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Pysäköintiin vaikuttavia muutosvoimia 

 

 

Ihmisten suhde autoon 

Ihmisten liikkumisvalinnat, mukaan lukien auton omistus ja käyttö, ovat murroksessa. Ih-

miset tekevät yhä yksilöllisempiä valintoja liikkumistapojen suhteen: liikkujat poikkeavat 

toisistaan yhä selvemmin esimerkiksi aktiivisuuden ja kulkutapojen suhteen, ja myös yksit-

täiset liikkujat käyttävät entistä monipuolisemmin erilaisia kulkutapoja eri tilanteissa. 5 

Autottomat kotitaloudet ovat olleet Helsingissä enemmistönä viime vuosikymmeninä. 5 

Pitkään jatkuneen henkilöautoilun kasvun on havaittu monissa teollisuusmaissa viime ai-

koina hidastuneen tai tasaantuneen. Joissain tapauksissa – erityisesti kaupunkialueilla – 

henkilöautolla matkustettujen kilometrien määrä on jopa kääntynyt laskuun. Ilmiö on ha-

vaittu muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa sekä useissa Euroopan maissa 1990-luvun 

lopulta tai 2000-luvun alusta lähtien. Norjassa, Hollannissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa au-

toilua ovat vähentäneet erityisesti alle 40-vuotiaat, kun taas vanhemmissa ikäluokissa au-

ton käyttö on ollut edelleen kasvussa. Nuorten miesten on havaittu vähentäneen autoilua 

enemmän kuin nuorten naisten.5 
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Tukholma-ilmiö: Samaan aikaan kun autoilun kasvu on hidastunut monissa länsimaissa, 

myös nuorten ajokortin hankinta on vähentynyt. Näin on tapahtunut erityisesti nuorten 

miesten keskuudessa. Ilmiöön alettiin kiinnittää laajempaa huomiota vasta vuoden 2010 

tienoilla, kun trendi havaittiin useammissa maissa. (Muut lähteet raportoivat vastaavasta 

ilmiöstä mm. Saksassa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa.) Ajokortin han-

kinnan tulevaisuus on kytköksissä auton omistuksen tulevaisuuteen: mikäli yhä harvempi 

omistaa ajokortin, todennäköisesti myös yhä harvempi omistaa auton. Nuorten ajokortin 

hankinta on vähentynyt myös Suomessa, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.  Tekijöitä, jotka 

ovat vaikuttaneet nuorten ajokortin hankinnan vähenemiseen: muutokset ajokortin hankin-

taan liittyvissä arvoissa ja asenteissa, muutokset ajokortin tarpeellisuudessa ja muutokset 

käytännön mahdollisuuksissa hankkia ajokortti. Ajokortin arvostus on vähentynyt myös sik-

si, ettei autokaan ole enää entisessä määrin vapauden, riippumattomuuden ja sosioekono-

misen aseman symboli. Nuorten elämäntavat ja kulutusvalinnat ovat monipuolistuneet ja 

yksilöllistyneet. Ajokortin hankinta on vähentynyt myös siksi, että yhä useampi nuori kat-

soo, että ajokortti on tarpeeton. Myös kaupungistuminen on vähentänyt ajokortin tarvetta 

nuorten keskuudessa: yhä useampi nuori asuu kaupunkialueella, jossa etäisyydet ovat lyhyi-

tä ja joukkoliikenne toimii hyvin. Nuoret arvostavat kaupunkimaista ympäristöä ja autoton-

ta elämäntapaa aiempaa enemmän. Ajokortti myös nähdään liian kalliina hankkia, tai tule-

vat autoilun kustannukset nähdään liian suurina. Nuorten ajokortin hankinnan ja autoilun 

väheneminen on laajalle levinnyt ilmiö, jonka vaikutukset liikkumisen kehitykseen tulevai-

suudessa voivat mahdollisesti olla merkittäviäkin. Nuorten tarve ajokortille kuitenkaan tus-

kin kasvaa merkittävästi lähitulevaisuudessa Helsingin seudulla. Mikäli urbaanin elämäntyy-

lin suosio jatkuu ja joukkoliikenteen palvelutaso säilyy tai jopa paranee, ajokortin hankkimi-

sen väheneminen voi jatkua, vaikka taloudelliset olosuhteet muuttuisivatkin suotuisammik-

si. Myös maahanmuuttajien kasvava osuus Helsingin seudun nuorista toimii todennäköisesti 

