis-
tävät normit ovat johtaneet laadukkaisiin 
pyöräpysäköintiratkaisuihin uusilla asuina-
lueilla. Kuvassa pyöräkatos

1 2

3 4

5 6
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2.4 NOTTINGHAM
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Pysäköinti näh-
dään vahvasti 
tulonlähteenä 
eikä niinkään 
kestävään liiken-
teen edistämisen 
työkaluna.Kaupungissa oli vuosien 1880-1936 välillä raitiotie, 

mutta kiskot purettiin monien muiden sen aikais-
ten kaupunkien tapaan ja ratikat korvattiin busseilla. 
Vuosituhannen vaihteessa liikennejärjestelmä oli sur-
keassa kunnossa ja kadut ruuhkautuneita, joten Not-
tingham City Council yhdessä yrittäjien kanssa päätti 
panostaa voimakkaasti joukkoliikenteeseen. Joukko-
liikennejärjestelmän rungoksi valmistui vuonna 2004 
moderni ja esteetön kaupunkiraitiotie.  

Voimakas tahtotila 
edistää joukkoliikennettä
Robin Hood. Ensimmäinen asia, joka tu-
lee mieleen puhuttaessa Nottinghamista. 
Sherwoodin metsän takaa paljastuu kui-
tenkin paljon muutakin kuin vain legenda 
jousipyssyineen. Nottingham on noin 320 
000 asukkaan kaupunki keskellä Englan-
tia, Manchesterin ja Lontoon välimaastos-
sa.

Panostukset joukkoliikenteeseen näkyvät. Tänä päi-
vänä Nottingham tunnetaan Iso-Britannian yhtenä 
parhaimmista joukkoliikennekaupungeista. Raitio-
tien lisäksi kaupungissa on kattava bussiverkosto, jon-
ka suurin operaattori on Nottingham City Transport 
(NCT), jonka kalustoon kuuluu 330 bussia. Toiseksi 
suurin operaattori on Trent Barton. Yritykset tekevät 
yhteistyötä, jotta ne eivät kilpailisi samoilla reiteillä. 
Markkinaehtoinen joukkoliikenne näkyy panostuksis-
sa lisäarvopalveluihin: kaikissa kaupungin busseissa 
on ilmainen WiFi, USB-lataus, joukkoliikennevälineet 
ovat GPS-seurannassa, maksaa voi lähimaksulla ja 
kuljettajat ovat avuliaita ja ystävällisiä.
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Nottinghamissa korostuu ”meidän kaupunkimme” 
-ajattelu. Kaupunki tekee monet asiat itse ja ottaa 
vahvan roolin kehittämistyössä. Liikennepolitiikas-
sa ihmisiä pyritään ohjaamaan pehmeillä keinoilla 
kestävään liikkumiseen, mutta kaikessa korostetaan 
valinnanvapautta. Asukkaita ei haluta pakottaa va-
litsemaan tiettyä kulkumuotoa, vaan antaa heille 
mahdollisuus valita tarpeisiinsa sopiva liikkumistapa. 
Kilpailu työnantajista sekä kuluttajista on kova ympä-
röivien kuntien kanssa, minkä johdosta pysäköinnistä 
ei haluta tehdä liian vaikeaa tai kallista. Hinnoittelulla 
kuitenkin pyritään ohjaamaan asukkaita kestäväm-
piin liikkumisvalintoihin ja keskustan kävelyaluetta 
on laajennettu ja autopysäköintiä siirretty kauemmas 
vuosien saatossa.

Pysäköinti nähdään kaupungissa vahvasti tulonläh-
teenä eikä niinkään kestävän liikkumisen edistämisen 
työkaluna. Tavoitteena on hallita, ei rajoittaa. Näin ol-
len keskustassa on myös pitkäaikaista kadunvarsipy-
säköintiä ja markkinat määräävät hinnat. Ilmanlaadun 
on kuitenkin tunnistettu olevan keskustassa huono, 
ja kaavailtu Zero Emission Zone (päästötön alue) on 
päivä päivältä lähempänä toteutusta.

Työpaikkapysäköintiveron lisäksi joukkoliikennejärjes-
telmää tuetaan kattavalla Park&Ride -järjestelmällä. 
7 raitiotieasemaa ja 2 bussiasemaa tarjoavat 6 500 

ilmaista ja valvottua autopaikkaa joukkoliikenteen 
käyttäjille. Park & Ride -alueet on toteutettu maan-
päällisinä pysäköintikenttinä ja joukkoliikennelipun 
voi kätevästi ostaa myös raitiotiepysäkeillä sijaitsevista 
lippuautomaateista. Asuinalueilla pysäköinti on järjes-
tetty kadunvarsipysäköintinä ja asukaspysäköintilupia 
käytetään tarvittaessa.

Nottinghamin kulkuta-
paosuus: jalankulkua ei 
tilastoida ja pyöräilyyn on 
vastikään alettu panosta-
maan.

Nottingham on tullut tunnetuksi työpaikoille käyt-
töön otetusta pysäköintipaikkaverosta, jossa työn-
antajat maksavat jokaisesta käytössään olevasta 
pysäköintipaikasta tietyn summan kaupungille. Ve-
rotuksen kautta kerätyt rahat käytetään raitiotien 
rakentamiseen sekä joukkoliikenteen edistämiseen. 
Rahaa ei ole mahdollista käyttää muuhun infrastruk-
tuurin kehittämiseen. Verotuksen käyttöönotossa 
sidosryhmäyhteistyöllä ja viestinnällä on ollut suuri 
merkitys. Suurimmat työnantajat ovat olleet muka-
na kehittämässä verotusta ja siitä saatavat hyödyt on 
selkeästi viestitty niin työnantajille kuin päätöksente-
kijöille. Yritysten hyväksyntä on saatu, koska vero no-
peuttaa työmatkaliikennöintiä ja vähentää ruuhkia, 
mikä tekee kaupungista vetovoimaisemman. 

WORKINGPLACE PARKING LEVY

31% 69%2017
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KUVA 1 
Markkinaehtoinen joukkoliikenne näkyy 
katukuvassa monivärisinä busseina.

KUVA 2 
Myös Nottinghamissa on kävelyalue, jossa 
on runsaasti palveluita.

KUVA 3 
Kadunvarsipysäköinti on kaupungille tär-
keä tulonlähde.

KUVA 4 
Raitiotie kytkeytyy saumattomasti muihin 
kulkumuotoihin. Kuvassa oikealla pysäköin-
tilaitos, josta autoilijat pääsevät suoraan 
raitiotien kyytiin.

KUVA 5 
Liityntäpysäköinti on olennainen osa raitio-
tiejärjestelmää.

KUVA 6 
Raitiotien rakentaminen on osittain ra-
hoitettu työpaikkojen pysäköintiverosta 
saatavilla tuloilla.

1 2

3 4

5 6
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2.5 CAMBRIDGE
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Kestävää liikkumista 
pyritään edistämään 
monipuolisella 
keinovalikoimmalla

Kaupungin 130 000 asukkaan väkiluvusta yli 40% 
on korkeakoulutettuja. Cambridge sijaitsee noin 

tunnin junamatkan päässä Lontoosta, joten pende-
löinti Lontoon ja Cambridgen välillä on yleistä.

Cambridge on yksi Iso-Britannian voimakkaimmin 
kasvavista keskuksista, joka houkuttelee myös kan-
sainvälisiä yrityksiä. Tämän seurauksena esimerkiksi 
asuntojen hinnat ovat kohonneet merkittävästi ja 
asukkaat muuttaneet ympäröiviin kyliin edullisem-
pien asuntojen perässä. Kaupungin laajentumista 

Houkutteleva ja 
kasvava yliopistokaupunki
Historiaa huokuva Cambridge on yksi 
Iso-Britannian korkeakoulutuksen keskit-
tymistä. Keskiaikainen kaupunki on tun-
nettu yliopistoistaan ja korkean teknolo-
gian, kuten ohjelmisto- ja bioteknologian 
osaamiskeskittymistä. 

ulospäin edistää myös tiivis keskiaikainen keskus, jon-
ne on lähes mahdotonta täydennysrakentaa. Laajen-
tuminen on lisännyt liikennettä, sillä yhä kauempaa 
pendelöidään Cambridgen keskustaan.

Kaupungin liikennepolitiikalla tavoitteena on edistää 
kestävää liikkumista monipuolisella valikoimalla, ei 
vain edistämällä pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Pyöräi-
lyinfrastruktuuri ei ole huippulaadukasta, mutta pyö-
räilyn kulkutapaosuus on 25%, mikä on Iso-Britannian 
kaupunkien keskiarvoa huomattavasti suurempi. Pyö-
räily on suosittua myös siksi, että maasto on tasaista 
ja kaupungissa on paljon opiskelijoita. Kapeiden ka-
tujen vuoksi autoilua on keskustassa rajoitettu, mikä 
tekee pyöräilystä myös hieman turvallisempaa.
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Joukkoliikennettä pyritään edistämään kaupungissa 
systemaattisesti ja kaupungin tietoisuudessa on, että 
mitä suuremmaksi kaupunki kasvaa, sitä suurempaan 
rooliin joukkoliikenne nousee. Joukkoliikennettä kehi-
tetään erityisesti asuinalueilta keskustaan. 

Liityntäpysäköinnin lisäksi kaupungilla ei ole merkit-
täviä strategisia linjauksia pysäköinnille. Asukaspysä-
köinti järjestetään lähes poikkeuksetta kadunvarsi-
pysäköintinä ja ydinkeskustan lähellä on muutamia 
pysäköintilaitoksia. Keskustassa on omat pysäköinti-
paikkansa kaupunkilogistiikalle, mikä helpottaa las-
tausta ja purkua. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan käyt-
täjälle erityisen selkeä.

Järjestelmän puutteista huolimatta Cambridgessä ta-
voitteet liikennejärjestelmän kehittämiseksi pyritään 
viestimään päätöksentekijöille mahdollisimman sel-
keästi. Näin pyritään varmistamaan päätöksentekijöi-
den sitoutuminen kokonaiskuvaan. Kun tavoitteet on 
selkeästi viestitty ja kaikkien tiedossa, on liikennepo-
litiikkaa tukevat käytännön ratkaisut helpompi saada 
päätöksenteossa läpi.

Liityntäpysäköinti on olennainen osa kaupungin 
liikennejärjestelmää ja erityisesti työmatkapysä-
köintiä pyritään ohjaamaan niille ja tätä kautta 
joukkoliikenteeseen. 

Liityntäpysäköintialueiden kehittäminen on kau-
pungissa ajankohtaista, sillä aiemmin haja-asu-
tusalueille sijoitettujen liityntäpysäköintialueiden 
ympärille on tullut asuinrakentamista. Liityntä-
pysäköinti on ilmaista ja rajoittamatonta, minkä 
vuoksi asukaat hyödyntävät niiden pysäköinti-
paikkoja. Nykyään liityntäpysäköintiä sijoitetaan 
Cambridgen ympärillä oleviin kyliin joukkoliiken-
teen tehostamiseksi ja asukkaiden saamiseksi 
joukkoliikenteen käyttäjiksi mahdollisimman lä-
hellä asuinpaikkaa.

LIITYNTÄPYSÄKÖINTI



35

KUVA 1 
Vanha yliopisto on alueen näkyvimpiä 
maamerkkejä.

KUVA 2 
Asuinalueiden pysäköinti järjestetään 
brittäläisittäin tyypillisesti kadunvarsipysä-
köintinä.

KUVA 3 
Ruuhka-aikana keskustasta poistuva liiken-
ne jonoutuu historiallisilla kaduilla. 

KUVA 4 
Pyöräilevät opiskelijat ovat katutilassa 
yleinen näky.

KUVA 5 
Monet keskusta-alueen kaduista ovat ihmi-
senmittakaavaisia.

KUVA 6 
Opiskelijoita opiskelupäivän päätteeksi.

1 2

3 4

5 6
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2.6 BATH
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Raitiotiet ovat 
palaamassa  
Bathiin 80 
vuoden tauon 
jälkeen. Reitti-
vaihtoehtotarkas-
teluja tehdään 
parhaillaan.

Kaupungin nimi juontaa juurensa ajanlaskun alun 
aikoihin, jolloin roomalaiset rakensivat alueen 

kuumien lähteiden ympärille kylpylöitä. Nykyäänkin 
kylpylät ja kaupungin arkkitehtuuri vetävät puoleen-
sa turisteja ja Bath onkin yksi alueen keskeisimmistä 
turistikohteista.

Kaupungin historiallinen rakenne lyö leimansa myös 
liikennejärjestelmälle. Keskustan kapeilla kaduilla ei 
ole paljoa tilaa, minkä vuoksi shared space ratkaisuja, 

Kestävää liikkumista  
edistävä kylpyläkaupunki
Bath on 86 000 asukkaan kaupunki, joka 
sijaitsee parisataa kilometriä Lontoosta 
länteen. Kaupunki huokuu historiaa ja sen 
kauniit, Rooman vallan aikaiset rakennuk-
set luovat mielikuvan ennemmin läntises-
tä Euroopasta kuin tuulen ja sateen piek-
sämästä Etelä-Englannista.

joissa niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin autoilijatkin kul-
kevat samassa tilassa, on toteutettu useilla kaduilla. 
Toisaalta ainoastaan jalankulkijoille omistettuja käve-
lyalueita on keskustassa useita. Tilanpuutteen vuoksi 
erillisiä pyöräväyläratkaisuja ei keskustassa juuri ole.

Bathissa halutaan kuitenkin edistää kestävää liikku-
mista ja kaupungin tavoitteena on vuoteen 2020 
mennessä nostaa pyöräilyn osuutta 22 % (kulkuta-
paosuus vuonna 2011 noin 4 %), jalankulun osuutta 8 
% (vuonna 2011 miltei 30 %) ja raideliikenteen osuutta 
16 % (Vuonna 2011 noin 6 %). Tavoitteet eivät ole help-
poja saavuttaa kaupungissa, jonka asukkaat ovat kes-
kimääräistä brittiä varakkaampia ja omistavat usein 
kaksikin autoa. Lisäksi korkeuserot tekevät erityisesti 
kävelyn ja pyöräilyn edistämisen haasteelliseksi, sillä 
Bath sijaitsee laakson pohjalla ja miltei kaikkiin ilman-
suuntiin kulkiessa täytyy nousta mäkeä ylöspäin. Toi-
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POLIITTINEN SITOUTUMINEN

saalta globaalit ja kansallisen tason haasteet, kuten 
ilmastonmuutos ja ilmansaasteet, ovat avittaneet po-
liittisen tahtotilan luomista tukemaan kestävämmän 
liikennejärjestelmän rakentamista ja autoilun vähen-
tämistä. Näitä teemoja onkin hyödynnetty strategis-
ten tavoitteiden läpiviemiseksi.  

Strategisista linjauksista ja tehtävistä toimenpiteistä 
viestintä eri sidosryhmille nähdään Bathissa tärkeänä, 
jotta päätökset saadaan vietyä läpi ja niillä on mah-
dollisimman laaja hyväksyntä. Ei riitä, että esimer-
kiksi strategian valmistumisesta tai käynnistyneestä 
rakennushankkeesta tiedotetaan, vaan tulee tarkasti 
miettiä mitä ja miten viestitään. Eri sidosryhmät tulee 
ottaa mukaan muutokseen ja saada heidät ymmärtä-
mään, mihin laajempiin kokonaisuuksiin esimerkiksi 
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liittyy. Ymmärrystä 
lisäämällä asukkaat alkavat itse muokata omaa käyt-
täytymistään, mikä on tehokkaampaa kuin jos heitä 
pyritään pakottamaan muutokseen, esimerkiksi lisää-
mään kävelyä tai pyöräilyä.

Bathin historiallisessa keskustassa pysäköinnin järjes-
täminen on haasteellista, sillä tilaa kapeilla kaduilla 
on vähän. Kaupungissa on kolme liityntäpysäköinti-
aluetta, jotka ovat hyvin suosittuja. Yleensä liityntäpy-
säköintipaikat ovat erityisesti työmatkalaisten 

suosiossa, mutta Bathissa paikkoja käyttävät myös os-
tos- ja vapaa-ajanmatkalla olevat. Kaupungin suunni-
telmissa on rakentaa neljäs liityntäpysäköintialue.

