
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Uudet pysäköintiratkaisut osana 
älykästä liikennejärjestelmää

Raportti 24.5.2017



29.3.2017

Työn tavoitteita

• Hahmottaa liikkumisen murroksen, 

liikkumisen palveluistumisen, 

digitalisaation, sekä jakamistalouden 

vaikutuksia tulevaisuuden 

pysäköintitarpeeseen ja –ratkaisuihin. 

• Kartoittaa kaupunkien ja muiden 

toimijoiden rooleja uusien 

pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa 

ja rahoittamisessa seututasolla.

• Luoda edellytyksiä pysäköintipolitiikan 

ja pysäköintinormien kehittämiselle ja 

soveltamiselle kasvavilla 

kaupunkiseuduilla. 

Ohjausryhmä

Sini Puntanen, pj. HSL

Heikki Palomäki HSL

Tero Piippo MAL-verkosto

Kati-Jasmin Kosonen MAL-verkosto

Katja Seimelä Tampereen 

kaupunkiseutu

Mika Kulmala Tampere

Pirkko-Leena Jakonen Lahti

Denis Mustonen Lahti

Pia Tynys HSY

Eeva Linkama LVM

Kati Hyvärinen Liikennevirasto

Konsultit

Juhani Bäckström Trafix Oy

Leena Gruzdaitis Trafix Oy

Seppo Lampinen YY-Optima Oy

Anne Herneoja Sito Oy
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1 Johdanto ja tarkastelujen aikajänne

2 Pysäköintiin vaikuttavia muutosvoimia

• Liikkuminen on murroksessa

• Ihmisten suhde autoon

• Asuminen, työnteko ja tulevat sukupolvet

• Palveluistuminen, neljäs vallankumous

3 Tulevaisuuden pysäköintiskenaarioita 2030 (asunnot, toimistot, liiketilat)

• Mihin skenaarioita tarvitaan

• Asuntopysäköinnin skenaariopuu

• Toimistopysäköinnin skenaariopuu

• Liiketilojen pysäköinnin skenaariopuu

4 Kysely ja työpajat MAL-verkostokaupungeille

5 Pysäköinnin kehittämistoimenpiteet

• Alueellinen holistinen hallinto- ja rahoitusmalli – pysäköinti strategisena työkaluna

• Pysäköintinormien joustavampi soveltaminen ja kokeilujen hyödyntäminen

• Pysäköinti osaksi kaupallisia liikkumispalveluja

• Älykkäät digitaaliset pysäköintiratkaisut

6     Suosituksia kaupungeille pysäköinnin kokonaistarkasteluun
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Pysäköintiin vaikuttavia muutosvoimia
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Liikkumisvalinnat yhä yksilöllisempiä

• Liikkujat poikkeavat toisistaan yhä selvemmin aktiivisuuden ja 

kulkutapojen suhteen.

• Liikkujat käyttävät entistä monipuolisemmin erilaisia 

kulkutapoja eri tilanteissa. 

• Ihmisten halu omistaa auto vähenee edelleen, mutta on hyvin 

vaikeaa arvioida missä määrin ja kuinka nopeasti muutos 

tapahtuu.  Kehitystä tukevia tekijöitä: 

hyvin toimiva joukkoliikennejärjestelmä

hyvät pyöräilyolosuhteet

kattava valikoima erilaisia auton jakamis- tai 

yhteiskäyttöpalveluja.



Tulevaisuuden 
pysäköintiskenaarioita 2030 
(asunnot, toimistot, liiketilat)
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Mihin skenaarioita tarvitaan?

• Skenaariot ovat erilaisia polkuja nykyhetkestä 

tulevaisuuteen. 

• Niiden avulla varaudutaan sellaisiin tulevaisuuksiin, joita 

emme välttämättä olisi pohtineet. 

• Ne auttavat identifioimaan tapahtuvia muutossuuntia ja 

liikenteen murrosta. 

• Pysäköintipaikkatarpeeseen vaikuttavat tapahtumat voivat 

pääsääntöisesti toteutua tai olla toteutumatta toisistaan 

riippumatta. 
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Asuntopysäköinnin skenaariopuu

• Skenaariopuun ylemmässä polussa on arvioitu, kuinka 

paljon autopaikkatarve enimmillään voisi vähetä 

nykytilanteesta, jos kaikki esitetyt tapahtumat toteutuisivat. 

