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1 Johdanto 
Lisääntynyt yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen käyttö on asettanut katutilalle uudenlaisia 

vaatimuksia. Erityisesti esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta on tärkeää, etteivät 

sähköpotkulaudat hankaloittaisi muiden kulkumuotojen liikkumista. Lisäksi uusilla 

liikennevälineillä ja niiden pysäköinnillä on oma vaikutuksensa kaupunkikuvaan. Turun 

kaupunki on ohjeistuksessaan antanut operaattoreille selkeät säännöt 

pienliikennevälineiden pysäköintiin. Tämä mitoitus- ja sijoitteluohje on tehty täydentämään 

aiempaa ohjeistusta.  

Turun kaupunki on maalannut sähköpotkulautojen pysäköintiruutuja katutilaan ohjaamaan 

sähköpotkulautojen pysäköintiä ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin ruutujen käyttöä 

seurattiin ja analysoitiin. Pysäköintiruutujen maalaamisen tarkoituksena on ohjata 

potkulautojen pysäköintiä eli osoittaa potkulautojen pysäköintiin suotuisia paikkoja ja siistiä 

kaupunkikuvaa houkuttelemalla pysäköinti tiettyihin paikkoihin. 

Tämä ohjeistus on tehty Liikkumispalvelut turvallisesti osaksi lähiympäristöä (LIPATOL)  

-hankkeessa, joka on saanut liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2021. 

Ohjeistus on laadittu niin yksityisten maanomistajien kuten oppilaitosten, liikerakennusten, 

kauppakeskusten ja taloyhtiöiden sekä muiden kaupunkien käyttöön. Ohjeistukseen 

kuuluu pysäköintiruudun malli, josta voi teettää oman sapluunan, sekä ohjeet 

pysäköintiruutujen tilantarpeen arviointiin sekä sijoitteluun. 

Tässä ohjeessa esitellyt pysäköintiruudut on tarkoitettu ensisijaisesti yhteiskäyttöisten 

sähköpotkulautojen käyttöön, mutta ruutuihin voi pysäköidä myös yksityisomisteisia 

sähköpotkulautoja. 

2 Yleiset mitoitusperiaatteet 

2.1. Sähköpotkulaudan tilantarve 

Sähköpotkulaudoille tarkoitetut pysäköintiruudut on tar-

koitettu tällä hetkellä markkinoilla oleville sähköpotku-

laudoille. Tällaiset laudat ovat keskimäärin 1,2 metriä pit-

kiä, 0,4 metriä leveitä ja 1,2 metriä korkeita. Tämän koko-

luokan lautaa voidaan käyttää lähtökohtana, kun arvioi-

daan pysäköinnin tilantarvetta ja pysäköintiruudun kokoa.  

 
Kuva 1. Sähköpotkulaudan vaatima tila. 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ohjeistus_yhteiskayttoisille_pienliikennevalineille_marraskuu_2021.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/lipatol-hanke_harjoittelijoiden_raportti_kesa_2021.pdf
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2.2. Pysäköintiruudun tilantarve 

Sähköpotkulaudalle tarkoitettu pysäköintiruutu on 

suunniteltu sähköpotkulaudan keskimääräisten mittojen 

mukaan. Ruutu on reunaviivat mukaan laskettuna 

pituudeltaan 1,3 metriä ja leveydeltään 0,5 metriä. 

Ruudun reunaviivat ovat 0,05 metriä leveitä. Lisäksi 

ruudut on merkitty potkulautasymbolilla ja P-merkillä.  

Pysäköintiruutujen sijoittelussa tulee huomioida, että 

kiinni toisissaan olevien ruutujen keskimmäiset 

reunaviivat maalataan päällekkäin. Tilantarve pienenee 

päällekkäisten viivojen myötä niin vähän, ettei sitä ole 

tarpeen huomioida sopivaa tilaa mitoittaessa.  

Esimerkiksi kahden rinnakkain sijoitetun pysäköintiruudun 

kokonaisuudelle kannattaa varata tilaa periaatteella 2 x 

0,5 m eli 1 metri, vaikka todellisuudessa kokonaisuus on 

leveydeltään 0,95 metriä keskiviivan mennessä 

päällekkäin. 