Vaikka Bath ei ehkä vielä ole kestävän liikkumisen 
edelläkävijäkaupunki, on kaupunki voimakkaasti si-
toutunut edistämään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä. Bathin lähestymistapa edistämiseen on 
hyvin kokonaisvaltainen ja kaupungissa on ymmär-
retty viestinnän merkitys muutosprosessin osana. Lii-
kennepoliittisia linjauksia ei yritetä väkisin runnoa läpi, 
vaan ymmärryksen lisäämisen kautta saada asukkaat 
osaksi muutosta. 

Bathin kulkutapaosuus 
työmatkoilla 2011.

Poliittisen tahtotilan muodostamisessa sekä kes-
tävän liikennejärjestelmän edistämisessä suuri 
vaikutus on kaupungin liikenne- ja ympäristö-
asioiden vastaavalla poliitikolla, joka tunnetaan 
nimellä Cabinet Member of Transport and En-
vironment. Tällä hetkellä vallassa oleva Cabinet 
Member on sitoutunut kestävän liikennejärjestel-
män edistämiseen kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä suosimalla ja autoilua rajoittamalla. Sen 
ansiosta monia vaikeitakin poliittisia päätöksiä on 
hyväksytty, kuten keskustan pysäköintimaksujen 
korottaminen. Bathissa poliitikkojen sitouttami-
nen strategisten linjausten toteuttamiseen näh-
dään erittäin tärkeänä ja siihen on panostettu 
paljon. Linjaukset eivät saa muuttua aina neljän 
vuoden välein vaalien mukana, vaan kehittämi-
sen tulee olla systemaattista.

4%

14%

53%

29%

2011
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KUVA 1 
Bathin keskusta on viihtyisä ja kävely-
alueella liikkuminen on turvallista.

KUVA 2 
Bathin historiallisen keskustan kadut ovat 
kapeita, joten tilaa eri kulkumuodoilla on 
vähän. Kaupungin tavoitteena on edistää 
kävelyä ja pyöräilyä, minkä johdosta esi-
merkiksi kadunvarsipysäköintiä on suunni-
teltu poistettavan ydinkeskustasta.

KUVA 3 
Asukaspysäköinti on järjestetty pääasiassa 
kadunvarsille myös keskustan ulkopuolella.

KUVA 4 
Kadunvarret ovat myös keskipäivällä täyn-
nä asukkaiden autoja.

KUVA 5 
Pyöräpysäköintiä on ripoteltu kävelykeskus-
tan laitamille. 

KUVA 6 
Osa keskusta-alueesta on shared spacea 
ja havainnoinnin perusteella autoilijat aja-
vat alueella rauhallisesti.

1 2

3 4

5 6



40

2.7 GENT
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Yhteiskäyttöau-
tot nähdään yh-
tenä keskeisim-
mistä keinoista 
vähentää  
pysäköinti- 
painetta.

Joet risteilevät läpi kaupungin ja niiden varrella ih-
miset istuskelevat kupposen äärellä, kunnes hyp-

päävät pyöränsä selkään ja kiitävät kohti seuraavaa 
kohdettaan.

Gent on kauneutensa lisäksi erittäin toimiva ja sel-
keä. Kaupungin liikennepolitiikan päätavoitteet tehdä 
kaupungista helposti saavutettava, turvallinen, ym-
päristöneutraali, kestävä ja lapsiystävällinen yhdessä 
tehden luovat erinomaiset perusteet liikennejärjes-

Edelläkävijä, joka  
kunnioittaa historiaansa
Kuvankaunista 260 000 asukkaan Gentiä 
kuvaillaan Belgian hipsterimekaksi. Eikä 
se ole ihme. Historialliset rakennukset, 
katutaide, viihtyisät kuppilat ja pikkupu-
tiikit, ihmisen mittakaavainen ympäristö 
ja laaja kävelykeskusta houkuttelevat niin 
paikallisia kuin matkailijoita.

telmätyölle. Tavoitteena on vähentää autoilua 50% 
vuoteen 2030 mennessä ja myös auton omistusta 
pyritään vähentämään. Kaupungissa edistetään en-
sisijaisesti jalankulkua ja pyöräilyä, sillä ainoastaan 
näihin ovelta-ovelle kulkutapoihin voi kaupunki to-
den teolla vaikuttaa. Joukkoliikenne nähdään tärkeä-
nä osana, mutta sen hallinnan vastuu on provinssilla, 
jonka näkemykset eroavat kaupungin omista. Tämän 
vuoksi keskitytään erityisesti muihin kestäviin kulku-
muotoihin sekä pysäköinnin ohjaukseen.

Pyöräily on kaupungissa yleistä ja sen kulkutapaosuus 
on maireat 30%. Pyöräinfra ei ole huippua, mutta toi-
mii kuitenkin. Pyöräpysäköintiin on panostettu keski-
tetyillä ja valvotuilla pysäköintilaitoksilla sekä asuina-
lueilla on mahdollista hankkia oikeus käyttää lukittuja 
kadunvarsipyöräkaappeja. Pyöräpysäköinnille on kau-
pungin kaavoituksessa asetettu miniminormit, kun 
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sikuljetus keskustaan. Liityntäpysäköintiä subventoi-
daan kaupungissa paljon ja tavoitteena on saada 
alkusysäys toiminnalle. Liityntäpysäköinnistä on myö-
hemmin tarkoitus tehdä maksullista. Sisemmältä ke-
hätieltä on sujuva opastus pysäköintilaitoksiin, joiden 
kapasiteetti ilmoitetaan hyvissä ajoin informaatiotau-
luilta. Pysäköintijärjestelmä on siis hyvin looginen ja 
käyttäjälle helppo. Tämä näkyy katukuvassa. Sujuva 
pysäköintijärjestelmä parantaa keskustan saavutetta-
vuutta kaikilla kulkumuodoilla, myös autoilla.

TOIMET VASTAAVAT STRATEGIAA

taas autoliikenteelle maksiminormit.

Gentissä on käytössä useita pysäköinnin hallinnan 
keinoja. Keskeisin näistä on kadunvarsipysäköinnin 
ja laitospysäköinnin ohjaus. Kadunvarsipysäköintiä 
pyritään vähentämään ja hinnoittelemaan korkeam-
maksi kuin laitospysäköintiä. 3h kadunvarsipysäköin-
ti maksaa 10e; pysäköintilaitoksessa 10h maksaa 3e. 
Hinnoittelulla pyritään ohjaamaan erityisesti vieraili-
jat pysäköintilaitoksiin. Hinnoittelua helpottaa sääntö, 
jonka mukaan yksityiset pysäköintilaitokset eivät saa 
pitää kaupungin omia korkeampia hintoja. Yksityiset 
laitokset ja kaupunki tekevät myös tiivistä yhteistyötä, 
mikä näkyy mm. yhteisessä informaatiojärjestelmäs-
sä.

Kaupungissa pyritään ohjaamaan pysäköintiä lyhyillä 
aikarajoituksilla, mikä vähentää pysäköintipainetta. 
Asukkaille on osoitettu omat pysäköintialueensa ka-
dunvarsipysäköintinä, johon saa yhden luvan ilmai-
seksi, mutta toinen maksaa 250e. Kolmatta ei ole 
mahdollista saada. Kadunvarsipysäköintiä pyritään 
vähentämään myös asukkailta ja korvikkeeksi esite-
tään yhteiskäyttöautoja, joihin panostus on Gentissä 
voimakasta. Tämän päivän 9 200 yhteiskäyttöauton 
käyttäjästä halutaan kasvua 20 000 käyttäjään vuo-
teen 2020 mennessä. Tavoitteena on olla ”The car 
sharing city of Belgium”. Joukkoliikennettä haluttai-
siin tarjota asukkaille, mutta provinssin päätöksiin on 
vaikea vaikuttaa.

Keskustan ulkopuolelta saapuvaa autoliikennettä 
pyritään Gentissä ohjaamaan uloimmalta kehätieltä 
Park & Ride –laitoksiin, joista on ilmainen Shuttle-bus-

Gentin kulkutapaosuus 
2017.

Kaupungin pysäköintipolitiikka tukeekin täysi-
määräisesti kaupungin liikennestrategiaa. Pysä-
köintipolitiikan päätavoitteena on ohjata ihmis-
ten liikkumiskäyttäytymistä kohti kestävämpiä 
kulkumuotoja. Muita tavoitteita on tasapainot-
taa kysyntä ja tarjonta, tehdä enemmän tilaa 
vierailijoille, nopeuttaa pysäköinnin rotaatiota 
sekä tarjota helppo ja nopea pysäköintijärjestel-
mä.

Voimakas poliittinen tahtotila pysäköintipolitii-
kalle on saavutettu hyvällä viestinnällä ja yhdes-
sä määritellyillä tavoitteilla. Liikkumisesta vas-
taavalla vihreiden puoluejohtajalla ja liberaalien 
taloudesta vastaavalla puoluejohtajalla on hyvä 
suhde, mikä helpottaa päätösten läpivientiä. 
Molemmat osapuolet ymmärtävät kestävän liik-
kumisen tärkeyden kaupungin elinvoimaisuu-
delle ja taloudelliselle menestykselle. Viestintä-
kanavat pidetään jatkuvasti auki poliitikkojen ja 
suunnitelmien tekijöiden välillä.

30%

10%

45%

15%

2011

Gentissä on syste-
maattisesti palau-
tettu kaupunkia 
takaisin ihmisille. 
Kaupungin keskus-
ta on rauhoitettu 
autoilta ja autot on 
siirretty pysäköinti-
laitoksiin, joissa on 
29 000 autopaik-
kaa.
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KUVA 1 
Gentin ydinkeskusta on erittäin viihtyisiä 
ja sitä on laajennettu aivan viime vuosiin 
saakka.

KUVA 2 
Kaupungisssa on monia pyöräkatuja.

KUVA 3 
Kadunvarsipysäköinti on huomattavasti 
laitospysäköintiä kalliimpaa.

KUVA 4 
Yhteiskäyttöautoihin on ladattu suuret 
odotukset. Niihin panostetaan voimak-
kaasti ja niiden pysäköinti on tällä hetkellä 
ilmaista. Näin pyritään houkuttelemaan 
asukkaita niiden käyttäjiksi.

KUVA 5 
Liityntäpysäköinnillä pyritään vähentä-
mään keskustaan tulevaa autoliikennettä. 
Ilmainen shuttlebussi kuljettaa autoilijat 
suoraan pysäköintipaikalta keskustaan.

KUVA 6 
Vanhemmalle ja liikuntarajoitteiselle 
väestölle on tarjolla kaupungin keskus-
tassa uniikki ratkaisu: 100% sähköinen ja 
ilmainen pikkubussi kiertää pitkin päivää 
kaupungin kävelykeskustaa.

1 2

3 4

5 6
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2.8 HASSELT
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Kehätierakenne 
mahdollistaa 
kävelykeskustan 
ja sen elinvoimai-
suuden. Yhdis-
tettynä selkeään 
pysäköinnin 
opastukseen 
kehä sujuvoittaa 
autoliikennettä.

20 vuotta sitten valtaosa kaupungin ydinkeskustan 
kaduista muutettiin kävelykaduiksi ja laajennusta on 
tarkoitus jatkaa myös tulevien vuosien aikana. Kes-
kustan viihtyisyys on kaupungille äärimmäisen tär-
keää, sillä myös ympäröiviltä alueilta saapuu kaupun-
gin keskustaan shoppailijoita. Kävelyalue on rajattu 

Huolella suunniteltua 
autoliikennettä
Belgian Hasseltissa kapeat kadut ristei-
levät pitkin kaunista vanhaa kaupunkia 
autojen lipuessa rauhallisesti kehätien 
varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. 
Ydinkeskustan ostoskatu sekä sitä ympä-
röivät idylliset keskiaikaiset kadut vilise-
vät elämää, vaikka on vain maanantain 
aamupäivä. Autoliikennettä ei juurikaan 
ole ja pyöräilijöitä vilisee siellä täällä. Ei 
uskoisi, että ollaan vain 78 000 asukkaan 
kaupungissa.

elektronisilla tolpilla, jotka laskeutuvat vain kulkukor-
tin omaavien ajoneuvoille, kuten jakelu-, hälytys- ja 
muuttoajoneuvoille. Keskustaan on myös viime vuo-
sina rakennettu pyöräkatuja ja pyöräilyn pääreittejä 
on parannettu.

Lähtökohta Hasseltin kaupungin pysäköintipolitiikas-
sa ei ole se, että autoilusta tehtäisiin vaikeaa, vaan kai-
killa liikennemuodoilla tulee olla mahdollisuus liikkua, 
ja ihmiset yritetään ohjata kestäviin liikkumisvalintoi-
hin ilman jonkin kulkumuodon rajoittamista. Pysä-
köintipolitiikka ei siis ole erityisen kestävää ja autoilun 
kulkutapaosuus onkin 65%. Positiivista kuitenkin on, 
että kaupungin päättäjien ja virkamiesten välillä on 
luottamus ja poliitikot kuuntelevat virkamiehiä, mikä 
helpottaa uusien ratkaisujen implementointia.

Kaupungin lähes 20 000 pysäköintipaikasta 13 000 
on kadunvarsipaikkoja: luku on suuri asukasmäärään 
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FIKSU AUTOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
verrattuna, mutta tämä selittyy sillä, että asukkaiden 
pysäköinti on käytännössä kokonaan kadunvarsipy-
säköintiä. Hasseltissa asukkaat saavat ilmaisen pysä-
köintiluvan kahdelle autolle ja käytössä on myös vie-
railijakortti, jolla asukkaiden vieraat voivat pysäköidä 
200h ilmaiseksi. Muut autoilijat pysäköivät pääsään-
töisesti pysäköintialueilla tai -laitoksissa. Kadunvarsi-
paikoilla on käytössä progressiivinen hinnoittelu, jossa 
1. tunti maksaa 1€, toinen 2€ ja kolmannesta eteen-
päin 3€/h. Pysäköintivyöhykkeen sisällä pysäköinnin 
hinta jatkuu 3 €/h saman vuorokauden sisällä, vaikka 
autoa siirtäisi välissä pysäköintipaikalta toiselle.

Pyöräilyn kulkutapaosuus on 22% ja se on kaupun-
gissa erittäin varteenotettava liikkumisvaihtoehto. 
Infrastruktuuri ei kuitenkaan ole täysin yhtenäistä ja 
jatkuvaa, mutta itse väylät ovat laadultaan hyviä ja 
nopeita erityisesti asuinalueilta keskustaan. Pyöräilyn 
ja jalankulun yhteiselämä on kaupungin ostoskadul-
la haasteellista, sillä pyöräväylät risteävät ostoskatua, 
mikä aiheuttaa välillä vaaratilanteita. Muuten pyöräi-
lijät ja jalankulku on eroteltu toisistaan. Keskitettyä 
pyöräpysäköintiä on melko vähän. Kaupungissa toimii 
kelluva kaupunkipyöräjärjestelmä ”Mobit”, jota käyttä-
vät voivat ottaa ja jättää pyörän minne vain kehätei-
hin rajautuvalla alueella. Alueen ylittämistä valvotaan 
geofencing-tekniikkaan perustuvalla järjestelmällä.

Hasselt kulkutapaosuus 
2017.

Hasseltissa liikennejärjestelmä on suunniteltu 
erityisesti autoliikenteen näkökulmasta järke-
västi. Kaupunkia ympäröivät sisempi ja ulom-
pi kehätie, jotka ohjaavat tehokkaasti ohikul-
kuliikenteen keskustan ohi. Vastavuoroisesti 
keskustaan suuntaavat autoilijat ohjataan jo 
uloimmalta kehätieltä sisemmän kehätien 
varrella sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. Opas-
tuksessa auttavat myös uusi liikenteenohjaus-
järjestelmä, jonka opastustauluja on sijoitel-
tu kehäteiden varrelle. Digitaalisilla tauluilla 
ilmoitetaan ajoajat pysäköintilaitoksiin sekä 
näiden vapaat paikkamäärät. Park & Ride ei 
ole kaupungissa suosittua, vaikka P&R -laitok-
sia on useita uloimman kehätien varrella. Tä-
män on ymmärretty johtuvan puutteellisista 
joukkoliikenneyhteyksistä ja pysäköintipaik-
kojen laadusta.

