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Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto 

Uudet pysäköintiratkaisut osana älykkästä liikennejärjestelmää 
 

1. Työn tausta ja tavoitteet 

Suomen hallituksen tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kas-
vua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinora-
kennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä pa-
rantamalla. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi 
hallituksen syksyllä 2015 aloittamista aluekehittämistoimista. Kansallinen MAL-ver-
kosto on saanut rahoitusta TEMin AIKO-haussa ehdotuksellaan ”Tulevaisuuden kau-
punkiseudut”. Hanke sisältää neljä työpakettia, joista yksi on otsikoitu työnimellä 
”Liikennejärjestelmien digiloikka”.  

Digitalisaatio, robotisaatio ja automaatio, jakamistalous ja liikenteen palveluistumi-
nen muuttavat nykyistä liikennejärjestelmää monin tavoin. Tässä työssä pureudu-
taan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin ja liikenteen murroksen mukanaan tuo-
miin muutoksiin pysäköintipaikkojen tarpeessa. 

Työssä keskitytään Suomen kasvuseuduille. Väestön kasvun vuoksi näillä alueilla on 
asuntorakentamiseen valtavia paineita ja pysäköintipaikkojen toteuttaminen on jo 
nykyisin kynnyskysymys täydennysrakentamiskohteiden käynnistymisessä. Paikkoja 
tulee olla riittävästi, mutta ei liikaa. Pysäköintipaikkojen tarpeen arvioinnissa onnis-
tuminen on elintärkeää rakennushankkeiden taloudelle. Nyt rakennettavien raken-
nusten elinkaari on pitkä ja liikenteen murros nopea, joten tulevaisuuden pysäköin-
tiratkaisuihin varautuminen tulisi aloittaa välittömästi.  

Pysäköintipolitiikka on osa liikennepolitiikkaa ja maankäytön kehittämistä. Toimivat 
pysäköintiratkaisut ovat oleellinen osa yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 
suunnittelua. Onnistuneiden pysäköintiratkaisujen merkitys korostuu keskusta-alu-
eilla, joiden kehittämisessä on useita tavoitteita. Toisaalta halutaan lisätä keskusto-
jen elinvoimaisuutta kehittämällä ja monipuolistamalla palvelutarjontaa ja siten 
houkutella keskustoihin enemmän liikkujia. Keskustan tulee siis olla helposti saavu-
tettavissa kaikilla kulkumuodoilla, myös autolla. Yhdyskuntarakennetta ja palvelu-
tarjontaa kehitettäessä pyritään optimoimaan liikkumistarvetta ja kannustamaan 
kestävien kulkumuotojen käyttöön. Keskustoja kehitetäänkin viihtyisiksi jalankulku- 
ja joukkoliikennepainotteisiksi alueiksi. Keskusta-asumista lisätään ja keskustan tu-
lee toimia myös mukavana asuinalueena, jossa asukkaiden moninaisten kulkuväli-
neiden lyhyt- ja pitkäaikainen säilytys ja helppo käyttöönotto on mahdollista. Toimi-
vat pysäköintiratkaisut ovat kaikkien em. tavoitteiden toteutumisen edellytys.  
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Useat kaupungit ovat viimevuosina tarkastelleet pysäköintipolitiikkaansa ja luoneet 
uusia pysäköintinormeja. Uusissakaan normeissa liikkumisen murrosta ei ole kovin 
vakavasti huomioitu. Liikkumisen murroksen vaikutuksesta liikenteen kokonaismää-
rään, eri kulkuvälineiden käytön tehokkuuteen tai pysäköinnin kokonaistarpeeseen 
on lähinnä maalailtu kehityssuuntia yksittäisen ilmiön kannalta, mutta ei ole tarkas-
teltu muutoksen suuruutta tai eri muutostekijöiden yhteisvaikutusta. Tämän työn 
tavoitteena on selvittää miten liikenteen murros kokonaisuutena vaikuttaa pysä-
köintiin ja kuinka nopeasti sekä luoda kasvuseuduille menetelmiä tulevan muu-
toksen huomioimiseen jo tämän päivän pysäköintiratkaisuissa.  

Selvityksen tavoitteena on 

− Hahmottaa liikkumisen murroksen kuten muuttuvien liikkumis- ja palveluympä-
ristöjen, liikkumisen palveluistumisen, digitalisaation, sähköautojen ja sähkö-
käyttöisten kevyiden liikkumisvälineiden sekä jakamistalouden vaikutuksia py-
säköintipaikkojen tarpeeseen ja tulevaisuuden pysäköintiratkaisuihin 

− Kartoittaa kaupunkien ja muiden toimijoiden rooleja uusien pysäköintiratkaisu-
jen toteuttamisessa ja rahoittamisessa seudullisella liikennejärjestelmätasolla 

− Luoda edellytyksiä pysäköintipolitiikan ja pysäköintinormien kehittämiselle ja 
soveltamiselle kasvavilla kaupunkiseuduilla 

2. Työn sisältö ja työvaiheet  

Työ voi edetä seuraavien osittain rinnakkaisten vaiheiden kautta. 