ajokortin omistusta vähentävänä tekijänä.  5 

Autoilun rooli ja merkitys on kuitenkin muuttumassa pitkällä tähtäimellä. Keskustaan ha-

keutuva kaupunkilainen ei enää välttämättä pidä perusedellytyksenä sitä, että auton omis-

tus kuuluu luonnollisena osana asumiseen. Uudet kaupunkilaiset sukupolvet eivät enää 

hanki ajokorttia samalla tavalla kuin viime vuosisadan puolella syntyneet. Mitä vähemmän 

autoa käytetään ja mitä enemmän autoa käytetään satunnaisesti, sitä kauempana kodista 

autoa voidaan säilyttää. Lähellä ja helposti käytettävissä oleva autopaikka on kalliimpi, kun 

taas pitempiaikaiseen säilytykseen tarkoitettu paikka on etäämpänä ja samalla myös hinnal-

taan halvempi. 9 

Auton omistamisen sijasta kasvussa on auton käytön jakaminen. Auton jakamis- tai yhteis-

käyttö muuttaa perinteistä auton omistamista siten, että käyttäjä maksaa vain auton käy-

töstä. Uudentyyppiset auton käyttöpalvelut tehostavat henkilöauton käyttöä (yhtä autoa 

käyttää iso joukko kotitalouksia tai yrityksiä), jolloin pysäköinnin läheisyys parantaa kysei-

sen palvelun käytettävyyttä. Myös autot ovat voimakkaan muutoksen kourissa. Autojen ko-

ko pienenee, päästöt vähenevät ja sähköautot yleistyvät. Aivan uudenlaisia autojen turvalli-

suusratkaisuja on suunnitteilla ja kuljettajan rooli on myös muutoksessa. Hurjimmissa ko-

keiluissa autot jo liikkuvat itseohjautuvasti. 9 
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Viime vuosina autojen yhteiskäyttö on ollut voimakkaassa kasvussa Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Useissa maissa vuosittainen asiakasmäärän kasvu on ollut kymmeniä prosent-

teja, esimerkiksi Belgiassa yli 30 % ja Iso-Britanniassa jopa sata prosenttia. Noin 60 % nykyi-

sistä yhteiskäyttöautoilijoiden talouksista on ollut autottomia ennen liittymistään yhteis-

käyttöautopalvelun asiakkaaksi. Liittymisen jälkeen talouksista on autottomia noin 80 %. 

Noin 30 % asiakkaista luopuu aiemmin omistamastaan autosta ja noin 20 % autottomista 

asiakkaista jättää auton hankkimatta. Yksi yhteiskäyttöauto korvaa noin 20 yksityisautoa. 

Eurooppalaisessa vertailussa menestyneimmät kaupungit ovat saavuttaneet tason, jossa 

yhteiskäyttöautoilijoiden määrä on noin 1,5–2 % kaupungin asukasmäärästä. Potentiaalisia 

yhteiskäyttöautoilijoita on pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella yhteensä noin 100 

000 henkilöä. Potentiaalin suuruusluokka on 5 % väestöstä. 3 Nykyiset volyymit ovat vielä 

pieniä kovista kasvuluvuista huolimatta. 

OECD:n laskelmien mukaan keskikokoisessa eurooppalaisessa kaupungissa noin 80 prosent-

tia nykyistä pienempi automäärä riittäisi tyydyttämään nykyiset liikkumistarpeet, jos kaikki 

auto- ja bussiliikenne korvattaisiin yhteiskäyttöisillä itseohjautuvilla autoilla. Mikäli auto-

jen lisäksi jaettaisiin myös kyytejä, riittäisi jopa 90 prosenttia pienempi automäärä. Vaikka 

automatisoidut autot vähentäisivät auton omistusta, ne voivat kuitenkin lisätä auton käyt-

töä huomattavastikin. Automatisoidun autoliikenteen vaikutusten ennustamista auton 

omistukseen ja käyttöön vaikeuttaa se, että on hyvin epävarmaa, miten nopeasti ja millaisi-

na automatisoidut autot tulevat markkinoille. 24 

 