22%

10%

61%

3%

2011
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KUVA 1 
Viihtyisä kävelykeskusta ja lukuisat kaupat 
ja ravintolat houkuttelevat ihmisiä keskus-
taan myös kauempaa.

KUVA 2 
Kehätien varrella sijaitseviin pysäköintilai-
toksiin on sujuvaa ja helppoa mennä.

KUVA 3 
Kehätien varren älypysäköintijärjestelmä 
kertoo matka-ajan pysäköintilaitoksiin sekä 
niiden kapasiteetin.

KUVA 4 
Kadunvarsipysäköinti on lähes täysin tar-
koitettu kaupungin asukkaille.

KUVA 5 
Asukkaat saavat vieraspysäköintikortin, jo-
hon on ladattu 200h ilmaista pysäköintiä.

KUVA 6 
Vanhaan kaupunkiin on viime vuosina 
lisätty pyöräkatuja, mikä kasvattaa pyöräi-
lyn roolia myös kapeilla vanhan kaupungin 
kaduilla.

1 2

3 4

5 6
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2.9 ZOETERMEER
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Zoetermeerin 
erikoisuus on 
liikennejärjestel-
män kerrokselli-
suus, jossa autot 
kulkevat keskus-
tan alapuolella ja 
kävelykeskusta 
on katuverkoston 
päällä.

Liikennejärjestelmän suunnittelussa painotettiin tur-
vallisuutta. Eri kulkumuodot suunniteltiin keskus-

tan alueella kerroksiin, jolloin esimerkiksi autojen ja 
jalankulkijoiden ei tarvitse kohdata toisiaan tieverkol-
la. Zoetermeer onkin yksi Alankomaiden liikennetur-
vallisimmista kaupungeista.

Autokaupunki  
alankomaalaiseen tapaan
125 000 asukkaan Zoetermeer sijaitsee 
Alankomaiden länsiosassa pyöräilymat-
kan päässä Haagista. Kaupunki on ver-
rattain nuori, sillä sitä alettiin rakentaa 
pääosin vasta 60-luvulla. Näin ollen kau-
pungista puuttuvat monille muille kes-
kieurooppalaisille kaupungeille tutut 
kapeat, keskiaikaiset kadut ja prameat 
rakennukset. 

Kaupungin liikennepolitiikassa pyritään edistämään 
kaikkia kulkumuotoja tasapuolisesti. Kaupunkilaisille 
halutaan antaa vapaus valita heille kullakin hetkellä 
parhaiten sopiva liikkumismuoto. Näin ollen myös-
kään autoliikennettä ei turhaan rajoiteta. Toisaalta 
alankomaiseen tyyliin pyöräily on asukkaille tärkeä 
liikkumismuoto ja kaupungin sisäisillä matkoilla yksi 
tärkeimmistä tavoista liikkua. Zoetermeer onkin yllät-
tävä sekoitus auto- ja pyöräkaupunkia, mutta myös 
joukkoliikennetarjonta on hyvällä tasolla. 

Zoetermeerin lähelle pääsee junalla, josta on jatkoyh-
teydet raitiovaunulla keskustaan. Raitiotiellä liikennöi 
kaksi linjaa, jotka tekevät lenkin kaupungin etelä- ja 
pohjoisosissa. Lenkkien sisäpuolelle kulkevat tavalliset 
kaupunkibussit. 

Zoetermeerin keskusta on kenties yksi Euroopan eri-
koisimmista. Autolla pääsee ajamaan aivan keskus-
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IOT-PYSÄKÖINTISENSORIT

tan alapuolelle ja pysäköimään johonkin viidestä py-
säköintilaitoksesta. Kaupallinen keskusta muodostuu 
pääasiassa kävelykaduista ja niiden varrella olevista 
kaupoista ja kauppakeskuksista. Se mikä tekee Zoe-
termeerin keskustasta omalaatuisen, on sen omista-
juus. Koko keskusta kauppoineen, kävelykatuineen ja 
pysäköintilaitoksineen kuuluu yksityiseen omistuk-
seen. Kaupunki on aikanaan myynyt kokonaisuuden 
pääosin taloudellisista syistä.

Kaupalliseen keskustaan on helppo saapua autolla, 
koska pysäköintilaitoksen sijaitsevat aivan keskustan 
reunalla ja alapuolella. Ensimmäiset 2 tuntia saa py-
säköidä ilmaiseksi ja sen jälkeen pysäköinti maksaa 
noin 1 euron tunnilta. Pysäköintiä ei haluta ohjata 
hinnoittelulla tai aikarajoituksilla liikaa, koska tämän 
pelätään vaikuttavan keskustan houkuttelevuuteen. 
Koska pysäköintilaitokset ovat yksityisessä omistuk-
sessa, ei kaupungilla ole sananvaltaa pysäköinnin 
hinnoitteluun eivätkä he myöskään saa tietoja pysä-
köintilaitosten käyttöasteesta. Toisaalta yksityisillä toi-
mijoilla on ollut paremmin resursseja investoida pysä-
köintilaitosten kehittämiseen ja monet niistä ovatkin 
nykyisin sisältäpäin visuaalisesti miellyttävän näköisiä.

Zoetermeerin kulkutapaosuus 
keskustassa (1-7,5km). Kauem-
pana keskustasta autoilun 
kulkutapaosuus kasvaa.

Zoetemeerissa on otettu käyttöön ensim-
mäisenä kaupunkia Alankomaissa pysä-
köintisensorit, joiden avulla kerätään tietoa 
pysäköintipaikkojen käytöstä. Noin 800 
kadunvarsi- ja pysäköintilaitospaikalle on 
asennettu infrapuna- sekä metallisensorei-
ta, jotka tunnistavat onko pysäköintipaikka 
varattu vai ei. Tämä tieto välitetään mobiili-
sovellukseen, josta autoilijat voivat tarkistaa 
vapaiden paikkojen sijainnin. Sensorit ovat 
olleet käytössä vasta vähän aikaa, mutta kau-
pungin alustavien kokemusten mukaan ne 
ovat vähentäneet vapaan pysäköintipaikan 
etsimisestä syntyvää autoliikennettä. 

45%

5%

40%

10%

2011
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KUVA 1 
Vaikka Zoetermeerin liikennepolitiikka on 
melko automyönteinen, löytyy kaupungista 
paljon myös laadukasta pyöräilyinfraa.

KUVA 2 
Zoetermeerin keskustan katuineen, kaup-
poineen ja pysäköintilaitoksineen omistaa 
yksityinen toimija. Iso osa liikekeskusta on 
lasikatettua tilaa.

KUVA 3 
Kaupallinen tarjonta on kattava ja shop-
pailu tapahtuu kävelykatuja pitkin kuljes-
kellen.

KUVA 4 
Yksityiset omistajat ovat investoineet 
keskustan pysäköintilaitosten visuaaliseen 
ilmeeseen. Pienillä toimenpiteillä, kuten 
värityksellä ja valoilla on saatu luotua viih-
tyisämpää ympäristöä.

KUVA 5 
Pysäköintilaitoksissa on sähköautojen 
latauspaikkoja sekä perheille tarkoitettuja 
pysäköintipaikkoja.

KUVA 6 
Pysäköintipaikoille asennetut sensorit välit-
tävät tiedon vapaista pysäköintipaikoista 
mobiilisovellukseen sekä kadunvarsi-infor-
maatiotauluille. Eri pysäköintireitit on myös 
brändätty omilla nimillään ja väreillään.

1 2

3 4

5 6



52

2.10 DELFT
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Delft on  
esimerkki siitä, 
kuinka massiivi-
setkin muutokset 
ovat mahdollisia, 
jos tahtoa on  
riittävästi.Delftin keskustaa halkovat monet kanaalit, joiden 

varteen aikanaan on rakennettu myös katuja. Rei-
tit olivat suoria ja nopeita yhteyksiä kaupungin läpi, 
minkä vuoksi niitä käytettiin paljon. 1970-luvulla kau-
punki ruuhkautui, joten katuja ruvettiin muuttamaan 
yksisuuntaisiksi. Keskustan läpi ajaminen ei enää ol-
lut nopein reitti kaupungin laidalta toiselle, joten osa 
läpiajoliikenteestä siirtyi pois keskustasta. Edelleen 
keskusta oli kuitenkin hyvin autovaltainen.

Rohkea  
muutoksen veturi
Rotterdamin ja Haagin välissä sijaitseva 
Delft on 101 000 asukkaan keskiaikainen 
kaupunki. Se on myös merkittävä tekno-
logia- ja yliopistokaupunki, jossa on yksi 
maailman arvostetuimmista teknillisistä 
yliopistoista. Kaupungissa on opiskelijoita 
noin 16 000.

1990-luvulla poliitikot lähtivät ajamaan keskustan 
kulttuurihistoriallisten alueiden suojelua, ja vuonna 
1998 laadittiin kaupunkiympäristön laatua painotta-
va keskustavisio. Pääpainopistealueena oli autoliiken-
teen merkittävä rajoittaminen keskustassa. Vuonna 
2000 julkaistiin suunnitelma muuttaa keskusta au-
tottomaksi alueeksi neljässä vaiheessa. Keskustasta 
poistettiin paljon kadunvarsipysäköintiä ja tehtiin 
useita kävelyalueita. Keskustan ympäri kulkevaa ke-
hätietä parannettiin ja sen varrelle investoitiin uusiin 
pysäköintilaitoksiin. Muutoksen toteuttaminen kesti 
yhteensä 10 vuotta.

Vuonna 2009 Delftissä laadittiin visio vuodelle 2020 
sekä toimenpideohjelma kymmeneksi vuodeksi. Vi-
sion mukaan Delft on turvallinen, esteetön ja kukois-
tava. Liikennesuunnittelun yksi kantava periaate on 
ollut palvella liike-elämää kasvattamalla jalankulki-
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joiden määrää kaupungissa. Sitä varten tavoitteena 
on ollut lisätä erityisesti pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
osuutta, vähentää keskustan läpiajoliikennettä ja 
suunnitella liikennettä vahvassa yhteydessä maan-
käytön ja uusien rakentamishankkeiden kanssa. 
Yhteistyön parantamiseksi kaupungissa muutettiin 
suunnitteluorganisaatiota niin, että keskusteluyhteys 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen kanssa pa-
rani.

Organisaatiomuutoksen lisäksi Visio 2020:n suu-
ri muutos on ollut rautatieliikenteen uudistaminen. 
Rautatie on halkonut Delftin keskustaa ja luonut mer-
kittävän estevaikutuksen kaupungin länsi- ja itäosien 
välille. Vuonna 2009 aloitettiin projekti, jossa 4-raitei-
nen rata siirrettiin kahden kilometrin matkalla maan 
alle ja rautatieasema rakennettiin uudelleen. Katu-
tasoon tehtiin kävelyalue, katettu kanaali kaivettiin 
uudelleen esiin ja radan vieressä kulkenut vilkas katu 
muutettiin kävely-ystävällisemmäksi. Lisäksi maan 
alle tehtiin 400 paikan autopysäköintihalli ja 7000 
paikan pyöräpysäköintitilat. Yliopistolle sijoitettiin uusi 
asema, jonka tarkoituksena on vähentää päärautatie-
aseman kuormitusta.

KESKUSTAN NELIVAIHEINEN MUUTOS

TYYTYVÄISYYS MUUTOKSIIN

Delftin keskustan muutos toteutettiin erittäin 
suunnitelmallisesti neljässä vaiheessa vuosina 
2000-2010. Ennen muutosta keskustassa oli 
suuri pysäköintialue ja muutamia kävelykatuja. 
Neljä muutosvaihetta keskittyi kävelykatujen 
yhdistämiseen, autopysäköinnin keskittämi-
seen kävelyalueen ympäristössä sekä uusien 
alueiden ja kävelyreittien selkeyttämiseen. Au-
toton alue vaatii suunnittelulta selkeää jakelu-
liikenteen sisäänajoa, lyhytaikaista pysäköintiä 
keskustan lähellä ja pitkäaikaista pysäköintiä 
keskustan reunamilla. Muutosten jälkeen 1700 
henkilöä vastasi kyselyyn, jossa tiedusteltiin tyy-
tyväisyyttä muutoksiin

70% 70%
toivoi autotonta 
aluetta yhä  
laajennettavan.

oli aiempaa tyytyväisempiä 
keskustaan autottoman 

alueen myötä.
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KUVA 1 
Keskustan läpi kulkevat junaraiteet on ve-
detty maan alle ja keskustan läpi kulkevat 
vain raitiovaunut.

KUVA 2 
Asuinalueilla pysäköinti on kadunvarressa 
ja pyörille on omia lukittuja ja katettuja 
pysäköintipaikkoja.

KUVA 3 
Uudet suunnitelmat on tuotu näkyvästi 
esiin katutilaan. Kuvassa havainnekuva 
uudesta aseman alueesta.

KUVA 4 
Uuden rautatieaseman alle pääsee pyöräl-
lä laadukasta infraa pitkin.

KUVA 5 
Aseman alla pyöräpysäköinti on valvottua 
ja älykästä: älytaulut kertovat vapaiden 
paikkojen lukumäärän.

KUVA 6 
Pyörähuoltamoita on pitkin kaupunkia ja 
niiden laatutaso on korkea ja opastus peril-
le informatiivista.

1 2

3 4

5 6
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KESTÄVÄN  
LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 

KEHITYSKAARI

3 
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3.1 Mistä ollaan tultu?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 tai  
useampi autoa

2 tai  
1 autoa

1 auto tai  
ei autoa Autoton  

elämäntapa

KESTÄVIEN LIIKKUMISMUOTOJEN KILPAILUKYKY

PYSÄKÖINNIN OHJAUSVAIKUTUS
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Maailmassa ei ole saavutettu mitään ilman kunnian-
himoisia tavoitteita ja päämäärätietoista työtä niiden 
saavuttamiseksi. Myös kaupunkien kehityksen taus-
talla tulisi olla visio siitä, mihin kaupunkia halutaan 
kehittää sekä määrätietoinen ohjelma vision toteut-
tamiseksi. Pysäköintipolitiikka on olennainen osa kau-
punkikehitystä ja sen edistäminen on keskeistä niin 
taloudellisesti kuin kaupunkikuvallisesti. Kuuluisa kes-
tävän kaupunkiliikenteen puolestapuhuja, emeritus 
professori Herman Knoflacher  (1993) on todennut, 
että kestävän liikennejärjestelmän perusta on asui-
nalueiden pysäköintijärjestelmä.

Pysäköintijärjestelmää on mahdoton kehittää ilman 
kokonaisvaltaista näkemystä kaupungin kehityksestä 
ja liikennejärjestelmän uudistamista. Globaaleja sel-
vityksiä tekevä konsulttitoimisto Arthur D. Little on 
UITP:lle (Union Internationale des Transports Publics) 
tekemässään selvityksessä (2018) havainnut, että lii-
kennepolitiikka on puutteellista eri puolilla maailmaa. 
Kaupungeilla ei ole aina selvää visiota, miltä heidän 
liikennejärjestelmänsä pitäisi näyttää tulevaisuudessa. 
Niillä ei myöskään tällöin ole selkeää strategiaa, miten 
tavoitteisiin päästään.

Pysäköintipolitiikka on tärkeä 
perusta kestävälle kaupungille
Yksi avaintekijä kaupunkisuunnittelussa on ihmisten 
sujuvan arjen varmistaminen. Pysäköintipolitiikalla on 
iso merkitys siinä, miten sujuvaksi arki muodostuu. Se 
vaikuttaa kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaisuu-
teen. Pysäköintipolitiikka on osa kaupungin kehitystä 
ja menestystä.

Pysäköintipaikkojen sijainti ja saavutettavuus osana 
matkaketjua ovat olennaisia tekijöitä. Jos asuinalueil-
la on saatavilla vaihtoehtoisia kulkutapoja, kannattaa 
ihmisiä ohjata käyttämään pyörää tai joukkoliiken-
nettä autoilun sijaan. Sijoittamalla pyöräpysäköinti 
asuntojen ovien läheisyyteen, varmistamalla viihtyisät 
kävely- ja pyöräilyreitit joukkoliikennepysäkeille ja si-
joittamalla autopysäköinti mahdollisuuksien mukaan 
kauemmas asunnoista ihmiset saadaan todennäköi-
semmin valitsemaan kestävä liikkuminen autoilun 
sijaan. Hyvin suunniteltu joukkoliikenne, pyöräily ja 
kävely edistävät sujuvaa arkea parhaiten, sillä ne vä-
hentävät liikenteen ruuhkia ja lisäävät turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä. 

