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Tiivistelmä 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella tekijöitä, jotka mahdollistavat autottoman 
asumisen kaupungin keskusta-alueella. Saatuja tuloksia arvioidaan edelleen asuinraken-
tamisen pysäköintinormien määrittelyyn vaikuttavina tekijöinä. Tutkimus koostuu kirjal-
lisuuskatsauksesta, rakennusliikkeiden edustajille ja vuokranantajille tehdyistä asiantun-
tijahaastatteluista ja oululaisille kohdistetusta asukaskyselystä. Kirjallisuuskatsauksessa 
tarkastellaan auton omistamiseen vaikuttavia tekijöitä, keskusta-asujan autolla liikkumi-
sen tarpeeseen vaikuttavia seikkoja, omistusperusteisen autoilun vähentämistä sekä asu-
kaspysäköintipolitiikkaa. Oulun liikenteen ja maankäytön nykytilasta tehdään tilannekat-
saus, johon tutkimuksen tuloksia peilataan. 
 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella autottomaan asumiseen vaikuttavat asukkaiden taus-
tatiedot kuten ikä, sosiaalinen status, asuntotyyppi, asumismuoto ja asuntokunnan koko. 
Asuinpaikan joukkoliikenneyhteydet, pyöräily- ja kävelymahdollisuudet sekä lähellä si-
jaitsevat arjen toiminnot vähentävät keskustassa asujien päivittäistä liikkumisen ja yksi-
tyisautoilun tarvetta, minkä mahdollistaa erityisesti kaupunkirakenteen tiiviys ja toimin-
tojen sekoittuneisuus. Omistusperusteista yksityisautoilua voidaan vähentää jakamispal-
veluiden, liikenteen automatisaation ja palveluistumisen keinoin; muun muassa yhteis-
käyttöautojen ja liikkuminen palveluna -konseptin voidaan odottaa vähentävän tulevai-
suudessa auton omistuksen tarvetta. Asuinrakentamisen autopaikkatarvetta voi näiden 
muuttujien lisäksi vähentää myös pysäköinnin tehostaminen, jonka keinovalikoimaan 
kuuluvat muun muassa vuorottaispysäköinti ja nimikoimattomat paikat.  
 
Oulun nykytilanteen katsauksen perusteella edellytykset autottomalle asumiselle ovat 
kaupungin keskustassa kohtuullisen hyvät. Joukkoliikenteen palvelutaso keskusta-alu-
eella on riittävä, ja kaupungilla on laaja kävelykeskusta, jota pyritään edelleen kehittä-
mään. Oulussa on keskimääräistä parempi pyöräilyinfra, mutta se vaatii tiettyjä väylä-
tyyppiin ja reittien jatkuvuuteen liittyviä kohennuksia keskusta-alueella ja pyörä-
pysäköinnin suunnitelmallisempaa kehittämistä. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella 
Oulun keskustan pysäköintinormia tulee päivittää entistä joustavammaksi, sillä paikoin 
asemakaavassa vaaditaan rakentamaan enemmän kuin oikea pysäköintitarve vaatii. Työn 
tulosten perusteella Oulun asuinrakentamisen pysäköintinormeja tulee keskusta-alueella 
tarkistaa, sillä kävelyn, kaupunkirakenteen, joukkoliikenteen ja pyöräilyverkon tarjoamat 
liikkumisvaihtoehdot vähentävät keskustan autopaikkatarvetta. 
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Abstract 
 
The objective of this thesis is to study the preconditions for car-free living in a city centre. 
The results of this study are used in determining minimum parking standards in residen-
tial housing development. This thesis consists of a literature review, interviews of rental 
mediation agency representatives and construction company representatives and an 
online survey to the citizens of Oulu. Factors that contribute to car-ownership, mobility 
needs of city centre dwellers and the ways to reduce private car ownership and shifting to 
new mobility services are examined in the literature review. The case Oulu is examined 
first by studying the current state of transportation and land use and then scrutinising the 
predefined preconditions of car-free living in downtown Oulu. 
 
According to the literature review age, social status, household size, and the type of occu-
pation influence car ownership. Good nearby transit connections, cycling infrastructure, 
walkability as well as nearby everyday activities reduce the need for day-to-day mobility 
and driving in the city centre. This is enabled by the density of the city structure and mixed 
land uses. Ownership-based driving can be reduced by means of sharing services, auto-
mation and mobility services. Inter alia, car-sharing and mobility as a service can be ex-
pected to reduce the need for car ownership in the future. In addition, the need for parking 
space for residential construction can be reduced by enhancing parking efficiency by im-
plementing for example shared parking by different users and unassigned parking spaces.  
 