Yllä oleva kuva osoittaa, että muutosta edistetään kahta kautta. Toistaiseksi mikään ei osoi-

ta, että oltaisiin kulkemassa reittiä 1-2-4 ruudun 3 kautta kulkevan reitin sijaan. 
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Automaation vähittäinen tuleminen perinteisiin ajoneuvoihin tuskin muuttaa ajoneuvo-

markkinoiden dynamiikkaa perustavalaatuisesti. On todennäköistä, että ihmiset ostavat ja 

omistavat tällaisia kehittyneitä autoja yhtä paljon kuin nykyisinkin. 24 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Ihmisten halu omistaa auto vähenee edelleen, mutta on mahdotonta arvioida missä määrin 

ja kuinka nopeasti muutos tapahtuu.  Muutos tulee vähentämään pysäköintipaikkojen mää-

rällistä tarvetta ja mahdollistamaan pysäköintipaikkojen sijoittamisen eri tavalla kuin aiem-

min. Helsinki on Suomessa edelläkävijä, mutta vastaava kehitys tulee näkymään myös muil-

la kasvavilla kaupunkiseuduilla. Kehitystä tukevia tekijöitä ovat hyvin toimiva joukkoliiken-

nejärjestelmä, hyvät pyöräilyolosuhteet ja kattava valikoima erilaisia auton jakamis- tai yh-

teiskäyttöpalveluja. Myös koulutustasolla voidaan arvioida olevan vaikutusta kehitykseen 

arvostusten muutosten kautta. Yliopistokaupunkien voi arvioida olevan eturintamassa. 

Pohdittavaa: Onko oman auton pysäköinti erilaista kuin yhteiskäyttöauton, ja millä tavoin? 

Pohdittavaa: Kuinka nopeasti henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen yhteiskäyttöiset pal-

velut tulevat yleistymään? Mikä on joukkoliikenteessä itseohjautuvien ajoneuvojen määrä 

suhteessa kuljettajilla varustettuihin? Miten edelliset vaikuttavat pysäköintiin? 

Asuminen 

Kaupungistuminen ja keskittyminen voi jatkua odotettua nopeammin, jos elinkeinoraken-

teen kehitys ei luo uusia työpaikkoja ja koulutusrakenne takaa osaamispääomaa keskisuuril-

le kaupunkiseuduille.1 Uudenmaan kannalta kriittinen muutostekijä on asuntojen saatavuus, 

joka hidastaa kasvua ja kehitystä Uudellamaalla.26 

Helsingin, Vantaan, Espoon ja Tampereen yhteenlaskettu nykyinen asuntokanta on 705 000 

asuntoa. Kaupungistumisskenaarion mukaan Helsingin seudulle on tarve rakentaa vuoteen 

2040 mennessä 50 prosenttia lisää asuntoja sen olemassa olevaan asuntokantaan nähden. 

Oulun seudulle lisäystarve on 54 ja Tampereen seudulle 40 prosenttia. 2 

Helsingin seudun (14 kunnan) asuntotuotanto on tällä hetkellä noin 15 000 asuntoa vuo-

dessa, noin 1 200 000 kem2 vuodessa (suuruusluokka). Jos oletetaan, että autopaikkoja ra-

kennettaisiin keskimäärin 1 ap/100 kem2, uusien asuntojen autopaikkojen määrä olisi 12 

000 vuodessa. Jos autopaikkanormia olisi perusteita laskea esim. 25 %:lla, paikkojen tarve 

vähenisi noin 3 000 autopaikkaa vuodessa. Jos oletetaan, että autopaikan rakennuskustan-

nus on keskimäärin 15 000 euroa, säästö rakennuskustannuksissa olisi Helsingin seudulla 

vuosittain suuruusluokkaa 45 miljoonaa euroa. 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Voimakas kaupungistuminen ja erityisesti tarve lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää 

Helsingin seudulla edellyttää asunnon hintaa kasvattavien kustannuserien karsintaa. Auto-
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paikkojen määrän vähentäminen on selkeä keino alentaa hintaa etenkin kun yhä useammin 

joudutaan turvautumaan hyvin kalliisiin rakenteellisiin pysäköintiratkaisuihin. Se myös tu-

kee kaupunkirakenteen eheyttämistä ja kestävien kulkumuotojen käyttöä, kun pysäköinnin 

vaatima tila vähenee.  

HUOM: RAKLI ry julkaisi joulukuussa 2015 selvityksen kaavamääräysten 

kustannusvaikutuksista rakennettavaan kerrosneliömetriin.  Tuloksena saatiin, että 

kustannusvaikutuksiltaan merkittävin määräys koskee pysäköintipaikkojen määrää ja siitä 

juontuvaa pysäköintiratkaisua. Alla on vielä kiteytettu asumiseen ja pysäköintiin liittyvä 

haaste. Kaupungissa on usein ristiriitaisia tavoitteita, joita kaikkia ei ole mahdollista 

toteuttaa.  