Määränpäässä autopysäköinnin sijoittelulla ja saavu-
tettavuudella on myös merkittävä rooli. Kohdetta lä-

4.1 Pysäköinnillä on  
merkitystä
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hestyttäessä liikennejärjestelmän tulee ”imeä” auto 
sisäänsä ja ohjata suoraan pysäköintipaikoille, kuten 
pysäköintilaitokseen. Näin vältetään vapaiden pysä-
köintipaikkojen etsinnästä syntyvää turhaa autoilua.

Pysäköinti on osa kaupungin  
kehitystä
Autoilun vähentämisen ja pysäköinnin keskittämisen 
myötä katutilaa vapautuu muuhun käyttöön, mikä 
mahdollistaa viihtyisämmän kaupungin rakentami-
sen. Kadunvarsipysäköinnin tilalle voidaan rakentaa 
esimerkiksi korkealaatuisia pyöräilyväyliä, kävelyväyliä 
tai oleskelutilaa. 

Keskitetyn pysäköintitilan löytäminen täydennys-
rakentamiskohteissa on oma haasteensa. Kullekin 
alueelle täytyisi löytää sopiva pysäköintiratkaisu, mikä 
vaikuttaa merkittävästi alueen kaavoitusratkaisuihin. 
Pysäköintipaikkojen kustannus on puolestaan riippu-
vainen pysäköintiratkaisusta, joka on tonttitalouden ja 
asuntojen hinnan kannalta keskeinen tekijä. 

Maankäytön suunnittelulla pitäisi mahdollistaa mo-
nipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto sekä 
edistää kestävää liikkumista kaupungissa. Pysäköin-
tinormien uudistamiselle on tarvetta, jotta kaupun-

Pysäköinnin 
suunnittelu tulee 
nähdä keinona 
elävöittää kau-
punkeja. Hyvä 
pysäköintipoli-
tiikka tukee  
yrityksiä ja  
liike-elämää
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gin hyvää kehitystä edistävä täydennysrakentaminen 
mahdollistuisi ja jotta täydennysrakentaminen ei joh-
da liian kalliisiin pysäköintiratkaisuihin. Normeja pitäisi 
tarkastella suhteessa muuhun liikennejärjestelmään, 
erityisesti joukkoliikenteen ja pyörän käytön mahdol-
lisuuksiin sekä maankäytön monipuolisuuteen ja pal-
velutarjontaan.

Pysäköinnin suunnittelu tulee nähdä entistä selvem-
min keinona elävöittää kaupunkeja, hallita ruuhkia ja 
toteuttaa ilmastotavoitteita. Suunnittelun tulee olla 
vahvassa kytköksessä kaupungin kehittämiseen ja 
elinvoimaan. Hyvä pysäköintipolitiikka tukee myös 
yrityksiä ja liike-elämää. Kaupunkistrategiasta johde-
taan liikennestrategia ja siitä edelleen pysäköintistra-
tegia. Pysäköintipolitiikan uudistamisessa ja uusien 
pysäköintinormien laatimisessa on tarpeen ottaa 
liikkumisen murros vahvasti huomioon ja mietittävä, 
miten liikenteen kokonaismäärä kehittyy, eri kulkuvä-
lineiden käyttö tehostuu ja pysäköinnin kokonaistarve 
muuttuu. Hyvä pysäköintipolitiikan laatiminen sisäl-
tää eri muutostekijöiden yhteisvaikutuksen arvioinnin. 
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4.2 Pysäköintipolitiikka
Pysäköinnin ja pysäköintipolitiikan kehitys on kokenut 
evoluution viimeisinä vuosikymmeninä. Monissa kau-
pungeissa on laadittu ensimmäinen pysäköintipoliit-
tinen asiakirja tällä vuosikymmenellä. 

Kaupungeissa on havahduttu siihen, että pysäköin-
nin järjestäminen on tärkeä osa kaupungin elivoiman 
kehitystä sekä kestävän liikkumisen edistämistä. Evo-
luutio on noudattanut seuraavia askelia:

1. Pysäköintipolitiikan laadinta on tarpeetonta. Pysäköinti 
ei muodosta ongelmaa alueen vetovoimalle ja elämisen 
laadulle.

2. Pysäköintipaikkojen ruuhkautuessa käyttöä aletaan oh-
jata sääntelyn ja valvonnan avulla. Tietyillä alueilla py-
säköinti kielletään ja toisilla alueilla tehostetaan muun 
muassa opastamalla ja merkitsemällä pysäköinti pa-
remmin.

3. Pysäköinnille asetetaan aikarajoituksia, jotta saadaan 
kiertoa edelleen tehostettua sekä pitkäaikaista pysä-
köintiä rajoitettua esimerkiksi työmatkojen yhteydessä.

4. Asukaspysäköinnin hallitsemiseksi laaditaan järjestelmä. 
Pysäköinti saattaa muuttua luvanvaraiseksi. Vieraspysä-
köinnin ehtoja asuinalueilla tiukennetaan.

5. Pysäköinti muutetaan maksulliseksi, jotta pysäköinti-
paikkojen käyttöä saadaan tehostettua ja ohjattua.

6. Keskusta-alueiden pysäköintiä rajoitetaan, jotta keskus-
taan saapuvaa autoliikennettä saadaan vähennettyä ja 
katuja autoilta ihmisille. Keskustan ulkopuolelle toteu-
tetaan liityntäpysäköintialueita, jotta kaikkien autojen ei 
tarvitse ajaa kaupungin ytimeen.

7. Kaupungissa laaditaan kokonaisvaltainen liikkumisen 
ohjauksen suunnitelma, jossa pysäköinnin järjestäminen 
on tärkeä osa. Liikkumisen ohjauksella pyritään kasvat-
tamaan kestävien liikkumismuotojen osuutta.
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Aikarajoitukset

Ensimmäiset  
maksulliset  

pysäköintipaikat

Pysäköinnin  
maksualueen  
laajentaminen

Tarjonnan  
rajoittaminen Liityntäpysäköinti

Dynaaminen 
 hinnoittelu

Pysäköintipaikkojen  
vuorottaiskäyttö

Asukaspysäköinnin  
maksullisuus

Pysäköintipolitiikka 
liikkumisen 

ohjauksen keinona 
kohti kestävämpiä 
liikkumisvalintoja.

VAIHE 3

VAIHE 2

VAIHE 1

PYSÄKÖINTIPOLITIIKAN 
EVOLUUTIO 

Pysäköintisäännöt ja  
valvonta

Pysäköinti- 
politiikkaa  

ei ole

VAIHE 4
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CASE TAMPERE

Hyvän pysäköintipolitiikan  
periaatteet
Hyvä pysäköintipolitiikka vastaa sekä tämän päivän 
että tulevaisuuden tarpeisiin. Sen tulee olla samaan 
aikaan sekä mukautuvan joustava että sopivan tavoit-
teellinen. 

Eri puolilla maailmaa kaupungit ovat laatineet kat-
tavia pysäköintipoliittisia ohjelmia, joiden tavoittee-
na on ollut liikekeskustan elävöittäminen, kestävän 
kehityksen mukaisten liikennemuotojen lisääminen, 
kaikkien kulkutapojen saavutettavuuden parantami-
nen ja nykyisten pysäköintipaikkojen ja -tilojen käytön 
tehostaminen. 

Lisäksi ohjelimissa on haluttu kohdentaa pysäköin-
nistä saatuja varoja keskustan tai liikennejärjestelmän 
kehittämiseen tai ottaa pysäköinnille varattuja alueita 
muuhun käyttöön, etenkin täydennysrakentamisen 
tai virkistyksen käyttötarkoituksiin. Pysäköinnin hin-
noittelu on politiikan säätöruuvi. Kun hinnat nousevat 
keskustaa kohti mentäessä, ihmiset jättävät auton to-
dennäköisemmin keskustan ulkopuolelle esimerkiksi 
liityntäpysäköintialueille ja jatkavat joukkoliikenteel-
lä matkaansa. Myös pysäköintinormeilla pystytään 
ohjaamaan pysäköintiä ja sen järjestämistä. Hyvä 

normiston laatimiseksi vaaditaan laaja-alaiset liiken-
ne- ja pysäköintistrategiat. Normin ja sen perusteella 
rakennettavien pysäköintipaikkojen määrän tulee olla 
linjassa liikennejärjestelmän kanssa: paikkoja ei voida 
rakentaa vähän, jos vaihtoehtoisia kulkutapoja ei ole 
ja autonomistusaste on korkea.

Hyvässä pysäköintipoliittisessa ohjelmassa on laa-
dittu lisäksi seurantaohjelma mittareineen, jotta voi-
daan arvioida, miten tavoitteiden saavuttamisessa ja 
toimenpideohjelman toteuttamisessa on onnistuttu. 

Tampereen kaupungin pysäköintipoliittisissa linjauksissa 
(2016) on määritelty seuraavat keskeiset pysäköintipolitiik-
kaa ohjaavat tavoitteet:

 » Edistetään eheyttävää maankäyttöä ja tehokkaalla 
ja keskitetyllä pysäköinnillä.

 » Edistetään elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan 
elinvoimaisuutta hyödyntämällä pysäköinnin mo-
nipuolista keinovarantoa.

 » Edistetään kestävän kehityksen mukaista liikkumis-
ta pysäköintiratkaisuilla.

Pysäköintipolitiikkaa päivitettiin pysäköintinormin osalta 
vuonna 2019.

Pysäköintipolitiikka on 
tärkeä osa kaupungin 
elinvoimaisuuden 
kehitystä ja kestävän 
liikkumisen 
edistämistä.
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Jyväskylän kaupungin uudessa pysäköinnin hallintamallissa (2018) on 
asetettu seuraavan tavoitteet:

 » Pysäköintiratkaisujen tulee edistää kestävän kehityksen mukaista liik-
kumista.

 » Pysäköintinormien tulee mahdollistaa täydennysrakentaminen erityi-
sesti keskusta-alueella.

 » Tehokkaalla ja keskitetyllä pysäköinnillä edistetään täydennysrakenta-
mista erityisesti keskusta-alueella

 » Pysäköinnin tulee edistää myös elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan 
elinvoimaisuutta.

 » Pysäköinnin palveluita ja hinnoittelua tulee kehittää tukemaan keskus-
tan kehittämistavoitteita.

 » Pysäköintiratkaisuissa tulee ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet, liik-
kumispalveluiden kehittyminen ja esim. autojen yhteiskäytön yleistymi-
nen. Ratkaisuilla tulee ohjata kehitystä tavoitteelliseen suuntaan.

 » Pysäköintiratkaisuilla on tavoitteena vaikuttaa lisäksi keskustaan tulevien 
matkojen määrään ja kulkutapaan, liikenteen sujuvuuteen, ilman laa-
tuun, turhan liikenteen vähentämiseen, kaupunkitilan tehokkaampaan 
käyttöön sekä keskustan palvelujen houkuttelevuuteen.

Pysäköintipolitiikan toteuttamisessa vaaditaan vahva 
ohjaus julkiselta vallalta sekä hyvää viestintää eri si-
dosryhmien kanssa. Esimerkiksi yksityisten pysäköin-
tilaitosten saaminen mukaan kaupungin strategian 
mukaisen kehityksen edistämiseen on olennaista. 
Belgian Gentissä on puolet keskustan reilusta 10 py-
säköintilaitoksesta kaupungin ja puolet yksityisen 
omistuksessa. Hyvän keskusteluyhteyden ansiosta 
yksityisten pysäköintilaitoksen hinnoittelu on samal-
la tasolla kuin kaupungin omistamissa laitoksissa. 
Laitokset on hinnoiteltu edullisemmiksi kuin kadun-
varsipysäköinti, jotta autot saadaan mahdollisimman 
tehokkaasti kadunvarsilta pysäköintilaitoksiin. Alanko-
maiden Zuetermeerissa keskusteluyhteys yksityisiin 
pysäköintilaitoksiin on puutteellinen, minkä vuoksi 
hinnoittelupolitiikka on kirjavaa. Lisäksi kaupunki ei 
saa yksityisiltä laitoksilta dataa, jota he voisivat hyö-
dyntää opastuksessa ja informoinnissa.

Eurooppalaisissa kaupungeissa on todettu olevan 
hyötyä siitä, että kaupunki omistaa pysäköintiyhtiön. 
Tällöin kaupunki voi paremmin ohjata pysäköinnin 
kokonaishinnoittelua sekä varmistaa datan saata-
vuuden. Kuitenkin on myös todettu, että hyvällä vies-
tinnällä julkinen ja yksityinen on mahdollista saada 
puhaltamaan yhteen hiileen kaupungin hyvän kehi-
tyksen ja strategian edistämiseksi.

CASE JYVÄSKYLÄ
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GENT

 » Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen
 » Ohjaa liikkumisratkaisuja
 » Pysäköintipaineen pienentäminen
 » Pysäköijien vaihtuvuuden nopeuttaminen
 » Kestävään liikkumiseen kannustaminen
 » Pysäköinnin sujuvoittaminen

BATH

 » Parantaa kaupungin ja sen ympärysalueiden elinvoimaisuutta, vähentää liiken-
nettä ruuhkaisimmilla alueilla sekä parantaa ilmanlaatua

 » Pysäköinnin tarjonnan hallitseminen
 » Liikkumisen kysynnän hallinta uusilla alueilla rajoitetuilla pysäköintinormeilla: Väl-

tetään ylitarjontaa mutta täytetään välttämätön pysäköintitarve. 

LINKÖPING
 » Pysäköintinormin tulee tarjota joustavuutta
 » Suhteellisen pitkät kävelymatkat pysäköintiin on hyväksyttävä
 » Työpaikkapysäköinnin tulee olla maksullista
 » Pysäköintiin käytettävä tila käytettävä tehokkaasti

UPPSALA

 » Viihtyisä kaupunkiympäristö
 » Vähentää autoliikenteen ympäristövaikutuksia
 » Tasapuolinen ja tehokas liikennejärjestelmä kaikille kulkumuodoille
 » Tehokkaampi maankäyttö
 » Edesauttaa keskustan elinvoimaisuutta

NOTTINGHAM

 » Valinnanvapaus liikkumismuodoissa
 » Hallitse, älä rajoita. Tarjotaan laaja keinovalikoima liikkua
 » Pysäköinti on vahvasti tulonlähde
 » Pysäköinnin hinnoittelu markkinoiden mukaan
 » Työpaikkojen pysäköintivero joukkoliikenteen rahoituskeino

Nostoja tutkimuskaupunkien pysäköintipolitiikasta
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4.3 Positiivinen päätöksenteko
Poliittinen sitoutuminen on tärkein edellytys kau-
pungin kehittämiselle ja myös pysäköinnin uudista-
miselle. Kaikissa kestävän liikkumisen esimerkkikau-
pungeissa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, ja 
niiden saavuttamiseksi tehdään päämäärätietoista 
työtä. Ilman päätöksentekijöiden ja kaupungin joh-
don sitoutumista tavoitteisiin ja niiden saavuttami-
seen on mahdotonta saavuttaa merkittäviä uudis-
tuksia.

Kaupungeilla on erilaisia keinoja tavoitteiden saavut-
tamiseksi, mutta Gentin kaupungin ajatusmalli sovel-
tuu kaikkiin muihinkin kaupunkeihin: ”kehittämisvisio 
tulee suunnittella hyvin ja viestiä hyvin.” Ilman hyvää 
suunnittelua ja vuoropuhelua muutosta ei ole mis-
sään kaupungissa saatu aikaan. 
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1. ISO VISIO JA SELKEÄT TAVOITTEET
 » Olennaista on ison kuvan esittäminen päättäjille, virka-

miehille, yrityksille, asukkaille. Yksittäisten ratkaisujen 
esittäminen ilman kokonaiskuvaa johtaa riitelyyn vää-
ristä yksityiskohdista.

 » Suurempaan kokonaisuuteen on helpompi saada po-
liittinen tahtotila.

 » Pysäköintistrategia pitää sitoa liikennestrategiaan ja 
kaupungin kehittämisstrategiaan.

 » Suunnitelma kannattaa pitää yksinkertaisena. Yleensä, 
jos jotakin haluaa kaksinkertaistaa, sitä pitää yksinker-
taistaa.