1. Selvitys pysäköintiin vaikuttavista muutosvoimista  
− Mitkä muutostekijät vaikuttavat pysäköintiin ja miten? 
− Miten nopeasti kukin ilmiö yleistyy ja kehittyy? 
− Miten suuri vaikutus kullakin ilmiöllä on pysäköintipaikkojen tarpeeseen?  
− Selvityksessä tulee huomioida myös kansainväliset/globaalit trendit, vaikka 

liikkumisen murroksessa Suomi onkin edelläkävijä. 
− Selvityksessä tulee huomioida myös kansainväliset/globaalit trendit, vaikka 

liikkumisen murroksessa Suomi onkin edelläkävijä. 

2. Tulevaisuuden pysäköintiskenaariot 
− Mikä on edellisessä vaiheessa tutkittujen ilmiöiden yhteisvaikutus pysäköin-

tipaikkojen tarpeeseen ja luonteeseen eri toiminnoissa (asuminen, palvelut, 
työpaikat) Suomen keskeisillä kasvualueilla eri aikajänteillä väestön kasvu 
huomioiden?  

− Tarkastelun aikajänteet ovat lähivuodet vuoteen 2020 asti ja pidemmällä ai-
kajänteellä vuoteen 2030. 
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− Työssä luodaan tarvittava määrä tulevaisuuden pysäköintitarvetta kuvaavia 
skenaarioita, joiden avulla ilmennetään epävarmuutta liikkumisen murrok-
sen muutoksen nopeudessa ja suuruudessa pysäköintinäkökulmasta. Ske-
naariot luodaan yleisellä tasolla eli ei ole tarvetta kohdentaa vaikutuksia tie-
tylle kaupunkiseudulle, mutta seutuja voi työssä käyttää esimerkkinä.  

3. Selvitys pysäköinnin tehostamisen toimenpiteistä, toimijoista ja kustannusten 
jaosta  
− Miten olemassa olevien pysäköintipaikkojen käyttöä on jo tehostettu koti-

maassa ja kansainvälisesti mm. täydennysrakentamisen yhteydessä, yhteis-
käyttöautoilun edistämisen avulla, vuorottaispysäköinnin kehittämisellä tai 
uusien mobiiliratkaisujen avulla?  

− Miten julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijat ovat osallistuneet päällek-
käiskäyttöisten pysäköintiratkaisujen toteutukseen ja rahoitukseen? 

− Asiaa voidaan selvittää esim. MAL-verkoston jäsenseuduille kohdennetun 
lyhyen kyselyn ja kansainvälisten nettilähteiden avulla 

− Tulosten perusteella ja ohjausryhmätyöskentelyllä valitaan noin kolme tar-
kempaa kohdealuetta, joissa käytettäviin menettelyihin ja ratkaisuihin pe-
rehdytään tarkemmin (case study). Kohteet voivat olla esim. keskustoja, 
kauppapaikkoja tai joukkoliikenteen solmupisteitä ja ratkaisut esim. yhteis-
käyttöpysäköintiä, vuorottaispysäköintiä, erilaisia digitaalisia sovelluksia py-
säköintitilan käytön tehostamiseksi. 

4. Suositukset tulevaisuuden pysäköinnin toteutukseen 
− Työssä muodostetaan keskustojen, alakeskusten ja joukkoliikennevyöhykkei-

den pysäköinnin suunnittelun ja pysäköintinormien kehittämisen työkaluksi 
tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista suositus, joita voidaan soveltaa seudul-
lisella liikennejärjestelmätasolla.  

− Työssä ei ole tarkoitus määritellä normien tarkkoja arvoja vaan kuvata pysä-
köintitarpeen muutoksen suuntaa ja suuruutta. 

− Suosituksessa tulee huomioidaan nykyisistä hyvistä käytännöistä kehittyvät 
menettelytavat eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön painottaen erityisesti 
kaupungin toimia uusien pysäköintiratkaisujen toteuttajana.  

5. Työpajat 
− Työssä järjestetään kaksi työpajaa mukana oleville verkostoseuduille.  
− Työpajojen aiheena voivat olla esim. Pysäköinnin muutosvoimat ja tulevai-

suuden pysäköintiskenaariot, pysäköintitehokkuutta lisäävät menettelytavat 
tai tulevaisuuden pysäköintikonseptit. 

− Työpajojen fasilitointiin osallistuu MAL-verkoston ja ohjausryhmän henki-
löitä. 
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Työn tuloksia ja toimivia käytäntöjä levitetään MAL-verkoston piirissä (ks. Teema-
verkostosparraus). Konsultin osallistuminen sparraukseen sovitaan erikseen työn 
loppuvaiheessa eikä siihen liittyviä tehtäviä tule laskea mukaan tarjoukseen. 

