
• Legal and planning

framework in Finland

• Challenges

• Good practice

• What might the future bring?

• If possible with some

interactive elements, 

questions from Juhani to the

audience?



Ruuhkamaksuille on 

varmasti todellisia 

vaihtoehtoja. 

Suomessa on siirrytty 

pienin askelin valtakunnan 

tasolla ja seututasolla 

pysäköinnin hallintaan. 

Pysäköinnin hallinta 

voidaan tulkita hyvin 

monella eri tavalla. 



Saavutetun problematiikan 

dilemma – toisaalta 

rehellisyyden nimissä on 

sanottava, että tulevaisuuden 

radikaalit pysäköinnin 

hallintaratkaisut ovat vasta 

tulossa. 

Pysäköinti on liian edullista 

Suomessa.

Iso kysymys: Miten arvottaa 

katutilan hinta ?



Pysäköinnistä tulisi olla 

sopiva niukkuus !

Pysäköinnin hallinnalla on 

lisääntyvä hyväksyttävyys

-> kannattaa hyödyntää

Pysäköinnin hallinta 

kannattaisi tuoda yhtenä 

kulmakivenä liikkuminen 

palveluna ajatteluun (Maas) 

esimerkkinä vaikkapa 

Kuopio.



Joustavaa hinnoittelua tulee uskaltaa ottaa 

rohkeasti käyttää. Sillä olisi todennäköisesti 

varsin hyvä hyväksyttävyys -> Helsinki 

saattaa kokeilla laajasti. 

Tekstissä mainittu pysäköintimaksujen 

yhtenäistäminen (kadunvarsi, muut) on 

ehdottoman kannatettavaa (jopa niin, että 

kadunvarsi voi olla kalliimpaa).

Jos pysäköintipaikkojen käyttöaste on yli 100 

% niin onko hinnoittelu on väärä ?



Hyvin mielenkiintoinen kuva. 

Mikähän on tilanne Suomessa 

2015? Entäpä 2025 ?

Toinen kysely: pysäköintimaksujen 

kaksinkertaistaminen vähensi 

yksityisautoilua 20%, kun taas 

saman suuruisen joukkoliikenteen 

vuorojen lisäyksen ennustettiin 

vähentävän autoilua vain 1-2%

-> kaksinkertaistaminen on todella 

kova päätös poliittisella tasolla

-> osataanko ennustaa näin 

radikaaleja muutoksia ? 



Alkuvaiheessa vastustetaan 

pääsääntöisesti aina mitä 

tahansa muutosta

–> ainakin liikennealalla. 

Harmi, että asiasta ei ole 

Suomessa tarkempaa 

tutkimustietoa. Pysäköinnin 

parissa olevilla on toki 

paljon empiiristä tietoa. 



Hyvää Suomessa esimerkiksi 

toriparkit ja Helsingin keskustan 

7000 maanalaista paikkaa. 

Parannettavaa vaikkapa 

Helsingin kauppatori ja T….

KÄVELY-YHTEYDET,  

OPASTUS, 

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYS



FAKTA: Pysäköinnin hallinta ei 

pysäytä kaupankäyntiä –

se tukee paikallista taloutta.

FAKTA: Pysäköinnin hallinta ei 

pysäytä yritysten investointeja 

kaupunkiisi!

-> muutosehdotus: Pysäköinnin 

onnistunut hallinta ….

USKOMUKSIA LÖYTYY

- TIETOA PUUTTUU !



Tämä on niin totta !

Ymmärrystä on lisättävä 

tulevaisuudessa siitä, miten 

erilaiset toimenpiteet 

vaikuttavat yritysten 

toimintaan ja esimerkiksi 

toimiston sijaintipaikan 

valintaan. 



Lainsäädäntö on omalta osaltaan haaste 

koventaa virhemaksuja – tosin tämä on 

onnistunut muissa maissa.

Kovennetut virhemaksut herättävät paljon 

vastustusta. 

SAMAA MIELTÄ = Pysäköintirikkomukset 

eivät ole mitättömiä. 



Pysäköintistandardien pitäisi olla 

suhteutettu alueen 

saavutettavuuteen vähintäänkin 

joukkoliikenteellä. 

Vähimmäispysäköintivaatimukset 

voidaan myös poistaa täysin jotta 

saadaan stimuloitua kestävää 

kasvua, kuten hiljattain Sao 

Paulossa (ITDP, 2014) tai 

useampia vuosia sitten 

Amsterdamissa, Zürichissä, 

joissain osissa Pariisia ja useissa 

osissa Iso Britanniaa.

Joustavuus ?

Käyttäjä maksaa ?

Postimerkeistä alueellisiin 

ratkaisuihin ?



Fakta: Pysäköinnin hallinnasta 

saatavia kunnallisia tuloja 

voidaan käyttää kestävän 

liikkumisen edistämiseen!

Yllä oleva voidaan laajentaa 

myös yrityksiin eli vuokrataan 

vähemmän autopaikkoja ja 

tuetaan pyöräilleen, kävellen 

tai joukkoliikenteellä 

matkustamista. 

Miksi onnistuu 

muualla?



THANK YOU !