2. KESKEISET IHMISET
 » Täytyy löytää keskeiset ihmiset, joilla on vaikutusvaltaa.
 » Toimenpiteiden toteuttamista vauhdittaa merkittä-

västi, jos tärkeimmillä päätöksentekijöillä on vahva ja 
selkeä visio, mitä pitää tehdä.

 » Visio täytyy saada myytyä myös ”hiljaiselle enemmis-
tölle”. Siinä kahdenkeskiset keskustelut ovat tärkeitä.

3. TIETO
 » Hyötyjen ja faktojen kertominen päättäjille on olen-

naista, jotta heidät saadaan vakuutettua.
 » Kansainväliset ja kotimaiset hyvät esimerkit avaavat 

päättäjien silmiä.
 » Asukkaiden näkökulmat ovat tärkeitä. Niitä kannattaa 

kysyä säännöllisillä kyselyillä, joita varten voi koota esi-
merkiksi 1000 asukkaan ”paneelin”.

Poliittisen sitoutumisen edistäminen
Esimerkkikaupungeissa tehdyistä haastatteluista tuli esiin viisi asiaa, joilla poliittinen  
sitoutuminen on onnistuttu varmistamaan:

 » Yli valtuustokauden menevät ohjelmat ovat tärkeitä 
mutta haasteellisia. Niiden läpimeno vaatii hyväksyn-
nän yli puoluerajojen sekä asukkailta. Uudet valtuute-
tut sitoutuvat paremmin pitkän tähtäimen ohjelmiin, 
jos niillä on asukkaiden hyväksyntä.

4. HYVÄT KOKEMUKSET
 » Usein kannattaa edetä askel kerrallaan, mutta toteut-

taa joka askel laadukkaasti. Ihmisten hyväksyntä toi-
menpiteiden laajentamiselle on helpompi saada, kun 
he saavat muutoksista hyvän kokemuksen. Erityisesti 
kauppiaiden vakuuttamisessa pienet onnistuneet pi-
lotit on koettu hyväksi.

5. VIESTINTÄ
 » Päätöksentekijöiden kanssa kannattaa pitää säännöl-

lisiä tapaamisia, joissa ajatuksia vaihdetaan kaksisuun-
taisesti. 

 » Viestien sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota, jot-
ta visiolle saadaan mahdollisimman laaja hyväksyntä. 
Esimerkiksi kannattaa viestiä, että pysäköintipolitiikka 
ei ole tehty autoilun hankaloittamiseksi vaan viisaan 
autoilun edistämiseksi osana kestävää kaupunkikehi-
tystä. 

 » Virkamiesten ei pidä sanella vaan johtaa prosessia. Sa-
moin päättäjien ei pidä mestaroida vaan lähteä alku-
vaiheessa mukaan prosessiin
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4.4 Pysäköintinormit  
politiikan tukena 
Pysäköintinormi ohjaa paikkojen 
rakentamista
Suomessa autopaikkojen rakentamista ei ohjata lailla 
tai määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tode-
taan, että ”asemakaavassa ja rakennusluvassa mää-
rätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhtey-
dessä” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999). Laki 
ei kuitenkaan ota kantaa esimerkiksi rakennettavien 
pysäköintipaikkojen määrään tai toteutustapaan. Toi-
saalta laki mahdollistaa autopaikkojen rakentamisen 
muualle kuin tontille niin sanotulla vapaaksiostolla. 
Autopaikkojen rakentamisesta tontin ulkopuolelle 
voidaan kaavassa määrätä muutenkin kuin vapaaksi-
ostolla. Vapaaksiostossa rakennusliike tms. kiinteistön 
omistaja ostaa itsensä vapaaksi kaavan määräämien 
pysäköintipaikkojen toteutusvelvoitteesta. Tällöin 
kiinteistönomistajalta peritään kunnan määrittelemä 
korvaus, koska pysäköintipaikkojen rakentamisesta 
tontille ei synny kustannuksia. 

Useissa kunnissa pysäköintipaikkojen rakentamisen 
määrää ohjataan niin sanotulla pysäköintinormilla. 
Pysäköintinormi on asemakaavassa ilmoitettu auto-
paikkamäärä, joka ilmoitetaan usein joko autopaik-
kojen määränä per asunto tai paikkojen määränä 

per kerrosneliömetri. Kerrosneliömetri voi määräytyä 
rakennusoikeuden tai kokonaiskerrosalan mukaan. 
Normi voi määrittää joko autopaikkojen minimi- tai 
maksimimäärän. Miniminormissa autopaikkoja tu-
lee rakentaa vähintään normin ilmoittama määrä, 
ja maksiminormissa autopaikkoja tulee vastaavasti 
rakentaa enintään normin ilmoittama määrä. Pysä-
köintinormi voidaan esittää myös vaihteluvälinä, jossa 
alarajan muodostaa miniminormi ja ylärajan maksi-
minormi. Normi asetetaan usein kaikelle toiminnalle, 
joka vaatii autopaikkoja.

Joissain kunnissa pysäköintinormi on määritelty esi-
merkiksi pysäköintipolitiikan laadinnan yhteydessä. 
Tällöin on määritelty yleiset pysäköintipaikkamäärän 
laskentaohjeet erilaisille toiminnoille (kuten asumi-
nen, liiketoiminta ja koulut) ja kunnan erilaisille vyö-
hykkeille, joita sovelletaan asemakaavan laadinnan 
yhteydessä. Joissain kunnissa taas tällaista yleistä 
pysäköintinormia ei ole, vaan pysäköintipaikkamäärä 
lasketaan tapauskohtaisesta asemakaavaa laadittaes-
sa.

Pysäköintinormin taustalla on usein laskennallinen 
autopaikkatarve kerrosneliömetrien mukaan. Auto-
paikkatarve määritetään yleensä henkilöautotihey-
den (henkilöautoa/asukas) ja asumisväljyyden (k-m2/
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asukas) avulla. Jotta pysäköintinormi vastaisi mahdollisimman 
hyvin myös tulevaisuuden tarpeisiin, otetaan laskennassa huo-
mioon myös näiden arvojen kehittyminen. 

Pysäköintinormi murroksessa
Pysäköintinormia on tarkasteltu useassa kunnassa viime vuosi-
na, ja haasteita paikkamäärän määrittämiselle asettavat erityi-
sesti täydennysrakentaminen ja varautuminen tulevaisuudes-
sa tapahtuviin muutoksiin autonomistuksessa ja asumisessa. 
Edellä kuvattu perinteisellä tavalla määritetty pysäköintinormi 
ei usein anna kovin tarkkaa ja todellisuuteen hyvin pohjau-
tuvaa kuvaa pysäköintipaikkatarpeesta. Liikkumiseen ja sitä 
kautta pysäköintipaikkatarpeeseen vaikuttavat henkilöautoti-
heyden ja asumisväljyyden lisäksi monet muut tekijät, kuten 
mahdollisuudet muiden kulkumuotojen käyttöön sekä väes-
tön demografia. Toisaalta myös pysäköintipaikkamäärään voi-
daan pyrkiä vaikuttamaan vaikuttamalla ihmisten liikkumis-
tottumuksiin.   

Pysäköintinormin voidaankin ajatella jakautuvan neljään eri as-
teeseen sen mukaan, kuinka kokonaisvaltaisesti se ottaa huo-
mioon suunnittelualueen erityispiirteet ja miten vahvasti siihen 
halutaan vaikuttaa liikkumisen ohjauksen keinoilla. 

1. Ensimmäisessä asteessa pysäköintinormi huomioi ainoas-
taan henkilöautotiheyden ja asumisväljyyden ja näiden 
kahden muutokset. Tällöin normi ei ota huomioon suunni-
teltavan kohteen erityispiirteitä, vaan antaa vain yleiskuvan 

tarvittavasta pysäköintipaikkamäärästä. Monissa, erityisesti pienem-
missä, kunnissa pysäköintinormi on tällä ensimmäisellä asteella.

2. Toisessa pysäköintinormin asteessa otetaan laajemmin huomioon 
alueelliset ominaispiirteet, kuten joukkoliikennetarjonta, kävely- ja 
pyöräily-yhteydet, alueen palvelutarjonta, asumismuoto (esimerkiksi 
opiskelija- ja vuokra-asuntojen yhteydessä pysäköintitarve on yleen-
sä pienempi kuin omistusasumisen yhteydessä) ja väestön demo-
grafia (esimerkiksi opiskelijoiden, lapsiperheiden ja vanhusväestön 
määrä). Näin päästään lähemmäs alueen todellista pysäköintipaik-
katarvetta. 

3. Pysäköintinormin kolmannessa asteessa pysäköintipaikkatarpee-
seen pyritään vaikuttamaan liikkumisen ohjauksen keinoilla. Sen li-
säksi, että paikkamäärä suunnitellaan alueelliset erityispiirteet huo-
mioiden, voidaan paikkamäärään vaikuttaa esimerkiksi laadukkaan 
pyöräpysäköinnin, yhteiskäyttöautojen sekä paikkojen vuorottais-
käytön avulla. Toisaalta voidaan määritellä, miten pysäköintipaikat 
sijoitetaan ja onko kiinteistönomistajilla mahdollisuutta hyödyntää 
vapaaksiostoa. Näin pysäköinnistä tulee yksi liikkumisen ohjauksen 
keinoista ja sen avulla voidaan pyrkiä tukemaan kestävälle liikenne-
järjestelmälle asetettuja tavoitteita. 

4. Neljännessä asteessa kaikki sidosryhmät sitoutuvat yhdessä yh-
teiseen tavoitteeseen, jota edistetään synergiassa. Normi ei vastaa 
tähän päivään vaan sillä on itsessään liikkumista ohjaava vaikutus ja 
sillä pyritään edistämään voimakkaasti kestävää liikkumista. Yhtei-
seen tavoitteeseen sitoutuminen varmistetaan sopimusteknisesti.
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PYSÄKÖINTINORMIN 
VAIHEET

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys
 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen maankäyttö
 » Asumismuoto

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys
 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen maankäyttö
 » Asumismuoto
 » Laadukas pyöräpysäköinti
 » Yhteiskäyttöautot
 » Joukkoliikenteen tukeminen

Pysäköinnin toteutustapa
 » Keskitetty
 » Alueellinen kunnallinen  

pysäköintitoimija
 » Vuorottaiskäyttö
 » Vapaaksioston hyödyntäminen

Liikkumisen ohjausta
 » Laadukas pyöräpysäköinti
 » Yhteiskäyttöautot
 » Joukkoliikenteen tukeminen

Pysäköinnin toteutustapa
 » Keskitetty
 » Alueellinen kunnallinen  

pysäköintitoimija
 » Vuorottaiskäyttö
 » Vapaaksioston hyödyntäminen

 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja  

pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen  

maankäyttö
 » Asumismuoto 

 » Normi ei vastaa tähän hetkeen 
vaan ohjaa voimakkaasti  
liikkumiskäyttäytymistä

 » Kaikki toimijat yhdessä  
yhteisen tavoitteen eteen

 » Sitoutuminen yhteisiin  
tavoitteisiin sopimuksilla1

2

3

4
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Uppsalassa pysäköintinormin avulla kannustetaan rakennuttajia toteuttamaan kes-
tävän liikkumisen toimenpiteitä. Minimimuotoisesta autopaikkanormista voi saada 
joustoa tekemällä ns. liikkumispaketin,  joka sisältää keinoja vähentää autoriippu-
vaisuutta. Pakettien tulee sisältää useita keinoja, jotka yhdessä tekevät kestävästä 
liikkumisesta houkuttelevaa. Pakettien sisältö voi vaihdella paljon ja paikkavähen-
nysmäärät arvioidaan tapauskohtaisesti. Normilla pyritään edistämään kestävää 
liikkumista ja pitämään rakentamisen kustannukset alhaisimpina.

Uppsala suosii myös keskitettyä pysäköintiä. Rakennuttajat voivat vapaaksiostaa 
osan tai kaikki paikoista Uppsalan kaupungin pysäköintioperaattorin pysäköintilai-
toksista. Pysäköintilaitokset koetaan kaupungissa joustavana ratkaisuna verrattuna 
esimerkiksi maanalaiseen pysäköintiin. Pysäköintilaitos on mahdollista muuttaa tu-
levaisuudessa muuhun käyttöön tai rakentaa siihen lisäkerros pysäköintitarpeessa 
tapahtuvien muutosten mukaan.

Tärkeä huomio on, että kestävän liikkumisen toimet toimivat vain, jos kadunvar-
sien pysäköinti on hinnoiteltua, aikarajoitettua tai luvanvaraista. Muuten autot 
”valuvat” kaduille.

UPPSALAN JOUSTAVA NORMI

Esimerkki rakennuttajan ”liikkumispaketista”
 » Laadukas pyörän lukitusmahdollisuus
 » Pitkäaikaiselle pyöräpysäköinnille tarkoitetut paikat ovat sääsuojattuja ja  

lähellä ulko-ovea.  Esimerkiksi pyörävarastoissa tai pihalla sääsuojatussa tilassa.
 » Kuormapyörälle tilaa, 0,1 paikkaa/asunto
 » Sähköpyörän latausmahdollisuus pyörävarastossa
 » Tilaa pyörän kuljetukselle asunnoissa, esim. hississä
 » Ilmapumppu ja huoltotila pyörille pyörävarastossa
 » Yhteiskäyttöautojäsenyys vähintään 5 vuodelle
 » Yhteiskäyttöpyöräjärjestelmän muodostaminen (sähkö, taitto- ja kuormapyöriä) 

sekä suunnitelma ylläpitää näitä

Muita keinoja ovat mm. joukkoliikenneliput, älykkäät pakettiautomaatit kiinteistöis-
sä, vuokrapyörät, joukkoliikenneinformaatiotaulut ja pysäköintilaitosten suosiminen

 25%
vähemmän 

 autopaikkoja



82

Pysäköinti liikkumisen ohjauksen 
keinona
Nykyään yhä useampi kaupunki on siirtynyt kohti 
kolmannen asteen pysäköintinormia ja ottanut nor-
min yhteyteen liikkumisen ohjauksen keinoja. Usein 
liikkumisen ohjaus näkyy mahdollisuutena poiketa 
pysäköintinormin antamasta paikkamäärästä tietty-
jen reunaehtojen täyttyessä. Esimerkiksi Tampereel-
la autopaikkamäärä voi olla 20 % normin velvoitetta 
pienempi, jos alueelle osoitetaan pysäköintipaikkojen 
käytön tehostamisen keinoja, kuten paikkojen vuo-
rottaiskäyttöä, nimeämättömyyttä tai keskitettyä 
rakenteellista pysäköintiä. Helsingin asuintonttien 
autopaikkamäärien laskentaohjeessa taas on määri-
telty, että jos tontille osoitetaan yhteiskäyttöauton py-
säköintipaikka tai -paikkoja, voidaan laskentaohjeen 
antamasta pysäköintipaikkamäärästä vähentää 3 %.  

Minimi- vai maksiminormi?
Pysäköintinormissa ilmoitettu pysäköintipaikkamäärä 
voi olla joko minimi- tai maksimimäärä. Käytännössä 
siis pysäköintipaikkoja tulee rakentaa joko vähintään 
tai enintään normin ilmoittama määrä. Suomalaisissa 
kunnissa pysäköintinormi on yleensä miniminormi.

Valinta minimi- ja maksiminormin välillä ei aina ole 
helppo. Useissa eurooppalaisissa kaupungeissa mak-
siminormia hyödynnetään ydinkeskustassa ja muissa 
kuin asumiseen tarkoitetuissa kohteissa. Miniminor-
mia taas hyödynnetään lähinnä asuinrakentamisessa. 
Miniminormien pelätään johtavan pysäköintipaikko-
jen liialliseen rakentamiseen ja vastaavasti maksimi-
normien aiheuttavan pysäköintipaikkapulaa. Asia on 
kuitenkin harvoin näin yksinkertainen. 

Lontoossa toteutettiin 2000-luvun alussa päätös 
siirtyä miniminormeista maksimeihin. Päätös oli 
seurausta kansallisesta ohjeistuksesta (Planning Po-
licy Guidance 13 – Transport), jonka mukaan myös 
asuinrakentamisen yhteydessä tuli ottaa käyttöön 
maksiminormit ja yhdessä muiden liikkumisen oh-
jauksen keinojen kanssa pyrkiä edistämään kestävää 
liikkumista ja vähentää ruuhkia. Miniminormeja tulisi 
käyttää ainoastaan esteettömien pysäköintipaikkojen 
suunnittelussa. 