 

Liike- ja toimistotilat 

Ihmisten päivittäisen elämän erilaiset toiminnot ovat muuttuneet ja muuttuvat todennäköi-

sesti myös tulevaisuudessa yhä enemmän digitaalisiksi. Sähköiset asiointipalvelut, verkko-

kauppa, etätyö, virtuaalikokoukset ja sosiaalisen elämän siirtyminen verkkoon mahdollista-

vat sen, ettei eri toimintoja varten välttämättä tarvitse siirtyä fyysisesti paikasta toiseen.5 

Verkostomainen kaupunkirakenne muuttaa myös yritysten sijoittumista metropolialueella. 

Yritykset hakeutuvat yhä parempien joukkoliikenneyhteyksien varsille, jotta yritys on kilpai-

lukykyinen työntekijöiden työmatkojen kannalta. Solmukohtien rooli työpaikkakeskittyminä 

tulee kasvamaan entisestään. 9 

Raideyhteyden tärkeys liike- ja toimistotilojen kohdalla näkyy jo tänä päivänä ja trendin us-

kotaan vain voimistuvan jatkossa. Ennen kaikkea ydinkeskustan, kantakaupungin ja muiden 

kaupunkimaisten ympäristöjen vetovoima tulee kasvamaan. Muusta yhdyskuntarakentees-

ta ja palveluista erillään olevat pelkkien bussiyhteyksien varassa olevat toimistotalot, busi-

ness parkit yms. menettävät suosiotaan. 20 
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Hyvin usein tyhjät toimistot sijaitsevat tämän hetken tarpeeseen ja kysyntään nähden 

väärässä paikassa. Toimistoja on kaavoitettu paljon suurten väylien melualueilla melko 

huonojen joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Nykyisin tällaisten toimistojen kysyntä on mel-

ko vähäistä. Sen sijaan teollisuus- ja varastotilan käyttäjät siirtyvät pääkaupunkiseudun 

vanhoista varastotiloista kehyskuntiin rakennettaviin uusiin logistiikkakeskuksiin. Catella 

Property Oy:n markkinakatsauksen (kevät 2015) mukaan pääkaupunkiseudulla toimitiloista 

suurin vajaakäyttöaste on toimistotiloilla, sillä niistä 13 % (yli miljoona k-m2) oli vailla käyt-

töä keväällä 2015. Espoon toimistotiloista 21 %, Vantaalla 17 % ja Helsingissä 10 % oli vailla 

käyttöä. Helsingin keskustassa vajaakäyttöaste oli 6 %. Liiketiloista 5 % (yli 150 000 k-m²) on 

käyttämättä koko pääkaupunkiseudulla. Vantaalla osuus on 7 %, Espoossa 5 % ja Helsingissä 

4 %. Helsingin keskustassa liiketilojen vajaakäyttöaste on vain 2 %. 20 

Monitilakonseptin uskotaan jatkavan toimistoissa voittokulkuaan. Tulevaisuuden osaajista 

kilpailtaessa toimistotilojen laatu ja kustannus tulevat korostumaan perinteisen neliöhinta-

ajattelun sijasta. Tilankäyttö tehostuu eli entistä enemmän henkilöitä työskentelee samois-

sa tiloissa (10 - 15 k-m2/henkilö). 20 

Pysäköinti on hyvin tärkeää monelle liikkeelle nyt ja tulevaisuudessa. 20 

Keskustoissa ja esikaupunkikeskustoissa asiakasvirta koostuu pääasiassa ohikulkevista 

suurista jalankulkijavirroista ja lyhytaikaisista asiointipysäköijistä. 9 

Pyöräily työmatkavälineenä on kasvattanut suosiotaan pikkuhiljaa. Tulevaisuudessa pyöräi-

lyn suosio tulee edelleen kasvamaan ja yhä uudet ryhmät löytävät polkupyörän. Suomen 

talvi tosin ehkäisee tehokkaasti pyöräilyn todella voimakkaan kasvun. 20 

Uuden ajan yritykset eivät välttämättä työllistä suurta määrää ihmisiä. Uudet yritykset voi-

