
 

Auto- ja pyöräpysäköinnin uusia palveluja yhteistyöllä -webinaarissa 
(21.4.2020) esitetyt kysymykset ja Turun kaupungin edustajien 
vastaukset 

 

Kysymys 1: Onko tarkempaa tietoa miksi kulkutapajakauma ei ole Turussa muuttunut? 
Vastaus 1: Kaupunkirakenne ja liikenneverkko eivät ole muuttuneet oleellisesti kestävämpään 
suuntaan. Seudulla kaupunkirakenne on edelleen hajautunut. Autolla on Turun seudulla edelleen 
suhteellisen helppoa ja nopeaa liikkua.  

 

K2: Tiedustelen, miten näette isojen kauppakeskusten (Skanssi, Mylly) roolin keskustan 
kehittymisen kannalta? Jos vertaa satoja ilmaisia parkkipaikkoja esimerkiksi Myllyssä ja 
kalliita/harvoja parkkipaikkoja keskustan läheisyydessä. Kuinka tähän haasteeseen pureudutaan? 
V2: Pysäköinnin maksullisuus/maksuttomuus on toki yksi tekijä, joka ihmisten käyttäytymiseen 
vaikuttaa. Mutta ei toki ainoa tai monelle edes tärkein. Keskustan selkeitä vetovoimatekijöitä 
kaupallisena keskittymänä ovat mm. keskeinen sijainti, liikenneyhteydet sekä valikoiman (valikoima 
+ palvelut) laajuus. Näitä vahvuuksia vahvistamalla ja varmistamalla, että keskusta on jatkossakin 
saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla uskon, että keskustan vetovoimaa voidaan edelleen 
parantaa. Tällä saralla teemme tiivistä yhteistyötä Ydinkeskustayhdistyksen ja muiden 
keskustatoimijoiden kanssa.  

 

K3: Koska ratkeaa millä skenaariolla mennään (Turun keskustan kehittämisen suhteen)? 
V3: Keskustan liikennesuunnitelmaa valmistellaan Ripeän skenaarion pohjalta. Skenaarioista tehdään 
vielä vaikutusarviot keskustan elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta. Lisäksi järjestämme 
kansalaispaneelikeskustelun toukokuun puolivälissä skenaarioista, johon kutsutaan 225 satunnaisesti 
valittua turkulaista. Päätökset asiasta tehdään Yleiskaava 2029:n ja siihen kytkeytyvän Keskustan 
liikennesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn osana myöhemmin tänä vuonna. 

 

K4: Turun keskustan kehittämisestä on näytetty hienoja havainnekuvia. Pitääkö paikkansa, että 
kyseiset kuvat eivät vastaa todellisia suunnitelmia, vaan ovat vain ikään kuin mielenkiintoa 
herättäviä ja kertovat mitä voitaisiin tehdä? Vai onko havainnekuvilla kytkös todellisiin 
suunnitelmiin? 
V4: Visio on aina luonteeltaan eteenpäin katsova ja perustuu vapaaseen ideointiin. Keskustavision 
idea on se, että se luo mielikuvaa keskustan kehittämisen mahdollisuuksista. Kaikki ideat eivät aina 
toteudu sellaisenaan. 

 



K5: Miten kaavoitus tai rakennusvalvonta Turussa suhtautuu kiinteistöjen kehittämishankkeisiin 
pysäköintipaikkanormien osalta? Onko esimerkiksi käytössä osa-yleiskaavamallia, jolla 
pysäköintiä voitaisiin tilapäisesti osoittaa muualle tai normia keventää jo rakennettujen korttelien 
osalta? 
V5: Pysäköintinormin laatiminen on vielä kesken. Täydennysrakentamisen pysäköintiratkaisuihin 
tullaan ottamaan kantaa normissa. 

K6: Onko suunnitelmissa kehittää pysäköinnin saavutettavuutta kadunvarsipaikkojen osalta 
esimerkiksi opastusjärjestelmän avulla?  
V6: Infowebinaarissa nähdyssä Teemu Peltosen esityksessä kerrotaan tähän liittyvistä 
mahdollisuuksista. Myös Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tehtävät kokeilut 
keskittyvät pääosin kadunvarsipysäköinnin sujuvoittamiseen.  

 

K7: Mikä on Parklet? Parklet-kokeilu mainittiin pysäköintiesityksessä. 
V7: Parklet-ruudulla tarkoitetaan kivijalkayrityksen edustalla olevaa parkkiruutua (6 m x 2 m), joka 
on vuokrattu kivijalkayrityksen käyttöön tilapäisesti. Kivijalkayritys voi käyttää ruutua esimerkiksi 
kahvilan terassina tai laittaa sinne muuta kyseiseen tilaan sopivaa toimintaa. (Lähde: Hel.fi) 

 

K8: Mille kaduille on tulossa Parklet-kokeiluja? 
V8: Tästä ei ole vielä päätöstä tehty. 

