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Esityksen teemat

Epävarmuuden hallinta - Ihmisten valinnat muuttuvat, 

pysäköintiratkaisut vaikuttavat pitkään

Pysäköinti osana kaupungin liikenteenhallintaa ja päinvastoin 

Liityntäpysäköinti edistyy

• Kuulumisia pääkaupunkiseudun kustannusjakoneuvotteluista

• Käyttäjän ymmärryksen lisääminen

Tulevaisuudessa pysäköinnistä on pystyttävä sopimaan osana suuria 

kokonaisuuksia – Case Göteborg



Pysäköintiin vaikuttavia 

muutosvoimia

P-politiikat -> 

prosesseja

Markkinaehtoisuus



Todennäköisiä kehityssuuntia vuoteen 2030 



Asuntojen skenaariopuu



Liiketilojen skenaariopuu



Keskeistä on ymmärtää toimintaympäristön mahdolliset muutokset vuoteen 2020 
ja siitä eteenpäin. On hyvä myös, että toimijoiden on  monesti vaikea irrottautua 
nykyhetkestä ja sen rajoitteista. 

Mikä on pysäköintiratkaisujen muuntojoustavuus tarpeiden muuttuessa ?

Muutossuunnista ollaan pääosin samaa mieltä, 

mutta ei muutosnopeudesta



Kysymyksiä 

liikkumisvalinnoista Turussa?

• Turussa yhteiskäyttöautojen käyttäjistä suurin osa tulee 
nykyisistä henkilöautoilijoista?

• Vuonna 2030 Turussa yli puolet ajoneuvoista on 
automaattiajoneuvoja?



Pysäköinti osana kaupungin 

liikenteenhallintaa ja päinvastoin 



… ja vuonna 2030 mobiilisovellukset voivat olla historiaa !



… avoimet rajapinnat myös kolmansille osapuolille tärkeät !



Kysymys pysäköinnin 

maksamisesta?

Pystyykö Turussa maksamaan pysäköinnin rahalla vuonna 2025 ?

Onko Turussa pysäköintiautomaatteja vuonna 2025?



Liityntäpysäköinti edistyy

- kuulumisia pääkaupunkiseudulta



Periaatteet MAL-sopimuksessa

1. Kustannusjakomalli koskee 

pelkästään henkilöautojen ja 

pyörien liityntäpysäköintialueita.

2. Auto- ja pyöräliityntäpysäköin-

tipaikkojen kustannusjako 

lasketaan erikseen.

3. Kustannusjako koskee 

pelkästään 

liityntäpysäköintialueiden 

rakentamista. Hoito- ja 

kunnossa-pitokustannuksista 

vastaa sijaintikunta.

4. Maankäyttöhyödyt, 

vuorottais-pysäköintihyödyt ja 

mahdolliset maksutulot jäävät 

sijaintikunnan hyväksi. 

5. HSL:n

liityntäpysäköintitutkimus 

toimii ensisijaisena 

kustannusjako-pohjana.



Perushinnat päätetty laskennan 

pohjaksi
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KÄYTTÄJÄÄ EIVÄT KIINNOSTA 

KUNTIEN KUSTANNUS-

JAKONEUVOTTELUT

Lähde: Palmu
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Tee liityntäpysäköinti näkyväksi

• Tarjoa tieto liityntäpysäköinneistä 
(sijainnit, reittiohjeet, toimintaohjeet, 
maksutiedot) vähintään nettisivuilla, 
mieluiten myös joukkoliikenteen 
reittioppaissa

• Brändää liityntäpysäköinnit 
joukkoliikenteen alle niin, että kävijä 
tunnistaa ne helposti myös ohi 
kulkiessaan

Muuta stressaava kokemus 
sujuvaksi ja miellyttäväksi

• Tarjoa liipyn tilatiedot Reittioppaassa ja 
mobiilisovelluksessa sekä staattisilla 
näytöillä liipyjen läheisyydessä