2.3. Käsittelytila 

Kohtisuoraan sijoitettavien sähköpotkulautojen taakse suositellaan jätettävän vähintään 

yhden (1) metrin käsittelytila. Tila voi tarvittaessa olla jalkakäytävää tai vähäliikenteistä 

pyörätietä. Jos pysäköintiruutujen takana on jokin este tai toinen pysäköintiruuturivi, 

käsittelytilaa varten suositellaan varaamaan tilaa noin 1,5 metriä.  

 

 

Kuva 4. Sähköpotkulaudan käsittelytilat. 

Kuva 2. Pysäköintiruudun ulkonäkö ja 

mitat. 

Kuva 3. Tilantarve useamman ruudun 

kokonaisuudessa. 
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3 Sijoitteluperiaatteet 
Yhteiskäyttöinen pienliikenne on luonteeltaan sellaista, että käyttäjät pysäköivät liikenne-

välineet paikkoihin, jotka ovat käyttäjän kannalta kaikkein kätevimpiä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että sähköpotkulaudoilla ajetaan mahdollisimman lähelle määränpäätä ja ne pysäköidään 

tulosuunnasta nähden järkevään paikkaan.  

Jotta pysäköintiruutuihin pysäköiminen olisi suosittua, tulee niiden sijoittelussa huomioida 

pienliikennevälineille tarkoitetut kulkuväylät, liikenteen suunta ja sijainti lähellä määrän-

päätä. Ruutuun pysäköimisen tulee olla käyttäjälle turvallista, ja pysäköintiruutuihin pysä-

köityjen potkulautojen tulee olla muulle liikkumiselle mahdollisimman vähän haitaksi. Li-

säksi ruudut tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ne eivät häiritse kunnossapitoa koh-

tuuttomasti. Sijoittelussa on hyvä huomioida myös se, että mikäli sijainti osoittautuu suosi-

tuksi, kaikki potkulaudat eivät aina mahdu ruutuihin ja lopulta pysäköinti voi levitä kulku-

väylille ja näyttää epäsiistiltä. Mikäli tilan puolesta on mahdollista, olisi suosituimpiin paik-

koihin hyvä maalata myöhemmin lisää ruutuja vastaamaan paremmin kysyntään. 

On myös hyvä huomioida, että sähköpotkulaudoille tarkoitetut pysäköintiruudut eivät ole 

tieliikennelain (729/2018) mukaisia, joten niitä ei voida pitää virallisina liikenteenohjaus-

laitteina. Esimerkiksi autojen pysäköintiruudut ovat virallisia liikenteenohjauslaitteita ja 

niiden merkitseminen perustuu tieliikennelakiin (729/2018) ja valtioneuvoston asetukseen 

liikenteenohjauslaitteiden käytöstä (379/2020). Potkulautojen pysäköintiruutujen 

sijoittelussa tulee kuitenkin huomioida tieliikennelain § 73, jonka mukaan: ”Tielle tai sen 

välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan 

sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, 

häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.” Tämän takia on suositeltavaa, 

ettei ruutuja maalata ajoradalle tai pyörätielle. 

3.1. Ruutujen sijoittelu 

3.1.1. Rinnakkain 

Lautoja voidaan sijoitella rinnakkain niin paljoin kuin tilaa ja kysyntää ruuduille riittää. 

Parhaiten rinnakkaiset ruudut toimivat, kun ruutujen edessä on jokin rajaava elementti 

kuten seinä, matala muuri, pensaikko, istutusalue, reunakivi tai kahden erilaisen 

materiaalin kuten asfaltin ja laatoituksen rajaviiva. 
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Kuva 5. Ruutujen sijoittelu riviin. 

 

Kuva 6. Rinnakkain sijoitetut ruudut toimivat parhaiten, kun liikkumiselle jää edelleen riittävästi tilaa. 

Ruutujen sijoittaminen seinän eteen pitää pysäköintialueen paremmin järjestyksessä.  

3.1.2. Peräkkäin 

Ruudut voidaan maalata peräkkäin toisiinsa kiinni. Jos ruudut ovat yhdessä jonossa eikä 

ruutuja ole rinnakkain useampia, voidaan ruudut maalata peräkkäin ilman kohdassa 2.3 

mainittua 1–1,5 metrin käsittelytilaa. Peräkkäin maalatuissa ruuduissa lautoja voidaan 

operoida myös sivulta, jolloin ruutujen välissä olevalle käsittelytilalle ei ole tarvetta. 