Based on a review of Oulu's current situation, the conditions for car-free living are rea-
sonably good in the city centre. The public transport service level in the centre area is 
sufficient, and the city has a large pedestrian area that is still being developed. Oulu has 
an above average cycling infrastructure, but it requires some improvements to the fairway 
and route continuity in the centre area and more systematic development of bicycle park-
ing. Based on expert interviews, the parking standards should be made more flexible, as 
in some places more construction of parking spaces are required than actual demand sug-
gests. Based on the results of this thesis, parking standards for residential construction 
should be revised in the centre area, as the mobility options offered by walking, urban 
planning, public transport and cycling network will reduce the need for parking space in 
the city centre. 
 
Keywords Car ownership, parking standard, mobility services, city planning 
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Käsitteet ja lyhenteet 
 
 
Ap/asunto  Asemakaavassa ilmoitettu autopaikkamäärä asuntoa kohden 
 
Ap/ x k-m² Asemakaavassa ilmoitettu autopaikkamäärä x:ää kerrosne-

liömetriä kohti 
 
Asukaspysäköinti Asukkaiden ja vieraiden pysäköinti omalla asuinalueellaan tai 

sen lähiympäristössä siihen varatulla alueella 
 
Asumismuoto  Asunnon hallintamuoto; omistusasunto, vuokra-asunto jne. 
 
Kerrosneliömetri  Kerrosneliömetri (k-m²) on kerrosalan yksikkö. Kerrosalalla 

tarkoitetaan rakennusten kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa 
ulkoseiniä myöten. 

 
Kyytipalvelu Palvelu, joka välittää autokyytejä asiakkailleen esimerkiksi mo-

biilipohjaisesti 
 
MaaS Mobility-as-a-Service eli liikenne palveluna 
 
Maksiminormi  Rakennettavien autopaikkojen suurin sallittu määrä suhteessa 

kerrosneliömetreihin tai asuntojen määrään.  
 
Miniminormi  Rakennettavien autopaikkojen vähimmäismäärä suhteessa ker-

rosneliömetreihin tai asuntojen määrään 
 
Pysäköintinormi  Asemakaavassa ilmoitettu autopaikkojen määrä ap/asunto tai 

ap/ x k-m2 
 
Vieraspysäköinti  Asuinrakennuksissa vierailevien pysäköinti 

 
Vuorottaispysäköinti  Autopaikkojen erilaisten käyttäjien kesken sovittua autopaikko-

jen yhteiskäyttöä. 
 
Yhteiskäyttöauto Yhteiskäyttöauto on auto, jonka omistaa yritys tai muu yhteisö, 

ja joka on yrityksen asiakkaiden tai yhteisön jäsenten käytettä-
vissä 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 
Henkilöautolla on suuri merkitys liikkumisessa ja valtaosa osa matkoista tehdään yhä hen-
kilöautolla. Yksityisautot ovat kuitenkin erittäin alikäytetty resurssi - auto on keskimäärin 
käytössä lähinnä ruuhkahuippujen aikaan ja keskimäärin alle tunnin päivässä. Yksityisautoi-
lun tehottomuutta kuvaa hyvin myös se, että keskimääräinen täyttöaste Suomessa on vain 
1,4 matkustajaa yhtä henkilöautoa kohti. Kehitys on kuitenkin taittumaan päin, sillä henki-
löauton käyttötarpeet ja -halut muuttuvat kovaa vauhtia. Suurimmissa kaupungeissa asuvien 
ajokortin hankinta lykkääntyy ja ajokortittomuus lisääntyy etenkin nuorten keskuudessa. 
Ajoneuvon omistamisen sijaan käyttömahdollisuudet voivat tulevaisuudessa yhä useammin 
toteutua esimerkiksi jakamispalveluiden tai vuokrauksen kautta. Liikenteen palveluistumi-
nen ja älykkäiden ajoneuvojen, järjestelmien ja laitteiden yleistyminen niin liikenneympä-
ristössä kuin liikkujillakin muuttavat liikkumistottumuksia enenevissä määrin pois oman au-
ton omistuksesta. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien arvioidaan 
kasvavan kaupungistumisen ja ympäristöarvojen muutoksen myötä. (Pöllänen et al. 2014.) 
 