• Asukasmäärän on oletettu säilyvän nykyisenä.

• Alemmassa polussa on esitetty muutos, jos mikään 

esitetyistä tapahtumista ei toteudu ja sen lisäksi autoilun ja 

pysäköinnin kustannukset ovat pienentyneet. 

• Todennäköisesti muutos sijoittuu polkujen väliin. 
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Asuntojen skenaariopuu
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Todennäköisiä kehityssuuntia vuoteen 
2030 … toistaiseksi mikään ei osoita, että oltaisiin kulkemassa reittiä 1-2-4
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Toimistoissa vähenemän toteutuminen 
on todennäköisempää

• Asenne muuttunut positiiviseksi kävelyn, 

pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttämiselle 

työmatkoilla ja työasiointimatkoilla. 

• Etätyö kotona, julkisissa tiloissa, kahviloissa.

• Yritysten halu profiloitua ympäristöasioissa. 

• Liikkumissuunnitelmat ja sen mukana tulevat 

toimenpiteet.

• Jos pysäköinnin kustannukset siirretään 

enemmän työntekijöiden maksettavaksi, on 

enimmäisvähenemän toteutuminen yhä 

todennäköisempää.

Työmatka on helppo tehdä 

muilla kulkutavoilla, vaikka 

omistaisikin auton. 
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Liiketilojen skenaariopuu
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Liiketilojen skenaariopuu

• Mielipiteet vaihtelevat kaupan toimijoiden keskuudessa: 

osan mielestä pysäköinnin tärkeys tulee kasvamaan, osan mielestä 

pysäköinnin merkitys on hiljalleen kääntymässä laskuun 

pyöräpysäköinti ja joukkoliikenteen käyttö on kaikkien mielestä kasvussa

• Verkkokaupan ja jakelulogistiikan muutosten vaikutuksia pysäköinnin 

määrään on erittäin vaikea ennustaa

-> pysäköinnin luonne tulee muuttumaan

• Autoilun ja pysäköinnin hinta ei ole mukana skenaariopuussa 

-> vaikutuksen arvioitiin olevan pientä 

Pysäköinti on hyvin tärkeää monelle liikkeelle nyt ja tulevaisuudessa! 



Pysäköinnin kehittämistoimenpiteet
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Pysäköinnin kehittämistoimenpiteitä

Työssä keskityttiin neljään toimenpiteeseen 

1. Alueellinen holistinen hallinto- ja 

rahoitusmalli – pysäköinti strategisena 

työkaluna

2. Pysäköintinormien joustavampi 

soveltaminen ja kokeilujen 

hyödyntäminen 

3. Pysäköinti osaksi kaupallisia 

liikkumispalveluja

4. Älykkäät digitaaliset pysäköintiratkaisut

Muita:

• Vuorottaispysäköinti

• Paikkojen nimeämättömyys

• Maksimininormi

• Miniminormi

• Pysäköinnin valvonta

• Pysäköinnin ohjaus

• Pysäköinnin hinnoittelu

• Pysäköinnin aikarajoitukset

• Pyöräpysäköinnin 

kehittäminen
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Alueellinen holistinen hallinto- ja rahoitusmalli –
pysäköinti strategisena työkaluna

• Tehokas ja erikoistunut pysäköintioperointi mahdollistaa 

pysäköintipaikkojen tehokkaamman käytön alueen 

asukkaille ja yrityksille sekä paremmat pysäköinnin 

kehittämismahdollisuudet kaikille.

• Kun eriytetään pysäköinnin omistaminen ja operointi 

selkeästi toisistaan, tulevat kustannukset läpinäkyviksi ja 

ne on helpompi kohdentaa pysäköitsijälle.

Jos halutaan muutosta, pitää kaupungin ottaa 

strateginen ote. 
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Täydennysrakentaminen

• Tavoitteena keskittää alueen pysäköintipaikkojen 

operointi. 

• Tavoitteena hyödyntää mahdollinen alueellinen 

pysäköinnin ylitarjonta kartoittamalla jatkuvasti 

mahdollisuuksia nykyisten pysäköintipaikkojen 

hyödyntämiseen. 