 

 

Kuva 7. Peräkkäiset pysäköintiruudut. 
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Kuva 8. Pysäköintiruudut peräkkäin kapealla jalkakäytävällä, jossa pysäköinti on suosittua. 

3.1.3. Isompiin kokonaisuuksiin 

Ruutuja voidaan maalata isompinakin kokonaisuuksina ja muodostaa kokonaisia 

pysäköintialueita. Kun ruutuja on sekä rinnakkain että peräkkäin useampia pitää rivien 

väliin mitoittaa 1–1,5 metrin käsittelytila.  

Tarvittaessa voidaan jättää myös maalamatta ruutujen väliset viivat ja maalata yksi iso 

pysäköintialue pelkillä reunaviivoilla ja muutamalla potkulautasymbolilla ja P-merkillä. 

Väliviivojen jättäminen pois johtaa kuitenkin huolimattomampaan pysäköintiin, jolloin 

ruutujen hyödyt ovat vähäisemmät. Lisäksi pysäköintialue olisi syytä sijoittaa jonkin 

rajaavan elementin viereen, jotta pysäköinti rajautuisi paremmin halutulle alueelle. 

 

Kuva 9. Ruutujen sijoittelu isommaksi kokonaisuudeksi. 
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Kuva 10. Ruutuja voidaan sijoitella sekä peräkkäin että rinnakkain. 

 

 

Kuva 11. Kaltevalle pinnalle on sijoitettu kaksi ruutukokonaisuutta, joiden väliin ja päihin on varattu 

riittävä käsittelytila lautojen operointia varten. Ruudut maalataan pinnan suuntaisesti. 

3.1.4. Sijoittelu kaltevalle pinnalle 

Pysäköintiruudut on mahdollista sijoittaa myös kaltevalle pinnalle. Tällöin ruudut tulee 

sijoittaa pinnan suuntaisesti niin, että sähköpotkulaudan keula on ylämäkeä kohti (katso 

kuva 11). Tällaisella sijoittelulla potkulaudat pysyvät parhaiten pystyssä, eivätkä ne horju 

alamäkeen. Varsinkin yhdellä jalalla varustetut sähköpotkulaudat kaatuvat helposti, joten 

pinnan suuntaiset ruudut toimivat parhaiten. 
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3.2. Sijoittelussa huomioitavaa 

Pysäköintiruuduilla on tarkoitus ohjata sähköpotkulautapysäköintiä. Jos kaikki pysäköinti-

ruudut ovat täynnä, voi laudan jättää pysäköintiruudun välittömään läheisyyteen. Jokaiselle 

laudalle ei siis ole tarpeen olla omaa ruutua, vaikka se onkin tavoiteltavaa. Kaupunkikuval-

lisesti ja esteettömyyden kannalta on usein tärkeämpää, että laudat päätyvät pysäköinti-

ruutujen lähelle, kuin että lauta jätettäisiin muualle. On kuitenkin käyttäjän vastuulla var-

mistaa, ettei pysäköity lauta vaaranna muuta liikennettä tai tuki tärkeää kulkuväylää.  

 

Kuva 12. Muutamien ruutujen väliin on jätetty tyhjää tilaa. Näin on saatu suurempi pysäköintialue, johon 

mahtuu enemmän potkulautoja. Korkea reunakivi ohjaa pysäköintiä erinomaisesti. 

 

Kuva 13. Jos pysäköintiruutuja on kysyntään nähden liian vähän, pysäköinti muuttuu taas epäsiistiksi ja 

järjestäytymättömäksi. 
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Toisinaan pysäköidyt potkulaudat myös kaatuvat, ja ruutuun oikeaoppisesti pysäköity lauta 

saattaakin taas haitata ihmisten liikkumista pysäköintiruutujen läheisyydessä. Varsinkin yh-

dellä jalalla seisovat laudat ovat alttiimpia kaatumaan. Ongelma pienenee, mikäli kahdella 

jalalla varustetut yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat yleistyvät entisestään. 

3.3. Millaiset tilat sopivat pysäköintiin 

Pysäköintiruutua ei suositella sijoitettavaksi ajoradalle tai pyörätielle, sillä ne ovat ensisijai-

sesti liikkumiseen tarkoitettuja väyliä, joilla liikkumista ei tulisi hankaloittaa. Toisaalta on 

hyvä tiedostaa myös se, että liikkuminen on jo ilman ruutuja hankaloitunut, koska nykyisin-

kin potkulautoja pysäköidään huolimattomasti etenkin pyöräteille ja jalankulkualueille. Ta-

voite on siis maalata ruutuja vähemmän haitallisiin paikkoihin ja houkutella käyttäjiä pysä-

köimään potkulaudat paikkoihin, jotka ruutujen suunnittelija on katsonut vähemmän haital-

liseksi ihmisten liikkumiselle. 