Samaan aikaan tiiviin asuntorakentamisen tarve kiihtyy kaupungistumisen myötä. Asema-
kaavassa määrätyt pysäköintinormit määrittävät kehitettävään kohteeseen rakennettavien 
autopaikkojen vähimmäismäärän. Alkujaan pysäköintipaikkojen riittävyyden turvanneiden 
normien vaatimukset ovat kuitenkin muuttumassa ennemminkin taakaksi, sillä etenkin kau-
punkien keskustoissa auton omistamisen tarve vähenee jatkuvasti. Seurauksena on, että au-
topaikkoja rakennetaan tarpeeseen nähden monin paikoin liikaa, eikä niitä välttämättä saada 
enää menemään kaupaksi. Autopaikkojen rakentaminen on kaupunkien keskustoissa kal-
lista, sillä tilanpuutteen ja kaupunkien maankäyttöstrategioiden vuoksi autopaikat pyritään 
toteuttamaan keskittämällä ne rakenteellisesti toteutettaviin laitoksiin. Autottomat kotitalou-
det maksavat tällöin huomattavia summia pysäköinnistä asuntojen hinnoissa ja vastikkeissa, 
sillä myytävien autopaikkojen hinnat harvoin vastaavat pysäköintilaitosten todellisia raken-
nuskustannuksia. (Söderström 2012.) Kun ylimääräisiä autopaikkoja jää tämän lisäksi myy-
mättä, kustannukset usein jyvitetään edelleen asukkaille maksettavaksi.  
 
Rinnakkain etenevät autottomuuden ja asuntorakentamisen tarpeet eivät enää kohtaa opti-
maalisella tavalla, vaan nykyiset ratkaisut maksavat niin rakennuttajille, asukkaille että yh-
teiskunnallekin. Donald Shoup, eräs alan pioneereista, kuvasi vähimmäispysäköintinormien 
ongelmia jo vuonna 1999 tutkimuksessaan ”The trouble with minimum parking require-
ments” ja myöhemmin vuonna 2005 julkaistussa suursuosion saaneessa teoksessaan ”High 
cost of free parking” (Shoup 1999, 2005). Vaikka erilaiset uudet liikkumispalvelut eivät ol-
leet tuolloin vielä nostamassa päätään, tunnistettiin jo tuolloin vähimmäisnormien autoilua 
lisäävä ja asuntojen hintoja nostava vaikutus. Shoupin teorian mukaan runsas pysäköintitar-
jonta nostaa liikennejärjestelmän lakien mukaan myös kysyntää, mikä ilmenee autoliiken-
teen haittojen kasvuna. Pitkällä tähtäimellä pysäköinnin kysyntä tulee todennäköisesti olen-
naisesti vähenemään, kun ensin yhteiskäyttöautoilu ja myöhemmin autonomiset autot nos-
tavat ajoneuvojen käyttöastetta ja vähentävät niiden pysäköintiaikaa. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat autottoman 
elämäntavan kaupunkien keskusta-alueilla. Työn aihe on ajankohtainen, sillä nykyisten py-
säköintinormien joustamattomuuteen ja päivitystarpeeseen ollaan monin paikoin havahtu-
massa. Tutkimuksessa kuvattu tapausesimerkki on Oulun kaupunki, jossa pysäköintinormit 
päivitettiin viimeksi vuonna 2006. Oulussa on tunnistettu, että kaupungin pysäköintinormit 
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on aika määritellä uudestaan nykytiedon valossa. Suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa 
pysäköintinormeista ei todennäköisesti tulla luopumaan vielä pitkään aikaan, mutta niiden 
vaatimuksia voidaan tarkastella kriittisessä valossa. Autottoman asumisen mahdollistavia 
reunaehtoja voidaan käyttää apukeinona määrittäessä autopaikkamäärien tarvetta ja siten 
myös pysäköintinormin vaatimuksia. 
 