 

K9: Paljon on kysymyksiä pitääkö sähköautojen latauspaikoilla maksaa myös pysäköintimaksu. 
Voisivatko ns. Kuutoskaupungit tehdä tästä yhteisen linjauksen?  
V9: Kuutoskaupunkien kesken keskustellaan asiasta, tuon toiveen esille yhteistyöareenalla. Kuten 
todettiin, on kyse väliaikaisesta kannustamisesta sähköautojen suhteen, ei pysyvästä. Sähköautoilijat 
ry:n kanssa käymme aktiivisista keskustelua myös parhaista käytännöistä ja heidän suosituksensa on 
että sähkölatauspisteet eivät sijaitsisi ns. parhailla paikoilla - näin vältytään virhepysäköinneiltä.  

 

K10: Kuinka käyttäjä maksaa -periaatetta on tarkoitus ottaa käyttöön? Toistaiseksi 
markkinaehtoista hintaa pysäköinnistä (kalliit rakenteelliset laitokset) ei olla valmiita maksamaan, 
vaan kohtuuhintaisen pysäköinnin tarjoaminen koetaan jopa kaupungin velvollisuudeksi. 
V10: Täysimääräisesti pysäköinnin kuluja ei välttämättä ainakaan lähitulevaisuudessa pystytä 
keräämään yleisten pysäköintipaikkojen käyttäjiltä. Käyttäjä maksaa -periaatetta on syytä silti pitää 
keskustelussa esillä, jotta ymmärretään, että pysäköinti ei ole koskaan ilmaista ja joku joutuu kulut 
aina maksamaan. 

 

K11: Ovatko yksityiset pysäköintilaitokset mukana pysäköinti HUB -tietojärjestelmässä? 
V11: Eivät ole vielä, mutta pyritään saamaan mukaan joko HUB-tietojärjestelmään tai ainakin Turun 
palvelukartalle. 

 

K12: Mitkä ovat tietosuojaa koskevat (GDPR) rajoitukset digitaalisessa pysäköintitiedon keruussa 
ja valvonnassa? 



V12: Pysäköinnistä kerätään tunnistetiedollista dataa vain välttämättömistä syistä (esimerkiksi 
rekisteritunnus pysäköintimaksun sähköistä tunnistamista varten). Nykyisin kelpaa vielä myös 
tunnisteeton maksulipuke tuulilasilla, mutta tästä todennäköisesti tullaan luopumaan paperin 
käytön vähentämiseksi jossain kohtaa ja kaikki pysäköintiautomaattien palvelutkin siirtyvät 
sähköisiksi maksun tunnistamisen ja kuittien osalta. Tästä ei kuitenkaan ole vielä mitään päätöksiä. 

Tunnistetiedollinen pysäköintidata anonymisoidaan, kun esimerkiksi valvonnan kannalta olennainen 
tarve poistuu. Osaa datasta kuten pysäköintivirhemaksudataa säilytetään oikeusturvan takaamiseksi 
kuusi vuotta, mutta säilytyksessä noudatetaan tiukkaa tietoturvaa eikä tällaista dataa olla missään 
kohtaa avaamassa ulos. 

Datalähteistä tullaan laatimaan tietoturva-/rekisteriselosteet normaaliin tapaan, joissa 
säilytysaikoihin ja datasisältöihin otetaan tarkemmin kantaa.  

 

K13: Missä mennään liityntäpysäköinnin järjestämisessä? Nähdäkseni se olisi hyvin tärkeässä 
roolissa julkisen liikenteen käytön lisäämisessä.  
V13: Varsinais-Suomen liiton sivuilta löytyy selvitys seudun liityntäpysäköinnistä. Seuraava vaihe on 
käydä seudulla neuvotteluja järjestämis- ja kustannusvastuista valtion, kuntien ja muiden 
toimijoiden kesken. 

 

K14: Onko jo huomioitu digitaalisia pysäköintipalveluja polkupyöräilijöille? 
V14: Askel kerrallaan edetään, tehdään pohjatyö ensin kuntoon ja sen jälkeen mahdollistuvat 
digitaaliset pysäköintipalvelut polkupyöräilijöille. Pyöräpysäköinnin suhteen tarvitaan runsaasti 
kehittäjäkumppaneita pysäköintipaikkojen tarjoamisen suhteen. 

 

K15: Onko Turku City Data Oy mukana avoimen pysäköintidatan kuvioissa, vai mikä taho Turussa 
tätä avoimen datan asiaa tässä yhteydessä ajaa?" 
V15: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa tehdään yhteistyötä kaikkien 
kiinnostuneiden yritysten kanssa. Turku City Data Oy:llä ei ole hankkeessa erityisasemaa.  

 

K16: Oliko tarkoituksena, että pyöräpysäkkien rajapintoihin tulisi reaaliaikaiset tiedot?" 
V16: Tarkoituksena olisi se, että tiedot ovat ajan tasalla. Nyt pysäkkien tiedoissa on ollut puutteita, 
tai pysäkkejä on puuttunut kartalta. Täysin reaaliaikaista tietoa on tuskin luvassa. 

 

 

 