Maksiminormin vaikutusta on tutkittu erityisesti Lon-
toossa, jossa rakennettujen pysäköintipaikkojen mää-
rä laski asuinrakentamisessa noin 40 % verrattuna 
määrään, joka olisi pitänyt rakentaa miniminormin 
aikana. Vähiten paikkamäärä laski ehkä hieman yllät-
täen Lontoon ydinkeskustassa. Maksiminormi ei siis 
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toiminut aivan kuten oli odotettu, vaan paikkamää-
rään vaikuttivat myös muut tekijät.

Lontoon kokeilu osoitti, kuinka tärkeää on sitoa py-
säköintipaikkamäärän suunnittelu alueen ominais-
piirteisiin, kuten joukkoliikenteen saavutettavuuteen 
ja alueen muuhun pysäköintipaikkatarjontaan. Mak-
simininormit voivat toimia, mutta eivät yksittäisenä 
toimenpiteenä. Toisaalta miniminormi ei todennä-
köisesti aiheuta pysäköintipaikkojen ylitarjontaa, jos 
normi on joustava ja tapauskohtaista harkintaa on 
mahdollista tehdä. (Guo & Ren 2013)

Lopulta ei ole niin merkityksellistä, ovatko kunnan 
pysäköintinormit maksimi- vai miniminormeja. Tär-
keämpää on se, kuinka hyvin pysäköintipaikkojen 
suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelualueen 
erityispiirteet, kuinka joustava normi on, millainen py-
säköintipaikkatarjonta on kokonaisuutena ja kuinka 
paljon tapauskohtaista harkintaa paikkamäärän las-
kennassa on mahdollista toteuttaa.  

Kuinka monta pysäköintipaikkaa 
on tarpeeksi?
Victoria Transport Policy Institutin toiminnanjohtajan 
ja pitkän linjan pysäköintiasiantuntija Todd Litmanin 
(2016) mukaan optimaalinen pysäköintipaikkamää-
rä määräytyy pysäköinnin todellisten kustannusten 
kohdentamisen mukaan. Jos pysäköintitarjonta olisi 
riittävä ja alueella hyvät mahdollisuudet liikkua muil-
la kulkumuodoilla, on optimaalinen paikkamäärä se, 
kun kaikki pysäköinnin kustannukset osoitetaan käyt-
täjälle ja paikkojen käyttöaste olisi tämän jälkeen opti-
maalinen. Litmanin mukaan pysäköintipaikkamäärän 
arvioinnissa pyritään kuitenkin hyvin usein paikka-
määrän maksimointiin, jotta vältytään mahdollisilta 
pysäköintiongelmilta ja alueen saavutettavuus autolla 
pysyy hyvänä. Erityisesti keskustoissa ja muilla tiiviin 
rakentamisen ja palveluiden alueilla on herätty tä-
män periaatteen mukanaan tuomiin haasteisiin. Liial-
lisella pysäköintipaikkamäärällä on myös hintansa, sil-
lä ne kuluttavat niin suoria kuin epäsuoria resursseja. 
Pysäköintipaikkojen rakentaminen maksaa ja paikat 
vievät tilaa muulta rakentamiselta. Toisaalta liiallinen 
pysäköintipaikkatarjonta kannustaa henkilöautoiluun, 
mikä lisää muun muassa ruuhkia, ilmansaasteita sekä 
kaupunkirakenteen hajanaisuutta. 



84

Pysäköintipaikkamäärän rakentamisessa voidaan 
myös pyrkiä optimaaliseen määrään. Tämä tarkoit-
taa sitä, että paikkamäärän arvioinnissa hyväksytään 
paikkojen täyttyminen, mutta pysäköinnin hallinnan 
keinoilla vaikutetaan paikkojen käyttöön ja mahdolli-
siin ylivuototilanteisiin. 

Litman (2016) on arvioinut erilaisten pysäköinnin hal-
linnan toimenpiteiden vaikutusta pysäköintipaikka-
määrään. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitaessa 
on hyvä muistaa, että alueelliset erilaisuudet voivat 
olla hyvin merkittäviä. Toisaalta toimenpiteet ovat sitä 
vaikuttavampia, mitä useampia niistä toteutetaan sa-
maan aikaan. Oheisessa taulukossa on esitetty muu-
tama keskeinen toimenpide ja sen arvioitu vaikutus.

Pysäköintinormin uudistaminen ei saisi johtaa tilan-
teeseen, jossa autojen säilyttäminen siirtyy katujen 
varsille tai muille kaupungin ylläpitämille paikoille. Jo-
kaiselle autolle tulee olla sen tarvitsema säilytyspaik-
ka, jotta pysäköintiongelmat eivät siirry kaupungille. 
Pysäköintinormilla voidaan ohjata liikkumiskäyttäy-
tymistä ja auton omistusta, mutta tätä ennen tulee 
hyödyntää muita pysäköinnin ohjauksen toimenpitei-
tä, ja muiden kulkumuotojen tulee olla erittäin kilpai-
lukykyisiä oman auton käytölle, jotta auton omistus 
voisi laskea.

Tekijä Kuvaus Tyypilliset muutokset

Sekoittunut  
maankäyttö

Maankäytön  
monipuolisuus  
kävelyetäisyydellä

Pienennä vaatimuksia 5-10% monipuolisen 
maankäytön kohteissa. Lisäpienennyksiä, jos jaet-
tua pysäköintiä.

Joukkoliikenteen 
saavutettavuus

Joukkoliikenteen 
palvelutaso

Pienennä vaatimuksia 10% asutuksissa, jossa n. 
400m säännölliselle bussiyhteydelle ja 20% asun-
noille ja työpaikoille, jossa neljäsosamailin päässä 
juna-asema.

Yhteiskäyttöautot
Yhteiskäyttöauto-
palvelun saatavuus 
lähistöllä

Pienennä vaatimuksia 5-10% jos lähistöllä on 
yhteiskäyttöautopalvelu tai vähennä 4-8 paikkaa 
kiinteistöstä, jossa on yhteiskäyttöauto.

Käveltävyys
Kävely-ympäristön 
laatu

Pienennä vaatimuksia 5-15% käveltävissä paikois-
sa ja vielä enemmän, jos käveltävyys mahdol-
listaa jaetun ja etäämmällä asunnosta sijaitsen 
pysäköinnin.

Demografia

Asukkaiden ja 
työntekijöiden ikä 
ja fyysinen 
toimintakyky

Pienennä vaatimuksia  20-40% asunnoille, jossa 
nuoria (alle 30v.) tai eläkeläisiä (yli 65.) ja vammai-
sia

Asuntojen vuokraus
Omistus- ja  
vuokra-asunnot

Pienennä vaatimuksia 20-40% vuokra-asunnoissa 
verrattuna omistusasuntoihin.

Autopaikkojen 
hinnat irrotettu 
asuntojen hinnasta

Pysäköintipaikat 
myydään erikseen 
asunnoista

Pysäköintipaikan hinnan irroittaminen asunnoista 
vähentää tyypillisesti autonomistusta ja pysäköin-
nin kysyntää 10-20%

Pysäköinnin ja  
liikkumisen ohjaus

Liikkumisen  
ohjauksen  
toimenpiteet  
käytössä alueella

Piennennä vaatimuksia 10-40% työpaikoilla, jossa 
tehokas pysäköinnin ja liikkumisen ohjaus.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset pysäköintitarjon-
taan. Suomennettu lähteestä Litman (2016)
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Pysäköinti täydennys- 
rakentamisen yhteydessä
Täydennysrakentamisen yhteydessä velvoitepaikka-
velka aiheuttaa usein haasteita pysäköinnin järjestä-
miselle tehokkaasti. Erityisesti vanhoilla alueilla pysä-
köintipaikkoja on aikanaan autonomistuksen ollessa 
vähäistä rakennettu vain vähän ja tilaa pysäköinnil-
le on niukasti. Täydennysrakentamisen yhteydessä 
myös näille asuntokerrosneliöille tulee  usein tarjota 
pysäköintinormin mukainen pysäköintipaikkamäärä, 
mikä tilanahtauden vuoksi voi olla hankalaa tai johtaa 
esimerkiksi kalliisiin maanalaisiin ratkaisuihin. 

Täydennysrakentamisen tukemiseksi täydennysra-
kentamisen normit voivat koskea vain uutta raken-
tamista. Tampereella täydennysrakentamisen nor-
mia sovelletaan uuteen rakentamiseen ja olemassa 
olevaan rakentamiseen yleistä normia. Pyöräpysä-
köintinormi toteuttamisvelvoite puolestaan koskee 
koko tonttia. Toinen keino vastata ongelmaan ovat 
keskitetyt laitospysäköintiratkaisut. Vapaaksiosto-oi-
keuden avulla kunnat tarjoavat rakennuttajille mah-
dollisuuden osoittaa kaavan vaatimat pysäköintipai-
kat läheisestä pysäköintilaitoksesta. Vapaaksiostossa 
kiinteistönomistajat maksavat erikseen sovittavan 
korvauksen siitä, ettei autopaikkoja tarvitse rakentaa 
tontille. 

Joissain kunnissa on myös pyritty vaikuttamaan erityi-
sesti keskusta-alueen ja muiden tiiviiden täydennys-
rakennusalueiden pysäköinnin suunnitteluun normin 
kautta. Esimerkiksi Jyväskylässä pysäköintinormia päi-
vitettiin vuonna 2018 vastaamaan paremmin täyden-
nysrakentamisen tarpeisiin. Uuden käytännön mukaan 
asemakaavassa määritetään pysäköintipaikkojen mi-
nimimäärä ja hankkeen toteuttajalla on mahdollisuus 
rakentaa harkintansa mukaan enemmän autopaikkoja, 
korvata osa paikoista yhteiskäyttöautoilla tai hyödyntää 
vapaaksiosto-oikeutta. Kaupunkirakennelautakunta on 
hyväksynyt pysäköinnin hallintamallin ja uudet asema-
kaavojen pysäköintinormit 16.10.2018.

Pysäköinnin alueellinen  
suunnittelu
Pysäköintipaikkamäärää ei koskaan voida suunnitella 
erillään muusta liikennejärjestelmästä. Jos esimerkik-
si asuinrakennuksen yhteydessä tarjotaan maksullisia 
autopaikkoja, mutta viereisillä kaduilla pysäköinti on 
ilmaista ja aikarajoitukset mahdollistavat pitkäaikaisen 
pysäköinnin, eivät asukkaat ole kovin helposti halukkaita 
maksamaan pysäköintipaikasta. Näin kadunvarsipysä-
köinti voi olla ruuhkautunutta, vaikka vapaita pysäköinti-
paikkoja olisi tonteilla tarjolla. Pahimmassa tapauksessa 
kadunvarsien asukaspysäköinti haittaa asiointipysäköin-
tiä, koska autojen vaihtuvuus ei ole pitkäaikaisessa asu-
kaspysäköinnissä niin suurta kuin lyhytaikaisessa asioin-
tipysäköinnissä. 

Pysäköintipaikka-
määrää ei koskaan 
voida suunnitella 
erillään muusta 
liikennejärjestel-
mästä.



86

1. Bussipysäkki
2. Taksit
3. Esteetön pysäköinti
4. Kaupunkilogistiikka
5. Moottoripyörä- ja pyöräpysäköinti
6. Yhteiskäyttöautot
7. Asukaspysäköinti
8. Lyhytaikainen pysäköinti
9. Pitkäaikainen pysäköinti

BATH - Katutilan hierarkia
Iso-Britannian Bathin pysäköintipolitiikassa katuti-
lan käytölle on määritelty hierarkia, jonka mukaan 
katutilassa tehtäviä muutoksia tarkastellaan.

Tutkimuskaupunkien pysäköinti-
normeista ja -politiikasta
Tutkimuskaupungeista Isossa-Britanniassa ja Belgias-
sa käytetään maksiminormeja ja muissa minimeitä. 
Kaikkien kaupunkien normeista voidaan joustaa, 
mutta erityisesti Ruotsissa jouston keinot ohjaavat 
tehokkaasti rakennuttajia toteuttamaan kestävän 
liikkumisen toimenpiteitä. Kaikki kunnat määrittävät 
norminsa jollakin aluejaolla, joka perustuu yleensä 
etäisyyteen joukkoliikenteestä. Normien suuri vaihte-
levuus kertoo siitä, että normit määritetään aina alue-
kohtaisesti ja sen tunnuspiirteet huomioon ottaen.

Kestävää liikkumista voimakkaimmin edistävät kau-
pungit ovat uusineet pysäköintipolitiikkaansa lä-
hivuosina, mutta esimerkiksi Linköping, joka ajaa 
edistyksellistä pysäköintipolitiikkaa, on päivittänyt 
pysäköintipolitiikkaansa viimeksi 2012. 

Kaupunkien pysäköintipolitiikat ovat erilaisia ja nor-
mien lisäksi kaupungeilla on erilaisia tapoja lähestyä 
pysäköinnin haasteita. Toiset kaupungit edistävät 
normien avulla liikkumisen ohjausta ja toisaalta mm. 
Bath arvioi katuhierarkiaansa arvottamalla eri käyttö-
tarkoitukset.
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Kaupunki
Kirjallinen 
pysäköinti- 
politiikka

Pyörä- 
pysäköinti-

normi

Maksimi/ 
miniminormi

Liiketilojen 
normi (ydin-

keskusta)

Asumisen 
normi (ydin-

keskusta)

Joustava 
normi

Jouston tapa Vyöhykejako
Pysäköinti- 

politiikan vuosi

Bath x x Molempia
Maksimi, 

Esim. 4/300 
k-m2

Minimi, esim. 
2 / 2-3 huo-

neen asunto
x Kunta arvioi x 2018

Cambridge x x Maksimi 1/100m2
1/ kahden ma-
kuuhuoneen 

asunto
x Kunta arvioi x 2006

Nottingham x x Maksimi
1/100m2 kes-
kusta, 1/40 2. 

vyöhyke
1/ asunto x Kunta arvioi x 2013

Zoetermeer x x Molempia
Keskus-

tassa 3,5-
4,5/100m2

Esim. 1,3-1,5 / 
asunto (90-

120m2)
x

Rakennuttaja osoittaa, että 
voi vähentää autoriippuvai-

suutta
x 2012

Delft x x Minimi 0,6-1,85 / 
100m2

0-1,7 / asunto 
(40-130m2) x Kunta arvioi x 2018

Gent x x
Maksimi au-
toille, minimi 

pyörille
2 / 100 m2 0,4 /asunto x Kunta arvioi x 2019

Hasselt Maksimi (suo-
situs) 1/ 50 k-m2 0,5-2  / asunto x Normi ei  

virallinen x -

Malmö x x Minimi 9-14/ 1000 m2 0,6-1,1 /asunto x Esim.  
yhteiskäyttöautot x 2010  

(uusi tekeillä)

Uppsala x x Minimi 2-5/1000 m2 8-5/1000 
k-m2 x Kestävän liikkumisen 

toimenpiteitä rakennuttajalta x 2018

Linköping x x Minimi 8 / 1000 m2 8 / 1000 -k-
m2 x Kestävän liikkumisen 

toimenpiteitä rakennuttajalta x 2012

Tampere x x Minimi ja 
maksimi 1/120 1/150 x

Vuorottaiskäyttö, nimeämät-
tömyys, yhteiskäyttöautot 

yms.
x

2016 (normit 
tarkistettu 

2019)

Jyväskylä x x Minimi 1/200
1/170  

(tai 1/400, jos  
vapaaksiosto)

x
Vuorottaiskäyttö, nimeämät-

tömyys, yhteiskäyttöautot 
yms.

x 2018

Vertailua tutkimuskaupunkien  ja Tampereen ja Jyväskylän pysäköintinormeista



88

Keravalla toteutettiin vuonna 2017 diplomityö, jonka tarkoi-
tuksena oli tutkia, olisiko asukaspysäköinnin pysäköintipaik-
katarvetta mahdollista tarkastella hankekohtaisesti ottaen 
huomioon laajemmin pysäköintiin vaikuttavia tekijöitä pe-
rinteisten henkilöautotiheyden ja asumisväljyyden lisäksi. 
Keravalla oli huomattu, että olemassa oleva pysäköintinormi 
ei tuottanut oikeanlaista pysäköintipaikkamäärää, vaan paik-
koja oli joko liikaa tai liian vähän. 