vat kasvaa hyvin nopeasti ilman, että investoisivat tietojärjestelmiin tai toimistoon. Sen si-

jaan ne ostavat niihin käyttöaikaa erilaisista palveluja tarjoavista yrityksistä. Tulevaisuudes-

sa uudenlainen paikallistuotanto esimerkiksi ruuan, vaatteiden ja muiden hyödykkeiden 

suhteen voi mahdollistua 3D-tulostuksen myötä. Tämä voisi luoda paikallista ja merkityksel-

listä työtä uudessa mittakaavassa. 27 

 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Toimistojen ja liiketilojen keskittyminen solmupisteisiin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

varrelle vähentää sekä työntekijöiden että asiakkaiden henkilöautoriippuvuutta ja näin ol-

len myös henkilöautojen pysäköintipaikkojen tarvetta työpaikkakeskittymissä. Pyörä-

pysäköinnin määrä tulee lisääntymään ja etenkin laati paranemaan (lukitut ja valvotut tilat, 

suihkut jne.) 
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Tulevat sukupolvet 

Kymmenen vuoden (2025) kuluttua 75 prosenttia työvoimasta on y-sukupolvea, eli milleni-

aaleja. Heidän käsityksensä työnteon tavoista ja siihen sitoutumisesta on hyvin toisenlai-

nen.27 Tulevat sukupolvet (1990–luvulla syntyneet ns. Millenial- tai z-sukupolvet) ovat kas-

vaneet internet-aikana. Heille verkottuminen, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ar-

kea. Z-sukupolven edustajat eivät halua sitoutua entisessä määrin kalliiden kulutustuottei-

den omistajiksi, vaan heille tunnusomaista on asuntojen, kulkuvälineiden ja muiden käyttö-

tuotteiden jakaminen ts. maksaminen vain tarpeen mukaisesta käytöstä. 9 

 

Erilaiset mittarit osoittavat, että Euroopassa on tapahtunut voimakas jakautuminen eri su-

kupolvien välillä niin, että esimerkiksi työttömyys on kurittanut nuoria kaikkein pahiten.27 

 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Pohdinnassa. Avainkysymyksiä ovat, kuinka suuri on automatkojen osuus tulevilla sukupol-

villa ja kuinka paljon niistä tehdään yhteiskäyttöautoilla. 

 

Palveluajattelu tulee kaikkeen – myös kaupunkien käytettävyyteen 

Elinkeinorakenne palveluvaltaistuu. Suurista toimialoista työpaikkamäärän ennakoidaan 

kasvavan etenkin terveys- ja sosiaalipalveluissa, tieteellisellä ja teknisellä alalla, hallinto- ja 

tukipalveluissa, viihteen ja taiteen palvelutoiminnassa sekä koulutuksessa.  Pienistä toimi-

aloista merkittävin työpaikkamäärän kasvu ennakoidaan majoitus- ja ravitsemusalalle. 26 

Palveluvaltaistuminen merkitsee myös lisääntyvää liikkumista, koska monet palvelut ovat 

tulevaisuudessakin paikkasidonnaisia. Palvelujen sijoittuminen yhdyskuntarakenteeseen 

kestävien kulkumuotojen kannalta edullisesti vähentää pysäköintipaikkojen tarvetta. 

Yli 80 % suuryritysten toimitusjohtajista pelkää, että nykyiset tuotteet ja palvelut eivät enää 

kelpaa kolmen vuoden kuluttua. Yli 70 % suuryritysten toimitusjohtajista pitää seuraavaa 

kolmea vuotta toimialoilleen kriittisempinä kuin mennyttä puolta vuosisataa.29 

Kauppa elää voimakasta murrosta (muun muassa verkkokauppa). Tämä merkitsee kaupan 

palveluiden ja siihen liittyvän jakelun siirtymistä eri kanaviin, joissa kuluttaja hoitaa kaupan 

aikaisemmin hoitamia tehtäviä (tavaran hakeminen keskitetyistä noutopisteistä, ”tukku-

kaupasta”). Alkaako kaupunkien toinen elämä yöllä, jolloin mm. maanalaisten reittien kaut-

ta hoidetaan pienillä robottikonteilla kaikki huoltoliikenne ja mahdollisesti myös muuta ja-

kelua?  