3. Työn ohjaus  

Työhön muodostetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat MAL-verkoston koor-
dinaatiosta, HSL:stä, HSY:stä, Tampereen kaupungilta, Lahden kaupungilta ja Tam-
pereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana 
kolme kertaa ja tarvittaessa järjestetään skypellä tms. työpalavereita. Kokousten 
paikka voidaan sopia osapuolten toiveiden mukaisesti, mutta tarjouksessa tulee va-
rautua Helsingissä järjestettäviin kokouksiin ja työpajoihin. Tulevaisuuden kaupunki-
seudut- teemaverkostoa ohjaa MAL-verkoston ohjausryhmä, jota informoidaan 
myös tämän työn etenemisestä. Työn loppuvaiheessa tuloksia esitellään MAL-ver-
koston ohjausryhmälle. Konsultin ei odoteta osallistuvan muihin MAL-verkoston oh-
jausyhmän kokouksiin, mutta selvitystyössä valmistuvaa aineistoa käytetään ko-
kousmateriaalina. 

4. Työn raportointi 

Työstä laaditaan tiivis loppuraportti, joka julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston 
nettisivuilla. Keskeisimmät tulokset kootaan esittelydiasarjaksi (PowerPoint). Ra-
portti, esittelydiat ja muu työnaikainen materiaali toimitetaan tilaajalle kokonaisuu-
dessaan työn päättyessä.  

5. Työn aikataulu 

Työn voi aloittaa välittömästi tarjouksen tullessa hyväksytyksi syyskuun alussa. Työ-
hön liittyvät työpajat on alustavasti ajateltu joulukuulle 2016 ja tammikuulle 2017. 
Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Ko-
kousten aineistot tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

6. Aikaisemmat selvitykset ja taustamateriaalit 

Seuraavassa on lueteltu työn kannalta keskeistä tausta-aineistoa:  

− Helsingin pysäköintipolitiikka http://dev.hel.fi/paatokset/me-
dia/att/e5/e5ab92afa63fb9575b7ed7e2f071f27cb75b01e6.pdf  

− Tampereen (31.5.2016) pysäköintipolitiikka http://ktweb.tampere.fi/ktweb-
bin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?YLA+31%2e5%2e2016%2016%3a00+152+0  

− Lahden pysäköintipolitiikka http://lahtiuudistuu.fi/ydinkeskusta/pysakointipoli-
tiikka  

http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/e5/e5ab92afa63fb9575b7ed7e2f071f27cb75b01e6.pdf
http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/e5/e5ab92afa63fb9575b7ed7e2f071f27cb75b01e6.pdf
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?YLA+31%2e5%2e2016%2016%3a00+152+0
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?YLA+31%2e5%2e2016%2016%3a00+152+0
http://lahtiuudistuu.fi/ydinkeskusta/pysakointipolitiikka
http://lahtiuudistuu.fi/ydinkeskusta/pysakointipolitiikka
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− Autojen yhteiskäytön potentiaali ja vaikutukset pääkaupunkiseudulla, Turussa 
ja Tampereella, Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 45/2010  

− Turun Skanssin yhteiskäyttöautojen toimintamalli: https://www.turku.fi/si-
tes/default/files/atoms/files//yhteiskayttoautot_skanssissa.pdf  

− Yhteiskäyttöautot Tampereella: pysäköinti, maankäyttö ja kaavoitus 

− Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Vantaalla, Diplomityö 
Vartiainen 2015 http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23068  

− Auton omistamisen kehityksen ennustaminen, HSL (käynnissä) 

− Helsingin seudun liityntäpysäköinnin tietojärjestelmä LIIPI, 
https://www.hsl.fi/liitynt%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6inti  

− Helsingin seudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköintitutkimus 2014, HSL 
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liityntapysakointitutki-
mus_2014_23_2015.pdf  

− Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuunjakomallin pilotointi Pasila-Riihimäki-
ratakäytävässä, HSL 2016 https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_jul-
kaisu_6_2016_netti.pdf  

− Elinvoimaiset asemanseudut hankkeen Asemanseutujen kehittämiskonseptit, 
investointimallit ja kohdekortit: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmaston-
muutos/hankkeet/asemanseudut/Documents/Elias_esittelyai-
neisto%20ja%20kohdekortit_22042016.pdf  

− Toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen laskentaperiaatteet: http://es-
poo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016365709-3-1.PDF  

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2010-45_autojen_yhteiskayton_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2010-45_autojen_yhteiskayton_web.pdf
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2010-45_autojen_yhteiskayton_web.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteiskayttoautot_skanssissa.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteiskayttoautot_skanssissa.pdf
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/23068
https://www.hsl.fi/liitynt%C3%A4pys%C3%A4k%C3%B6inti
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liityntapysakointitutkimus_2014_23_2015.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liityntapysakointitutkimus_2014_23_2015.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_julkaisu_6_2016_netti.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_julkaisu_6_2016_netti.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/asemanseudut/Documents/Elias_esittelyaineisto%20ja%20kohdekortit_22042016.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/asemanseudut/Documents/Elias_esittelyaineisto%20ja%20kohdekortit_22042016.pdf
https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/asemanseudut/Documents/Elias_esittelyaineisto%20ja%20kohdekortit_22042016.pdf
http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016365709-3-1.PDF
http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016365709-3-1.PDF