Autottomuuden huomioimisesta ja siihen kannustamisesta on hyötyä myös kaupungeille, 
sillä riittävän suuri osuus autottomia asukkaita mahdollistaa tiiviin ja kaupunkimaisen ra-
kentamisen, kun autoille ei tarvitse varata niin paljon pysäköinti- ja väylätilaa. Henkilöautoja 
tullaan kuitenkin tarvitsemaan kaupungeissa jatkossakin, ja keskustojen saavutettavuus on 
varmistettava myös autoilijoille. Tätä ei kuitenkaan pidä tehdä kävelijöiden, joukkoliiken-
teen ja pyöräilyn kustannuksella, sillä autoiluun liiaksi perustuva kaupunki on hajanainen ja 
epäviihtyisä. Kaupunkeja tulisikin kehittää tasapuolisesti siten, että asukkaat voivat valita 
kulkutapansa ilman että ovat pakotettuja elämäntapa-autoiluun.   
 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 
Työn keskeisenä tavoitteena on tutkia konkreettisia edellytyksiä autottomalle asumiselle 
kaupungin keskusta-alueella ja vastaavasti arvioida keskusta-asumisen autopaikkatarpee-
seen vaikuttavia tekijöitä. Tapausesimerkkinä tutkimuksessa tarkastellaan autottoman asu-
misen reunaehtoja Oulun kaupungin keskusta-alueella. Saatuja tuloksia peilataan siihen, 
millaisilla edellytyksillä asuntorakentamisen pysäköintinormi on mahdollista määritellä ke-
vyemmäksi.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia tapoja vähentää kaupungin keskustassa asuvien tar-
vetta omistaa yksityisauto. Aihetta lähestytään ensin kartoittamalla autolla liikkumisen tar-
peen vähentämisen keinoja, mahdollisuuksia ja haasteita. Toinen lähestymistapa tutkia yk-
sityisauton omistamisen tarvetta on selvittää mahdollisuudet hyödyntää erilaisia jakamista-
louden sovelluksia ja kyytipalveluita omistusauton käyttämisen sijaan. Työssä tutkitaan 
muun muassa uudentyyppisten liikkumisratkaisujen kuten yhteiskäyttöautoilun, erilaisten 
älyliikenteen sovellusten ja robottiautojen vaikutusta yksityisautoilun ja autopaikkojen tar-
peeseen. Konkreettinen autopaikkatarve muodostuu autojen määrän ja pysäköinnin tehok-
kuuden yhteisvaikutuksesta, joten tutkimusta tukeva näkökulma on tutkia myös sitä, millai-
silla keinoilla keskustan kerrostaloasumisen pysäköintiä voidaan tehostaa.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan tapauskohtaisena esimerkkinä Oulun kaupunkia. Tavoitteena 
on tarkastella autottoman asumisen reunaehtoja Oulun keskusta-alueella tutkimuksen teoria-
osuudessa määritellyn viitekehyksen ja käsitteiden avulla. Tutkimuksessa perehdytään au-
tottoman asumisen edellytyksiin Oulussa muun muassa kartoittamalla autojen ja polkupyö-
rien keskustapysäköinnin nykytilanne ja uusien liikkumispalvelujen tila Oulussa. Myös 
asuinrakentamisen vuorottaispysäköinnin ja nimikoimattomien autopaikkojen mahdollisuu-
det, edellytykset ja esteet tutkitaan asiantuntijahaastatteluiden avulla. Oulun valinta ta-
pausesimerkiksi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella pohjoissuomalaista kaupunkia, jossa 
sääolosuhteet ja välimatkat poikkeavat pääkaupunkiseudun olosuhteista. 
  
Tutkimuskysymyksinä toimivat: 
 

• Mitkä ovat autottoman asumisen edellytykset kaupungin keskusta-alueella? 
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o Millä keinoin voidaan vähentää keskusta-asujien autolla liikkumisen tar-
vetta? 

o Miten keskusta-asujien autoilu voidaan siirtää omistukseen perustuvasta yhä 
enemmän jakamistalouteen ja erilaisiin kyytipalveluihin pohjautuvaksi? 

o Case Oulu: kuinka autottoman asumisen edellytykset toteutuvat Oulussa ja 
mitä erityisehtoja täytyy huomioida? 
 

Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan kaupunkien keskusta-alueiden asukkaiden au-
tonomistukseen liittyviä tekijöitä, sekä niistä johdettavaa tarvetta asukaspysäköinnille. Tut-
kimukseen ei sisälly kaupungin ulkopuolella asuvien keskustaan suuntautuvan autoilun tut-
kiminen, eikä työssä pohdita laajemmin työpaikka- asiakas- tai liityntäpysäköinnin tarpeita. 
Tutkimuksessa ei kartoiteta tarkemmin pysäköintipaikkojen fyysiseen mitoitukseen tai tilan-
tarpeeseen liittyviä näkökohtia tai yleisille alueille yltävää asukaspysäköintiä. Työssä ei 
myöskään määritellä tarkkoja ehtoja asuinrakentamisen pysäköintinormien keventämiselle, 
vaan ennemminkin esitellään yleisellä tasolla autottomaan asumiseen vaikuttavia tekijöitä 
jotka voivat vähentää autopaikkatarvetta ja näin mahdollistavat autopaikkanormista jousta-
misen.  
 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus koostuu kirjallisuusselvityksestä, Oulun asukkaille kohdistetusta asukaskyselystä 
sekä asiantuntijahaastatteluista, joita kerätään rakentajilta, rakennuttajilta ja vuokrananta-
jilta.  
    