Joukkoliikenne on osa suurten kaupunkien brändiä. Kansainvälisenä trendinä pyöräily on 

lyönyt itsensä läpi 2000-luvulla kaikissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa, mutta myös pe-

rinteisessä autoilumaassa USA:ssa on nopeasti alettu raivata tilaa pyöräilylle. Myös joukko-
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liikenne ja pyöräily nähdään yhä useammin palveluna asiakkaille, ja niitä myös kehitetään 

yhdessä asiakkaiden kanssa. Hyvänä esimerkkinä toimii suuren suosion saanut Helsingin 

kaupunkipyöräjärjestelmä, jonka valintaan pääsivät kaupunkilaiset merkittävästi osallistu-

maan. Pariisissa ja Lyonissa on saatu hyviä kokemuksia sähköavusteisista kaupunkipyöristä 

(Vélib), jonka avulla voidaan laajasti edistää pyöräilyä keskusta-alueilla. Samaan järjestel-

mätason liikeideaan perustuu Autolib-konsepti, jossa käyttöön otettava ja kohdepaikkaan 

jätettävä liikkumisväline on pieni sähköauto. 

MaaS-konseptin arvioidaan vähentävän ajoneuvojen määrää ja parantavan niiden käyttöas-

tetta. Jakamistalous on merkittävä trendi maailmalla. MaaS-ajattelutavan ja liikkumisen ja-

kamistalouden ilmiöt on nähty niin sanottuina heikkoina signaaleina eli tekijöinä, joiden 

rooli on Suomessa toistaiseksi melko marginaalinen, mutta jotka voivat tulevaisuudessa 

nousta merkittävään asemaan liikenteen toimintaympäristön muokkaajina. Yhden pääkau-

punkiseudulla toimivan yhteiskäyttöauton arvioidaan korvaavan 8–25 yksityisautoa. 5 

MaaS palveluiden kehitys saattaa vaikuttaa maankäytön suunnitteluun seuraavien asioiden 

kautta: lainsäädäntö, liikenneinfrastruktuuri, liikennejärjestelmän tehostuminen, julkisen 

liikenteen houkuttelevuuden kasvaminen osana matkaketjua, jakamistalous, yksityisautojen 

määrän vähentyminen, muuttuvat liikenteen solmukohdat, lisääntynyt liikennesuorite, uu-

det palvelut ja automaatio.15 

Mitä enemmän kaupunkilaiset viettävät aikaansa kaupungissa, sitä enemmän on alettu 

kiinnostua myös katutilasta, sen roolista ja merkityksestä. Osana kaupungistumiskehitystä 

sekä keskustassa että esikaupunkien keskustoissa kadunvarsitiloja tullaan lähivuosina muut-

tamaan arvokkaampaan ja taloudellisesti kannattavampaan käyttöön kuten kahviloiden te-

rasseiksi, katuaukioiksi ja -toreiksi ja ylipäätänsä kaupunkilaisille tarkoitettuun erilaiseen ta-

pahtumakäyttöön. Kadunvarsipysäköinti ja varsinkin arvokkailla alueilla olevat pysäköinti-

alueet ovat lähivuosina muutosprosessin edessä. Kaupunkia pitää ajatella tulevaisuudessa 

enemmän palveluna kuin tuotteena. Painopiste siirtyy vuosien myötä rakentamisesta yhä 

enemmän käyttöön ja ylläpitoon. Teknologinen kehitys ja etenkin uudet mobiilisovellukset 

tehostavat kaupungin käyttöä ja käytettävyyttä sekä joukkoliikenteessä että autoilussa ja 

siihen liittyvässä pysäköinnissä. Kansainvälisesti on alettu puhua käveltävistä urbaaneista 

kaupunkitiloista (ns. walkups, walkable urban spaces), joilla parannetaan sekä kaupunkien 

keskustojen että esikaupunkikeskustojen elinvoimaa. 9 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Ennustaminen on entistäkin vaikeampaa. Sen vuoksi pysäköinnin järjestämisen tukena tulisi 

olla yhdyskuntarakenteen koetut hyvät suunnitteluperiaatteet, jotka tukevat liikkumista 

kestävillä kulkumuodoilla ja vähentävät autoriippuvuutta. Pysäköintipaikkojen tarve vähe-

nee kulkumuotosiirtymien ja uusien arvostusten myötä. Pysäköintiä on mahdollista keskit-

tää. 