Hankkeessa Keravalle luotiin lineaariseen regressioanalyy-
siin perustuva ennustemalli, jonka avulla on mahdollista ar-
vioida asukaspysäköintipaikkojen määrää hankekohtaisesti. 
Ennustemalliin valittiin muuttujiksi väestön lukumäärä, ko-
konaissaavutettavuus (saavutettavuusmallista, joka huomioi 
kävellen ja pyörällä saavutettavissa olevat palvelut sekä jouk-
koliikenteen), asumisväljyys sekä omistusasuntojen lukumää-
rä. 

Käytännön kokemusta valmistuneista hankkeista, joissa oli-
si sovellettu uutta ennustemallia, ei Keravalla vielä ole. Mal-
li on kuitenkin saanut Keravalla positiivisen vastaanoton ja 
pysäköintipaikkamäärää on helpompi perustella esimerkiksi 
rakennusyhtiöiden suuntaan eri tekijät huomioon ottavalla 
mallilla.

Mäkinen, Johanna. 2018. Asukaspysäköintipaikkojen tarpeen hankekohtai-
nen ennustaminen Keravalla. Diplomityö. Huhtikuu 2018. Tampereen teknil-
linen yliopisto, Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma. 

CASE KERAVA

Jyväskylän kaupunki laati uudet pysäköinnin hallinnan periaat-
teet ja normit vuonna 2018. Tavoitteena oli päivittää vuonna 1991 
laadittuja pysäköintinormeja, joita oli tarkistettu keskustan osalta 
vuonna 2013. Normien päivittämisen taustalla oli erityisesti täyden-
nysrakentamisen luomat uudet tarpeet. Vuoden 1991 tonteille ra-
kennettaviin autopaikkoihin nojautuva normi ei tukenut riittävästi 
täydennysrakentamisen tarpeita. Lisäksi normissa haluttiin ottaa 
huomioon tulevaisuuden tarpeet esimerkiksi liikkumispalveluiden 
kehittymisen ja yhteiskäyttöautojen yleistymisen kannalta. 

Uudessa pysäköinnin hallintamallissa otetaan huomioon yhdys-
kuntarakenteen erilaiset liikkumisen vyöhykkeet sekä kevenne-
tään asemakaavojen pysäköintinormia. Pysäköinnin järjestämisen 
vastuuta ja tarveharkintaa siirretään toteuttajille ja käyttäjille. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että asemakaavoissa pysäköinnille 
asetetaan minimivaatimus ja hankkeen toteuttajalla on mahdol-
lisuus rakentaa tontille itse tarpeelliseksi katsomansa pysäköinti-
paikkamäärä. Lisäksi asemakaavan edellyttämiä autopaikkoja on 
mahdollista korvata yhteiskäyttöautoilla. Ydinkeskustassa asema-
kaavan velvoittamia asukaspysäköintipaikkoja voi lunastaa yleisis-
tä pysäköintilaitoksista tai sijoittaa rakenteellisesti tontille. Liike- ja 
toimistorakentamisessa asemakaavan velvoittamat paikat tulee 
sijoittaa keskustan yleisiin pysäköintilaitoksiin. 

Yhteiskäyttöautojen osalta kiinteistön tulee sitoutua rakennuslu-
paa haettaessa yhteiskäyttöautopalveluun 10 vuodeksi. Yhteiskäyt-
töautopaikoilla tulee lisäksi olla sähköautojen latauspiteet. 

CASE JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki. 2018. Pysäköinti – hallinta ja normit Jyväskylässä. Ehdotus henki-
löautojen pysäköinnin hallitsemiseksi sekä asemakaavojen pysäköintinormien tarkista-
miseksi. 15.8.2018. Jyväskylän keskustan kehittämishanke. Hyväksytty kaupunkiraken-
nelautakunnassa 16.10.2018

Kuvalähde: Visit Jyväskylä
Kuvaaja:  Atacan Ergin
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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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PYSÄKÖINNIN  
TULEVAISUUS 

6
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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
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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
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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



131

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
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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%. 



144

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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Pysäköinnin hallinta on haastava kokonaisuus, sillä 
pysäköinnin ”pelikenttä” ei ole koskaan yhden toimi-
jan hallussa. Suomessa kunnat ohjaavat  pysäköinnin 
järjestämistä pysäköintipolitiikkansa sekä asemakaa-
va- ja rakennuslupamääräysten avulla, mutta varsi-
naisesta pysäköintipaikkojen  tarjonnasta vastaavat  
muun muassa rakennuttajat, kiinteistöt, taloyhtiöt 
ja yksityiset pysäköintioperaattorit sekä kaupungit ja  
niiden omistamat pysäköintitoimijat. Valtio parhaim-
millaan tukee lainsäädännöllä, sopimuksellisella yh-
teistyöllä (esim. MAL-sopimukset), valtionavustuksilla 
ja edistämällä kehittämistoimintaa siinä, että kunnis-
sa päästään ja toteutetaan paikallisesti parhaita rat-
kaisuja ja keinoja. 

Pysäköinti koskee kuitenkin yksityishyödykkeiden eli 
autojen säilytystä, joten lopulta vastuu pysäköintipai-
kan järjestämisestä omalle kulkuneuvolle on yksilöllä 
itsellään. Tässä luvussa tarkastellaan eri toimijoiden 
rooleja niin Suomessa kuin eurooppalaisissa esimerk-
kikaupungeissa.

Valtion rooli
Valtion rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä voi 
olla passiivista, aktiivista tai jopa proaktiivista. Suo-
messa valtioneuvosto on asettanut muun muassa 
kansalliset ilmastotavoitteet, mihin pääsemiseksi lii-
kennejärjestelmällä on oma roolinsa. Tulevalla halli-
tuskaudella valmistellaan Suomen ensimmäinen val-
takunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka 
tavoitteena on tuoda pitkäjänteisyyttä liikennejärjes-
telmän kehittämiseen yli hallituskausien. Suunnitel-
ma laaditaan parlamentaarisesti eri hallinnonalojen, 
alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edusta-
jien välisessä laajassa yhteistyössä liikenne- ja viestin-
täministeriön johdolla. Tavoitteiden toteuttaminen 
on sekä valtion että kuntien vastuulla niiden omien 
tehtävien puitteissa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään lisäksi maa-
kunnallisesti sekä kaupunkiseuduilla ja kunnissa. 
Nämä liikennejärjestelmäsuunnitelmat sovitetaan yh-
teen maankäytön suunnitelmien kanssa, ja niillä vai-

7.1 Toimijoiden roolit
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kutetaan myös autoliikenteen määrään ja sitä kautta 
pysäköintipaikkojen tarpeeseen.

Suomessa kunnat ohjaavat pysäköintipaikkojen ra-
kentamista asemakaavoituksessa. Valtion roolina 
on toimia lainsäätäjänä ja verottajana. Maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) mukaan pysäköintipaikat 
määrätään asemakaavassa ja rakennusluvissa ja ne 
tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Tarkem-
min paikkamäärään tai pysäköintinormiin laki ei ota 
kantaa, vaan pysäköintinormit ja pysäköintipaikkojen 
toteutus ovat kuntien päätettävissä. Näin tuleekin 
olla, jotta pysäköintipolitiikka sopii paikalliseen yh-
dyskuntarakenteeseen, olosuhteisiin ja tavoitteisiin. 
Arvonlisäverolaissa (1501/1993) on lisäksi sivuttu py-
säköintiä seuraavilta osin: ”veroa suoritetaan alueiden  
vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten.”

Valtiolla voi olla merkittävää roolia liityntäpysäköin-
tipaikkojen toteuttamisessa. Esimerkiksi Helsingin 
seudulla valtion ja kuntien välistä yhteistyötä - kuten 
seudullisten liityntäpysäköintipaikkojen toteutuksen 
kustannusjakoa -  on määritelty maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa. Kustannusjako 
ei tosin käytännössä ole aina toteutunut.

VALTIO

MUUT 
TOIMIJAT

KUNNAT

 » Rakennuttajat: pysäköintipaikkojen 
toteuttaminen

 » Asuntoyhtiöt, kiinteistönomistajat, 
työnantajat: paikkojen tarjoaminen 
kiinteistöjen käyttäjille

 » Pysäköintiyhtiöt: pysäköintitarjonta, 
operaattoritoiminta

Rooli
 » Asemakaavoitus       

        pysäköintipaikkamäärät
 » Taustalla voi olla: pysäköinti- 

politiikka ja pysäköintinormit
 » Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Rooli
 » Isot valtakunnalliset  

liikennepoliittiset linjaukset
 » Lainsäätäjä
 » Verottaja

PYSÄKÖINNIN TOIMIJAT

Yksilö vastaa pysäköintipaikan  
järjestämisestä omalle autolleen
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VIESTINTÄ

DATA JA TIETO

JULKINEN YKSITYINEN

Kadunvarsi- 
pysäköinti

Pysäköinti- 
operaattorit

Kiinteistöt

Asuntoyhtiöt

Kunnan  
pysäköintioperaattori

KUKA HALLINNOI? Kunta ja yksityinen sektori
Suomessa kunnilla on merkittävä rooli pysäköinnin 
kehittämisessä. Kunnat ohjaavat pysäköintipaikkojen 
rakentamista asemakaavoituksessa. Asemakaavassa 
ja rakennusluvassa määritetään kiinteistöjä varten tar-
vittavien pysäköintipaikkojen määrät. Kunnat voivat 
laatia pysäköintipolitiikkoja ja pysäköintinormeja py-
säköinnin kehittämisen ja toteutuksen ohjaamiseksi.

Kunnat vastaavat katujen ja yleisten alueiden raken-
tamisesta. Siten kunta määrää myös pysäköinnis-
tä kadunvarsilla ja yleisillä alueilla määrittämällään 
tavalla. Pysäköinti on kuitenkin vain yksi niistä toi-
minnoista, joiden kesken rajallista katutilaa jaetaan. 
Kunta päättää, mille toiminnoille katutilaa kulloinkin 
jaetaan, ja se voi priorisoida esimerkiksi kestäviä kul-
kumuotoja katutilassa pysäköinnin sijaan. Kunta voi 
ohjata kadunvarsien ja yleisten alueiden pysäköintiä 
määräämällä pysäköintipaikkojen aikarajoituksista ja 
maksullisuudesta. Kunta voi vastata myös pysäköin-
nin valvonnasta alueellaan. 

Pysäköintijärjestelmän kokonaistoimivuuden kannal-
ta on tärkeää, että kunta tukee omilla järjestelyillään 
muun muassa aikarajoitusten ja valvonnan kautta 
asemakaavoissa esitettyjen ratkaisujen (esimerkiksi 
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keskitetty ja rakenteellinen pysäköinti) toteutumista 
ja toimivuutta.

Tutkimuskaupungeista selvisi, että parhaiten toimivat 
mallit, jossa kunnalla tai kaupungilla on vahva ote ja 
rooli pysäköinnissä, mieluiten oman pysäköintiyhti-
ön kautta. Näissä malleissa kunta tai kaupunki oh-
jaa vahvasti omistamansa pysäköintiyhtiön toimintaa 
strategisella tasolla. Myös useassa suomalaisessa kun-
nassa toimii kunnan omistama pysäköintiyhtiö. Kun-
nallinen pysäköintiyhtiö mahdollistaa muun muassa 
vapaaksiostokäytännön hyödyntämisen. 

Kunnan pysäköintiyhtiö voi ottaa roolia osallistumal-
la esimerkiksi uusien asuinalueiden keskitettyjen py-
säköintilaitosten alkuinvestointeihin, mikäli se tukee 
kunnan muita tavoitteita esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteen tiivistämistä tai täydennysrakentamista. 
Kunta voi myös toteuttaa pysäköintiyhtiön kautta 
maanalaista pysäköintiä keskusta-alueilla, jolloin tilaa 
saadaan vapautettua kestäville kulkumuodoille ja tii-
viille kaupunkirakenteelle. 

Isommalla roolilla kunta voi ohjata kehitystä parem-
min haluttuun suuntaan, koska sillä on strateginen 
näkemys kokonaisuudesta, se saa tietoa pysäköin-

Gentissä kaupunki omistaa keskustan kymmenestä py-
säköintilaitoksesta seitsemän, mutta suurin osa paikka-
määrästä on yksityisillä pysäköintioperaattoreilla. Laitos-
ten sijoittamisella hyvien yhteyksien varrelle, kaupunki 
varmistaa, että se voi ohjata pysäköinnin hinnoittelua 
niin, että yksityiset pysäköintilaitokset noudattavat jul-
kisten laitosten hinnoittelua. 

Kaupungilla ja yksityisillä pysäköintioperaattoreilla on 
myös sopimus, että yksityisen hinnat eivät saa olla julki-
sia laitoksia kalliimpia. Yksityiset laitokset ovat osa Gen-
tin pysäköintijärjestelmää ja jakavat datansa yhteiseen 
informaatiojärjestelmään, mikä helpottaa kokonaisuu-
den hallintaa.

GENT -Julkiset pysäköintilaitokset
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nistä ja se voi ohjata hinnoittelua sekä autopaikkojen 
määrää ja sijaintia. Myös markkinaehtoisessa pysä-
köinnissä julkisella vallalla on oma rooli kehityksen 
mahdollistamisessa (kts. luku 7.3).

Pysäköintipaikat sijaitsevat pääsääntöisesti tonteilla ja 
vastuu pysäköintipaikkojen toteuttamisesta on kiin-
teistöillä. Kiinteistöä varten asemakaavassa ja raken-
nusluvassa määritetyt pysäköintipaikat tulee järjestää 
rakentamisen yhteydessä. Rakennuttaja rakentaa mi-
niminormin tapauksessa vähintään kunnan asema-
kaavoissa määrittämät pysäköintipaikat kiinteistöjen 
tonteille, mutta voi rakentaa myös enemmän paikko-
ja, jos käytössä ei ole maksiminormia. Rakentamisen 
jälkeen pysäköintipaikkojen omistajuus siirtyy raken-
tajalta asunto-osakeyhtiölle tai kiinteistöyhtiölle. Kiin-
teistöt (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt) tarjoavat 
siten asukkaidensa, työntekijöidensä, asiakkaidensa 
ja vierailijoidensa tarvitsemat pysäköintipaikat. Viime-
kädessä pysäköijä itse järjestää ja varmistaa tarvitse-
mansa pysäköintipaikan autolleen.

Kunta voi myös osoittaa ja luovuttaa kiinteistön 
käyttöön tarvittavat pysäköintipaikat kohtuullisel-
ta etäisyydeltä niin sanotulla vapaaksiostokäytän-
nöllä, mikäli asemakaava sen mahdollistaa. Tällöin 
kiinteistönomistaja ostaa itsensä vapaaksi kaavan 

määräämien pysäköintipaikkojen toteutusvelvoit-
teesta. Kiinteistönomistajalta peritään pysäköinti-
paikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava 
korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden 
mukaan. Vapaaksiostokäytännöllä voidaan tukea 
täydennysrakentamista sekä mahdollistaa pysäköin-
nin keskittäminen pysäköintilaitoksiin, jolloin voidaan 
hyödyntää tehokkaammin vuorottaispysäköintiä.

Pysäköintipaikkoja tarjoavat usein myös yksityiset 
pysäköintioperaattorit kuten esimerkiksi Q-Park ja 
Europark. Operaattorit toimivat yleensä pysäköinti-
laitoksissa, ja niillä on usein täysi määräysvalta muun 
muassa laitosten pysäköinnin hinnoitteluun.

Kunnan vahva 
ote pysäköinnistä 
mahdollistaa 
kokonaisvaltaisen 
liikennejärjestelmän 
suunnittelun.
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2 500- 5 000 €/AP

15 000 – 25 000 €/AP

40 000 – 70 000 €/AP

Lähde: Sponda 2015, Rakli 2015, kuva WSP

KENTTÄPYSÄKÖINTI

PYSÄKÖINTI KANNEN 
ALLA TAI LUOLASSA

PYSÄKÖINTILAITOS

Pysäköintipaikan kustan-
nukset muodostuvat raken-
tamisesta, operoinnista, yllä-
pidosta ja kunnossapidosta. 
Yhden pysäköintipaikan kus-
tannukset voivat olla jopa 70 
000€, joten on yhteiskun-
tataloudellisesti tärkeää ar-
vioida pysäköintipaikkojen 
aito tarve. 