Kirjallisuuskatsaus 
Tutkimukselle luodaan teoreettinen viitekehys tekemällä katsaus relevanttiin alan kirjalli-
suuteen. Kirjallisuuskatsauksella pohjustetaan teorian avulla aihetta valtakunnallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Teoriaosuudessa käsitellään muun muassa pysäköintinormeja osana 
pysäköintipolitiikkaa, autonomistukseen ja liikkumisen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä, uu-
sia auton omistuksen tarvetta vähentäviä liikkumispalveluita sekä mahdollisuuksia tehostaa 
asuntorakentamisen pysäköintiä. Oulun kaupungin tapausesimerkkiä on tutkittu tekemällä 
tilannekatsaus liikenteen ja kaupunkirakenteen nykytilaan ja tavoitteisiin sekä Oulun nykyi-
seen pysäköintinormiin. 
 
Asiantuntijahaastattelut  
Haastattelututkimuksen tavoitteena on liittää kirjallisuuskatsauksen luoma teoreettinen vii-
tekehys asiantuntijoiden näkemyksiin Oulun pysäköintinormien määritykseen vaikuttavista 
seikoista sekä heidän odotuksiinsa Oulun pysäköintinormeille. Haastattelututkimukseen va-
littiin rakennus- ja vuokranantaja-alan ammattilaisia, jotka ovat työnsä puolesta olleet teke-
misissä pysäköintinormeihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi haastateltiin kahta kaupanalan 
toimijaa, jotta tutkimukseen saadaan täydentävä katsantokanta myös kaupallisesta näkökul-
masta. 
 
Haastattelut toteutettiin joulukuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Haastatteluky-
symykset lähetettiin haastateltaville etukäteen tutkittavaksi, ja samaa kysymysrunkoa käy-
tettiin myös itse haastatteluissa pohjana.  Pääasiallisena haastattelumuotona käytettiin kas-
vokkain tehtävää haastattelua haastateltavan edustaman yrityksen tiloissa. Aikataulullisten 
haasteiden vuoksi osa haastatteluista toteutettiin puhelimitse. Tällöin haastateltavat halusivat 
kuitenkin pitää haastattelutilanteen nopeampana ja ytimekkäämpänä, mikä hieman vaikutti 
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saatujen vastausten laajuuteen. Haastatteluista kirjoitettiin tarkat muistiinpanot samanaikai-
sesti haastattelun edetessä. Haastattelujen kesto vaihteli 30-75 minuutin välillä, puhelimitse 
tehtävät haastattelut kestivät keskimäärin vähemmän aikaa kuin kasvotusten tehtävät.   
 
Haastattelukysymyksissä käytettiin strukturoitua rakennetta, eli kysymykset olivat muodol-
taan ja sisällöltään ennalta määritettyjä. Haastattelukysymykset ovat yhdistelmä laadullisia, 
standardoimattomia kysymyksiä ja kvantitatiivisia kysymyksiä, joissa sekä kysymykset että 
vastaukset ovat standardoituja. Haastatteluissa käytetyllä tutkimusmenetelmällä pyrittiin yh-
distämään strukturoidun ja strukturoimattoman haastattelun edut.  
 
Haastatteluiden edetessä kävi ilmi, että haastateltavat näkivät parhaaksi vastata kvantitatii-
visiinkin kysymyksiin kuvailevasti ja varoen liian tarkkojen arvioiden antamista. Näiden 
seikkojen vuoksi haastatteluaineistoa käsitellään tässä tutkimuksessa pääosin laadullisen ai-
neiston mittarein, vain joitain selkeitä muuttujia tarpeen mukaan kvantifioiden. Vuorovai-
kutuksellisessa haastattelutilanteessa keskustelu johti myös paikoin siihen, että haastattelu 
muuttui vapaammaksi teemahaastatteluksi. Tällöin keskusteluista on kirjoitettu ylös myös 
kysymysten ulkopuolisia huomioita.  
 