HUOM: Palveluajattelu muuttaa suhtautumista myös autoiluun ja pysäköintiin. Tuoteajatte-

luun kuuluu tonttikohtaisuus, jossa jokainen kiinteistö suunnittelee, toteuttaa ja omistaa 

omat autopaikkansa. Tulevaisuudessa pysäköintiä tulee ajatella palveluna sekä päästä kiin-
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teistöistä isompiin, aluetasolla koordinoituihin ratkaisuihin. Teknologinen kehitys tukee pal-

veluajattelua. Viimeisten 10 vuoden aikana erilaiset mobiilisovellukset ovat yleistyneet kai-

killa toimialoilla. Kaupunkiliikenteessä autoilijoita opastavat erilaiset navigaattoripalvelut, 

joukkoliikenteen käyttäjiä reittioppaat ja kävelijöitä erilaiset karttapohjaiset applikaatiot. 

Myös pysäköinti on saamassa yhä enemmän erilaista käyttöä, käytettävyyttä ja kustannus-

tehokkuutta lisääviä mobiilisovelluksia. 9 

Niukkenevat julkisen talouden resurssit voivat muuttaa palvelurakennetta ennakoitua 

enemmän ja heijastua myös mahdollisuuksiin ylläpitää infrastruktuuria. 1 

Kytemässä neljäs teollinen vallankumous, arvostuksen muutokset ja ilmaston-

muutos 

Seuraavana tekoäly tulee olemaan maailman nopeimmin kasvava liiketoiminta: 10 v päästä 

kaikki palvelut ja laitteet ovat älykkäitä. Teollisten vallankumousten aikajänteet tulevat ly-

henemään: 

 1784 Höyryvoima ja koneellinen tuotanto 

 1870 Sähkö, massatuotanto 

 1968 Elektroniikka, IT, automaatio 

 2010 – Tekoäly, esineiden internet 

Seuraavien asioiden arvostus tulee todennäköisesti kasvamaan 12: 

 Elämyksellisyys ja itselle sopivuus  

 Vapaa-ajan rooli vahvistuu  

 Terveys, hyvinvointi ja pitkäikäisyys  

 Käyttäjät ja kaupunkilaiset  

 Paikallisuus ja lähipalvelut 

Suomen on pienennettävä päästöjä 39 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Tämä tarkoittanee sähköautojen runsasta yleistymistä. Miten tämä tulee vaikuttamaan py-

säköintitarpeeseen?  

Muuttuuko liikenteeseen kulutettu aika työajaksi (=kaikki aika hyötyaikaa)? 

Vaikutukset pysäköintiin (konsulttiryhmän asiantuntija-arvio) 

Pohdinnassa.  
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LOPUKSI: Tarkastelun aikajänne – ratkaisujen kiinnittyminen 

Tarkastelun aikajänteenä ovat lähivuodet vuoteen 2020 asti ja pidemmällä aikajänteellä 
vuoteen 2030. 
 
Vuoteen 2020 mennessä ei toimintaympäristössä tapahdu sellaisia muutoksia, jotka perus-
telisivat uusia pysäköinnin linjauksia tai -ratkaisuja. Lyhyellä aikavälillä vaikuttavat muutos-
paineet, joista keskeisimpiä ovat asumisen kustannukset ja niiden kohtuullistaminen, ovat 
tiedossa. 
 
Vuoteen 2030 mennessä tapahtuu yhteiskunnassa ja liikennejärjestelmässä muutoksia, joi-
den ennakointi on erittäin vaikeaa. Aikaväli nykyhetkestä vuoteen 2030 on suhteellisen ly-
hyt. Kuitenkin erityisesti asuntotuotannossa ja siihen liittyen pysäköinnissä tehtävät ratkai-
sut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen sekä asumisen kustannuksissa että yhdyskuntaraken-
teen muutoksissa, jotka puolestaan heijastuvat liikkumiseen, autoriippuvuuden kehitykseen 
ja edelleen auton omistukseen ja käyttöön ja sitä kautta pysäköintipaikkojen tarpeeseen ja 
käyttöön. 
 
Jakamistalouden vahvistuminen on tekijä, joka vaikuttaa kaikkein keskeisimmin pysäköinti-
paikkojen tarpeeseen. Jakamistalous voi perustua nykyisenkaltaisiin yksilöllisesti omistet-
tuihin tai palveluntuottajien omistamiin ajoneuvoihin. Pysäköinnin järjestämisen kannalta 
ero on oleellinen erityisesti paikkojen sijoittamisen näkökulmasta. 
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