7.2 Pysäköinnin kustannukset
Ilmaista pysäköintiä 
ei ole olemassa, 
maksutonta 
on. Pysäköinnin 
kustannukset 
ovat aina jonkun 
maksettavana tai 
osana muita tuotteita.
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Pysäköinnin hallinta ja pysäköintinormit Jyväskylässä18

Yhden autopaikan rakentamiskustannus vaihtelee 
huomattavasti maantasopaikkojen joistain tuhan-
sista euroista pysäköintilaitosten kymmeniin tuhan-
siin euroihin (kuva 6). Pysäköintipaikkojen oikean 
määrän arvioiminen on yhdyskuntataloudellisesti 
tärkeää ja se vaikuttaa herkästi myös yksittäisten 
hankkeiden kannattavuuteen ja toteuttamiseen.

Pysäköinnin yksi keskeinen ongelma on se, että py-
säköinnin todelliset kustannukset eivät yleensä näy 
käyttäjille, eikä niitä osata ottaa huomioon riittävästi 
kaupunki- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Vii-
me kädessä asunnon ostaja, vuokralainen, yritys tai 
asiakas maksaa pysäköintipaikkojen rakentamisen 
ja ylläpidon. Autopaikkojen kalleus vaikuttaa siten 
suoraan asumisen hintaan. Kaupungin yleisillä alu-
eilla pysäköintipaikkojen rakentamiseen ja ylläpi-
toon osallistuvat kaikki veronmaksajat.

Kuva 6. Pysäköintipaikan rakentamis- ja kunnossapitokus-
tannuksia.

5.2 Pysäköintipaikan hinta

Pysäköinti voi 
olla maksutonta, mutta 

se ei ole koskaan ilmaista! 
Jyväskylässä keskustan pysä-

köintilaitoksissa kuukausikortin 
hinta on 80–110 euroa, jolla voi-
daan kattaa juuri ja juuri yhden 

autopaikan kunnossapidon 
kustannukset.

Pysäköintipaikan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia. 
Lähde: Pysäköinnin hallinta ja normit Jyväskylässä (2018)

Optimaalisessa tilanteessa pysäköintipaikkojen kus-
tannukset maksaisi paikan käyttäjä. Käytännössä 
näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset jakautuvat 
muiden tahojen maksettavaksi. Esimerkiksi asuinra-
kentamisessa pysäköintipaikkojen rakentamisen kus-
tannukset jaetaan ainakin osittain kaikkien asuntojen 
hintoihin riippumatta siitä, onko tulevalla asukkaalla 
autoa vai ei. Keskustan kadunvarsipysäköinnin kus-
tannukset jakaantuvat yleensä kaikkien asukkaiden 
maksettavaksi verojen kautta, sillä harvoin asiointipy-
säköinnistä kerättävillä maksuilla saadaan katettua 
paikkojen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Push & Pull
Push & Pull (Push & Pull 2017) on EU-hanke, jossa on 
käsitelty pysäköintiä osana liikkumisen ohjausta erityi-
sesti rahoitusnäkökulmasta. Karkeasti suomennettu-
na hanke tarkoittaa keppi ja porkkana -lähestymista-
paa. Ajatuksena on, että ihmisiä voidaan ohjata kohti 
kestävää liikkumista tekemällä pysäköinnin ohjauk-
sen toimenpiteitä (hinnoittelu, aikarajoitukset, paikka-
tarjonta yms.) eli autoilijoita ”työnnetään” (push) kohti 
kestävää liikkumista monipuolisella pysäköinnin kei-
novalikoimalla. Vastaavasti pysäköinnistä saatavista 
tuloista osa ohjataan kestävän liikkumisen edistämi-
seen eli käyttäjiä vedetään kestävää liikkumista kohti 
(pull). Pysäköinnin hallinta on siis tärkeä rahoitusme-
kanismi kestävän liikkumisen edistämiselle. 

Hankkeen ajatuksen taustalla on, että tasaisesti ja jat-
kuvasti kasvavat automäärät aiheuttavat paljon hait-
toja kaupungeille vaikeuttaen kestävän liikkumisen 
edistämistä. Samalla kestävän liikkumisen rahoitus-
keinot ovat vähäisiä, joten tämä rahoitusmekanismi 
on oiva keino pyrkiä ratkaisemaan molempia ongel-
mia.  

Push & Pull 
-ajatuksen 
pääidea on ohjata 
pysäköinnistä 
saatavia tuloja 
kestävän liikkumisen 
edistämiseen. 
Sillä saavutetaan 
tasainen tulovirta 
kestävän liikkumisen 
investointeihin.
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Gentin pysäköinnistä saatavien tulojen jako 2014. (Push & 
Pull 2017)

Linköping - kaupungin  
pysäköintiyhtiö

Rahoituksen haasteellisuus  
uusissa kohteissa
Erityisesti pienemmissä kunnissa uusia asuinalueita ra-
kennettaessa on vaikea houkutella yksityistä pysäköin-
tioperaattoria toteuttamaan pysäköintilaitosta, koska 
laitoksen toiminta ei todennäköisesti ole kannattavaa 
tai muuttuu kannattavaksi vasta hyvin pitkän ajan kulut-
tua. Pienemmissä kunnissa rakentamismäärät ovat pie-

nempiä ja uutta asutusta kertyy alueelle hitaammin, 
jolloin myös pysäköinnistä saatavat tulot ovat aluksi 
pienemmät. Investointia on siis vaikea perustella vaik-
ka laitos edistäisi tiiviin kaupungin muodostumista 
ja kestävien kulkumuotojen  käyttöä. Tämän vuoksi 
monet kunnat tutkivat mahdollisuutta perustaa oma 
pysäköintiyhtiönsä, joka voisi kantaa alkuvuosien ta-
loudellisen riskin. 

Ruotsin Linköpingissä kaupungin oma pysäköin-
tiyhtiö rakennuttaa uusille asuinalueille keskitetyt 
pysäköintilaitokset. Rakennuttajat ovat velvollisia 
vapaaksiostamaan paikat pysäköintitaloista eivätkä 
saa rakentaa tontille pysäköintipaikkoja. Rakennut-
tajien maksuilla saadaan katettua 50 % pysäköinti-
laitoksen kustannuksista. Loppusumma saadaan pit-
källä aikavälillä käyttäjämaksuista. Kaupunki katsoo 
investointejaan kymmenien vuosien päähän, joten 
alkuvuosien taloudelliset tappiot hyväksytään, sillä 
pysäköintilaitokset tukevat kaupungin strategisia 
tavoitteita. Pysäköintiyhtiö arvioi kuitenkin tarkkaan 
valittavat kohteet ja niiden riskit.

Asukkaat maksavat pysäköintipaikastaan 800 SEK 
(n. 80 €) kuukaudessa. Erään uuden asuinalueen py-
säköintitalon 300 paikasta 250 on varattu asukkaille. 
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MIKÄ?
Työpaikkojen autopaikkavero, joka veloitetaan yrityksiltä, joilla on yli 
10 autopaikkaa. Vero käytetään täysimääräisesti kaupungin joukko-
liikenteen kehittämiseen. Vero otettiin käyttöön vuonna 2012.

TAUSTAA
Veron tarkoituksena on asettaa työpaikkojen pysäköintipaikoille 
vero, joka kannustaa työnantajia hallitsemaan ja mahdollisesti vä-
hentämään ilmaisten pysäköintipaikkojen tarjoamista työntekijöil-
leen sekä tukemaan kestävien kulkumuotojen käyttöä ruuhkien 
vähentämiseksi. Vero tarjoaa kaupungille säännöllisen tulovirran 
joukkoliikenteen palvelutason ja infrastruktuurin parantamista var-
ten. Vero on vuonna 2018 n. 402 £ (466 €) per autopaikka vuodessa 
ja siitä saatavat tulot ovat tällä hetkellä n. 10 miljoonaa puntaa vuo-
dessa ja luku kasvaa yritysten määrän kasvaessa.

MIKSI?
Henkilöautoilla tehtävä työmatkaliikenne kattaa noin 70% ruuhka-
huipputuntien liikennemääristä ja maksaa kaupungille ja asukkaille 
yli 160 miljoonaa puntaa vuodessa. Yli puolet näistä kustannuksista 
koituu yritysten maksettavaksi. Ruuhkien nähdään heikentävän lii-
ke-elämän toimintaedellytyksiä merkittävästi, joten veron vaikutuk-
silla on tarkoitus ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta. 

Työpaikkojen pysäköinnin verotus Nottinghamissa

HYÖTYJÄ
 » Ruuhkien haitat pienenevät

 » Yritykset hyötyvät paremmista liikkumismahdol-
lisuuksista, koska verosta saatavilla tuloilla raken-
netaan uusia raitioteitä, ylläpidetään tiheää bussi-
verkostoa ja kehitetään asemanseutua liikkumisen 
solmukohtana

 » Yksi ratkaisu joukkoliikenteen rahoitukseen: vero-
tuotot käytetään täysimääräisesti joukkoliikenteen 
parantamiseen. Vuodessa verotuottoja kertyy yli 10 
miljoonaa puntaa.

 » Vero vähentää liikennemääriä ja lisää joukkoliiken-
teen houkuttelevuutta. Ennusteiden mukaan vero 
hillitsee liikenteen kasvua 15%:sta 8 %:iin, joukkolii-
kennematkojen määrä kasvaa 20% ja liityntäpysä-
köinnin kysyntä kasvaa 45%. 

 » Veron mahdollistamat investoinnit luovat töitä ja 
houkuttelevat investointeja

 » Kannustaa työnantajia laatimaan liikkumissuun-
nitelmia ja parantamaan pysäköinninhallintaansa. 
Valtaosa työnantajista on veron myötä laatinut pysä-
köinninhallintasuunnitelman ja joka kolmas suurista 
työnantajista on laatinut liikkumissuunnitelman.
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7.3 Markkinaehtoinen 
pysäköinti
Markkinaehtoisella pysäköinnillä tarkoitetaan sitä, että 
pysäköinti on tavallinen yksityishyödyke, joka maksaa 
itse itsensä. Kaupunki ei määrä uusien asuintalojen 
autopaikkojen määrää, vaan rakennuttajat voivat itse 
arvioida, kuinka paljon paikkoja on taloudellisesti jär-
kevää rakentaa. Rakennettavien pysäköintipaikkojen 
määrä perustuu taloustieteen markkinalogiikkaan, 
jossa kysyntä ja tarjonta määräävät pysäköinnin hin-
nan. Pysäköintipalveluiden menot katetaan tuloilla 
eli kyseessä on käyttäjä maksaa -periaate, jossa pysä-
köinnin kustannukset ohjataan täysimääräisesti käyt-
täjälle. (Helsingin kaupunki 2018)

Markkinaehtoisen pysäköinnin toimivuus edellyttää 
rajoittamattoman pysäköinnin poistamista kaduilta 
ja muilta yleisiltä alueilta sekä laadukasta pysäköin-
nin valvontaa. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia, että 
alueelta on saatavilla tietoa pysäköintimahdollisuuk-

sista. (Helsingin kaupunki 2018)

Helsingissä markkinaehtoisen pysäköinnin pääajuri 
on kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollista-
minen ja tiivin kaupunkirakenteen tavoittelu kilpailu-
kykyä ja saavutettavuutta vaarantamatta.  

Aaltoyliopiston taloustieteen työryhmän näkemyksen 
mukaan markkinaehtoinen pysäköinti voidaan jakaa 
neljään kategoriaan. 
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A
Korttelikohtaiset ratkaisut 
sekä varaus keskitetylle pysä-
köintiratkaisulle 

Jokainen hankkeeseen ryhtyvä 
päättää, kuinka paljon haluaa 
toteuttaa pysäköintipaikkoja ja 
lähtökohtaisesti toteuttaa paikat 
korttelikohtaisesti.

• Kortteli- ja tonttikohtaisten 
paikkojen lisäksi alueelle voi-
daan osoittaa varaus keskitetylle 
pysäköintilaitokselle.

Pysäköintilaitoksen toteuttaa yk-
sityinen toimija markkinaehtoi-
sesti, mikäli pysäköintipaikkojen 
kysyntä on riittävää.

B
Keskitetty kilpailutettu pysä-
köintiratkaisu sekä kortteli-
kohtaiset paikat  

Suunnittelualueelle sijoitetaan 
asemakaavassa korttelialue py-
säköintiä varten.

Pysäköintitontti kilpailutetaan 
ensimmäisenä ja pysäköinti-
laitoksen toteuttaja ilmoittaa 
hankkeeseen ryhtyville pysä-
köintipaikkojen myymisen ja 
vuokraamisen ehdot. Jos paik-
koja varataan tarpeeksi, laitos 
toteutetaan. Muussa tapaukses-
sa rakennetaan korttelikohtaisia 
paikkoja.

C
Kaavassa ei ole pysäköinti-
määräystä paikkojen luku-
määrästä, mutta hankkeeseen 
ryhtyvällä on velvollisuus liit-
tyä alueelliseen pysäköintiyh-
tiöön

Kaavassa varataan LPA-tontteja 
pysäköintilaitoksille tai tontti- ja 
korttelikohtaisia paikkoja vähin-
tään pysäköintipaikkojen lasken-
taohjeen minimimääräykseen 
saakka. Rakennuttajat päättävät 
toteutettavan paikkamäärän ja 
paikkojen sijainnin.

D
Kaava velvoittaa autopaikko-
jen rakentamisen

Kaavassa on pysäköintipaikkojen 
minimimääräys, joka kuitenkin 
mahdollistaa myös markkina-
ehtoisen pysäköinnin toteutumi-
sen. Jokainen tontti velvoitetaan 
hankkimaan pysäköintiyhtiöstä 
minimääräyksen mukaisen paik-
kamäärän.

Kun asemakaavan minimimää-
räys on täytetty keskitetyssä 
pysäköinnissä ja hankkeeseen 
ryhtyvä haluaa tehdä enemmän 
paikkoja, loput voidaan tehdä 
tontille rakentamisen yhteydes-
sä tai hankkia niitä lisää pysä-
köintiyhtiöstä.

Markkinaehtoinen pysäköinti

OSITTAIN MARKKINAEHTOINEN 
PYSÄKÖINTI

TÄYSIN MARKKINAEHTOINEN  
PYSÄKÖINTI

Lähde: Helsingin kaupunki 2018
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Missä markkinalähtöisyys toimii
Helsingin kaupungin mukaan täysin markkinaehtoiset 
vaihtoehdot sopivat parhaiten kantakaupunkimaisille 
alueille, joissa maankäyttö perustuu pääosin autoriippu-
mattomaan liikkumiseen ja osittain markkinaehtoiset 
vaihtoehdot esikaupunkimaisille alueille, joissa pysäköin-
nin markkinat ovat vaillinaiset johtuen olemassa olevista 
pysäköintiratkaisuista.

Pienemmissä Suomen kunnissa markkinaehtoinen malli 
on haastava, sillä pienempien markkinoiden myötä ih-
miset ovat todennäköisesti haluttomampia maksamaan 
aidoista pysäköinnin kustannuksista, rakentaminen on 
yleensä hitaampaa ja asteittaista sekä maksutonta pysä-
köintiä on saatavissa laajalti.

Esitettyjen mallien lisäksi markkinaehtoisen mallin piirtei-
tä löytyy luvussa 4 esitetystä joustavan normin mallista, 
jonka mukaan rakennuttaja voi saada lievennyksiä mini-
minormiin toteuttamalla kestävän liikkumisen toimenpi-
teitä. Tällainen tapa on käytössä mm. Suomessa Tampe-
reella ja Helsingissä ja Ruotsissa Malmössä, Linköpingissä 
ja Uppsalassa. 

Markkinalähtöisyyttä edistäviä tapoja ovat myös erilaiset 
pysäköinnin vertaisvuokrausmahdollisuudet, yhteistyö 
yksityisten toimijoiden kanssa sekä mallit, jossa raken-
nuttajat velvoitetaan vapaaksiostamaan paikkoja kau-
pungin pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksista. (Hietanen 
et al. 2018)
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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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