• Opasta kävijä liipyyn selkeästi ja ajoissa

• Ohjeista liipyjen käyttöön paikan päällä

• Huolehdi liipyn siisteydestä ja 
turvallisuudesta

• Yhdistä pysäköintimaksu joukkoliikenne-
maksuun ja mahdollista molempien 
hoitaminen mobiilisovelluksessa

• Opasta kävijä liipystä joukkoliikenne-
pysäkeille

Nosta liityntäpysäköinti todelliseksi 
vaihtoehdoksi

• Tarjoa tieto liipyistä (erit. tilatiedot) sekä 
suunnittelun tueksi (nettisivut, 
Reittiopas,) että matkalla (reaaliaikaiset 
tilanäytöt)

• Mitoita liipyt suosittuuden pohjalta

• Huolehdi, että liipyjen käyttölogiikka on 
sama paikasta riippumatta

• Ehkäise väärinkäyttöä lisäämällä liipyihin
matkakortilla aukeavat puomit

• Pidä maksut maltillisina (alle 5 € per 
pysäköintikerta, 5 € per kerta on jo liikaa)

• Huolehdi, että liipy sijaitsee 
mahdollisimman lähellä 
joukkoliikennepysäkkejä

LIITYNTÄPYSÄKÖINTI TEKEE PAIKASTA 
TOISEEN LIIKKUMISESTA SUJUVAA JA 
STRESSITÖNTÄ

Lähde: Palmu



Kysymys liityntäpysäköinnistä

Onko Turussa aidosti potentiaalia autojen liityntäpysäköinnille (poislukien
raideliikenne)?

Onko Turussa aidosti potentiaalia pyörien liityntäpysäköinnille (poislukien
raideliikenne)?



Tulevaisuudessa pysäköinnistä on pystyttävä sopimaan 

osana suuria kokonaisuuksia 

– Case Göteborg



Frihamnen – 9 000 taloutta, 15 000 työpaikkaa, 

sairaala, palveluita vuoteen 2035 mennessä

Alueelle sijoittuu 9 000 taloutta, 15 000 

työpaikkaa, sairaala, palveluita jne. vuoteen 

2035 mennessä.

Korkeat kestävää liikkumista koskevat 

tavoitteet: 90 % liikkumisesta kestävää, 75 % 

vähemmän pysäköintipaikkoja

Keinot tavoitteeseen pääsemiseksi

1. Liikenne ja liikkumissuunnitelma 

(Transport and mobility plan)

2. Aiesopimus (Declaration of intention), 

sisältää 100 erilaista toimenpidettä

3. Tiivis yhteistyö alueen toimijoiden 

kesken

Kustannusarvio: Kestävien liikkumispalveluiden 

toteutus maksaa 60 % vähemmän kuin 

autopaikkojen, jos niitä toteutettaisiin 

tavanomainen määrä. Lähde: http://epomm.eu/ecomm2017/docs/Caroline_Mattson_D4_Frihamnen-the_largest_sustainable_city_district_in_Europe.pptx



Aiesopimus kestävän liikkumisen 

edistämiseksi uudella alueella

• Alueen kaikki toimijat allekirjoittavat 

aiesopimuksen, jolla he sitoutuvat 

alueen tavoitteita tukevien 

liikkumisratkaisujen toteuttamiseen.

• Pysäköintipaikkojen rakentamisen 

sijaan rakennusliikkeet ja 

kiinteistöomistajat sitoutuvat 

aiesopimuksen myötä rahoittamaan 

kestävän liikkumisen palveluita 10 

vuoden ajan.

• Sekä aiesopimus että 

liikkumistavoitteet, ratkaisut ja 

toteutus jne. on laadittu alueen 

toimijoiden kesken tiiviissä 

yhteistyössä, mikä on lisännyt 

hyväksyntää, ymmärrystä ja halua 

sitoutua aiesopimukseen.

Lähde: http://epomm.eu/ecomm2017/docs/Caroline_Mattson_D4_Frihamnen-the_largest_sustainable_city_district_in_Europe.pptx