Parhaita paikkoja potkulautojen pysäköintiruuduille ovat aukiot, levikkeet ja erilaiset hukka-

tilat, joissa potkulautojen pysäköinti ei haittaa jalankulkua eikä muutakaan liikennettä.  

Kun ruutuja maalataan jalankulkualueille pitää varmistaa, että jalankulkua ei hankaloiteta 

entisestään. Lisäksi pitää varmistaa, että paikka on sellainen, johon potkulautailijoiden on 

myös helppo saapua. Jalkakäytävillä parhaita paikkoja ruuduille ovat erilaiset levikkeet ja 

levennykset sekä puiden, mainoslaitteiden ja kalusteiden väliin jäävät tyhjät tilat, jotka ei-

vät varsinaisesti ole ihmisten kulkureittien tiellä. Mitä lähempänä määränpäätä potkulauto-

jen pysäköintiruudut ovat sitä todennäköisemmin sijainti on onnistunut.  

 

Kuva 14. Kahden pylväikön väliin sijoitetut pysäköintiruudut eivät ole jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 

esteenä. 
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Jalkakäytävien, torien ja aukioiden lisäksi ruutujen maalaaminen hyvin rauhallisille pihaka-

duille tai kävelykaduille on myös perusteltua. Tällöinkin ruudut kannattaa sijoittaa kulku-

väylien reunoille ja mieluiten jotakin rajaavaa elementtiä vasten, jottei pysäköinti haittaa ja-

lankulkua ja muuta liikennettä. 

 

Kuva 15. Seinän vierustalle sijoitetut ruudut eivät häiritse kävelykadun muita toimintoja eikä ihmisten 

liikkumista. Ruuduista on maalattu vain puolet kivetyksen epätasaisuuden vuoksi. Joka toisessa ruudussa 

on P-merkki ja joka toisessa potkulautasymboli. 

4 Pysäköintiruudun sapluuna  

4.1. Sapluunan käyttö Turussa 

Turun kaupunki on toteuttanut sähköpotkulautojen pysäköintiruutujen maalaamiseen tar-

koitetun sapluunan ja mahdollistaa sen käytön myös yksityisille maanomistajille Turussa. 

Turun kaupungin katualueelle sijoittuvien pysäköintiruutujen maalausten toteuttamisesta 

huolehtii Turun kaupunki. 

Turun kaupungin kaupunkiympäristön liikkumispalveluilta voi kysyä lisätietoja, ohjeita ja 

apua pysäköintiruutujen toteuttamiseen. 
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4.2. Sapluunan teettäminen 

Yksityiset maanomistajat (mm. oppilaitokset, liikerakennukset, kauppakeskukset ja taloyh-

tiöt) ja muut kaupungit voivat ladata potkulaudoille tarkoitettujen pysäköintiruutujen maa-

laamiseen käytettävän kuvan 16 mukaisen sapluunan mallin verkkosivulta 

www.turku.fi/yhteiskäyttö. Sapluunan voi leikata mallin avulla esimerkiksi muovimatosta, 

mutta suosittelemme teettämään sapluunan painotalossa.  

Suosittelemme sapluunan materiaaliksi esimerkiksi 3 millimetrin paksuista PVC-muovia, 

jolloin sapluuna kestää pitkää käyttöä. Verkkosivuilta ladattavassa sapluunassa on huomi-

oitu maalinroiskumisvara 150 millimetriä sivua kohti. Sapluunan koko maalinroiskumisva-

ran kanssa on 1600 x 800 mm. On hyvä huomioida, että PVC-muovista valmistettua sap-

luunaa ei voi taittaa eikä rullata.  

Ennen maalaustyöhön ryhtymistä on hyvä varmistaa, että maalauksen toteuttajalla on oi-

keus maalata ruudut suunnitellulle maa-alalle.  

 

Kuva 16. Pysäköintiruudun sapluuna pienoiskoossa. 

 

 

 

 

http://www.turku.fi/yhteiskäyttö
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