Kaupunki 

perustaa 

pysäköinti-

yhtiön

Yhtiö tekee 

vuokrasopimukset 

alueen pysäköinti-

paikkojen omistajien 

kanssa paikkojen 

operoinnista

Yhtiö

tehostaa ja 

harmonisoi 

alueen 

pysäköinti-

käytännöt 

Yhtiö 

kilpailuttaa 

alueen 

paikkojen 

operoinnin
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Uudisrakentaminen

• Ensimmäiseksi toteuttaville alueille hyvin väljä normi tai ei normia lainkaan. 

• Joustoa toteutusjärjestyksellä, jättämällä varauksia pysäköintilaitoksille tai 

hyödyntää vapaana oleva maa-ala pysäköintiin.

• Alueen 

täydentyessä 

hyödynnetään 

läheisten laitosten 

vapaa kapasiteetti.
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Pysäköinti osaksi kaupallisia 
liikkumispalveluja
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Älykkäät digitaaliset pysäköintiratkaisut



Suosituksia kaupungeille 
pysäköinnin kokonaistarkasteluun



29.3.2017

Suosituksia kaupungeille pysäköinnin 
kokonaistarkasteluun 

1. Määritä pysäköinnin 

kokonaistavoitteet

• Tyypittele alueet

• Viitoita polku tavoitteiden 

saavuttamiseksi

Käy vuoropuhelua alueen muiden 

pysäköintiä järjestävien toimijoiden 

kanssa !

2. Roolit selkeiksi – kaupungin ote 

ratkaiseva

• Kaupungin rooli on ratkaiseva 

yhdyskuntarakenteeseen, 

liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvien 

tavoitteiden toteutumisessa. 

Pysäköinnin hinnoitteluvalta säilytettävä !
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Suosituksia kaupungeille pysäköinnin 
kokonaistarkasteluun 

3. Pysäköinnin palvelutaso 

kerrostalovaltaisilla asuinalueilla:

• Käynnistä keskustelu

• Osoita mahdollisuudet

Pysäköintipaikan löytyminen vai 

nimikkopaikka?

Pysäköinti asunto-osakeyhtiön 

tulonlähteenä?

4. Tee pysäköinnin kustannukset 

näkyviksi

• Pysäköinnin kustannukset ja 

niiden aiheutumisperusteet 

avoimemmin näkyviin 

kaavoitusvaiheesta lähtien

Vertailukohtana hammaslääkärin 

lasku !
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Suosituksia kaupungeille pysäköinnin 
kokonaistarkasteluun 

5. Varaudu tulevaan – hyödynnä 

väliaikaisuutta

• Auton omistus suurissa 

kaupungeissa vähenemään päin.

• Rakentamaton maa-ala 

tilapäisenä pysäköintikenttänä

On toivottavaa, että asukkaat myös 

tottuvat vähäautoisempaan ympäristöön 

ja elämäntapaan !

6. Mieti normien käyttöä 

ennakkoluulottomasti

• Tonttikohtaisella normit eivät johda 

optimaaliseen tulokseen. 

• Siirryttävä laajempiin alueellisiin 

kokonaisuuksiin.

Liikennejärjestelmän tavoitteet huomioon !
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Suosituksia kaupungeille pysäköinnin 
kokonaistarkasteluun 

7. Hyödynnä markkina-

toimijoiden asiantuntemus 

• Pysäköinnin parissa työskente-

levissä yrityksissä on paljon 

osaamista. 

• Q-Park, Europark, Finnpark

EasyPark, ParkMan Tuup, Maas 

Global …

Uusimmat innovatiiviset 

ratkaisumahdollisuudet pohdintaan ! 

8. Korvaa pyöräpysäköinnillä 

henkilöautopysäköintiä

• Pyöräpysäköinnistä on tehtävä 

mahdollisimman kilpailukykyistä 

henkilöautopysäköinnin kanssa. 

• Pyöräpysäköinnin sijoittaminen 

hyvien pyöräily-yhteyksien varteen 

lähelle kohdetta. 

• Pyöräpysäköinti osaksi digitaalisia 

palveluita.

Mitä enemmän pyöräillään sitä vähemmän 

tarvitaan henkilöautoille paikkoja !
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9. Hyödynnä 
hyväksi 
havaittuja 
periaatteita