Internet-asukaskysely 
Oulun asukkaille suunnatun liikenneaiheisen internet-asukaskyselyn päätavoitteena on tut-
kia oululaisten liikkumistottumuksia sekä asenteita, odotuksia ja mielipiteitä liittyen autot-
tomaan asumiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Asukaskysely toteutettiin julkaisemalla 
Surveypal-pohjainen internet-kysely Oulun kaupungin verkkosivuilla (Ouka.fi) 16.2.–
3.3.2017. Kysely on standardoitu tiedonkeruumenetelmä, joka on keskeinen menetelmä sur-
vey-tutkimuksessa. Surveypal-ohjelmisto on osoittautunut aikaisemmin tehdyissä tutkimuk-
sissa toiminnaltaan luotettavaksi, eikä siitä myöskään voi tunnistaa vastaajia.  
 
Kysely koostuu strukturoiduista ja kvantitatiivisista kysymyksistä, joissa aluksi pyydetään 
määrittelemään muun muassa vastaajien sosiaalinen status, ikä ja asuinpaikka, asuntotyyppi 
ja asuinmuoto. Kyselyssä tutkitaan lisäksi vastaajien talouden käytössä olevien autojen ja 
ajokorttien lukumäärä. Kyselyn pääosa koostuu väittämistä, joilla pyritään tutkimaan vas-
taajien näkemyksiä Oulun liikenteen nykytilasta sekä heidän asenteitaan erilaisiin liiken-
nettä, pysäköintiä ja maankäyttöä koskeviin väittämiin. Asukaskyselyn kysymysrunko on 
tämän tutkimuksen liitteenä (Liite 3.).  
 
Surveypal-kyselyn tulokset saadaan taulukkomuotoisena raakadatana, jota muokataan käsit-
telykelpoiseksi ja työstetään tilastoanalyysin keinoin muun muassa etsimällä riippuvuuksia 
eri luokitteluryhmien välillä muun muassa monivalintaryhmittelyillä ja ristiintaulukoinnin 
keinoin sekä tutkimalla tulosten merkittävyyttä tilastollisten testien avulla. Riippuvuudella 
tarkoitetaan sitä, että jokin muuttuja vaikuttaa toiseen muuttujaan. Ristiintaulukoimalla voi-
daan tarkastella havaintojen sijaintia samanaikaisesti kahdella taulukoitavalla muuttujalla. 
Vaikka ristiintaulukoinnilla voidaan löytää muuttujia, jotka näyttävät selittävän toista muut-
tujaa, ei tulosten perusteella pidä kuitenkaan tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteista. Niin kut-
sutun kausaalisuhteen eli eri asioiden tulkitseminen syy-seuraussuhteeksi ei ole ongelma-
tonta, jolloin tuloksen tulkinta voi jäädä arvaukseksi. Aineiston eri muuttujien välisiä vaiku-
tussuhteita arvioidessa onkin huomioitava muun muassa se, että esiintyvätkö syy ja seuraus 
yhdessä tai löytyykö mahdollista kolmatta selittävää tekijää. Tulee myös tarkastella, onko 
syyn ja seurauksen suhde myös johdettavissa teoriasta. (Alkula et al.1995.) 
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Kyselyssä kerättyjen taustatietokysymysten pohjalta kyselyyn vastanneen ryhmän vastaa-
vuutta Oulun väestöön voidaan arvioida ja siten määrittää kyselyn tulosten yleistettävyys 
koko kaupungin tasolle. Tällöin voidaan arvioida kyselytutkimuksen tulosten merkittävyys 
Oulun kaupungille. Kyselyn taustatekijöitä kartoittavat kysymykset on muotoiltu siten, että 
tulokset ovat verrattavissa valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen kanssa. 
 

1.4 Työn rakenne 
Työn ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään auton omistukseen vaikutta-
via tekijöitä, autolla liikkumisen tarpeen vähentämistä keskusta-alueella sekä tutkitaan eri-
laisia tapoja vähentää omistusperusteistä yksityisautoilua. Kirjallisuuskatsauksessa myös 
tarkastellaan pysäköintipolitiikkaa liikenteenohjauskeinona sekä esitellään asuntorakenta-
misen pysäköintinormeja Suomessa ja maailmalla. Samassa luvussa tutustutaan myös erilai-
siin tapoihin tehostaa pysäköintiä asuinkerrostaloissa. Teoriaosuuden lopuksi esitellään vielä 
Suomesta ja Ruotsista kaksi tapausesimerkkiä, joissa asuinrakentaminen on toteutettu auto-
paikattomasti. Teoriakatsauksen avulla muodostetaan viitekehys, jolla Oulun tapausesi-
merkkiä voidaan tarkastella. 
 
Oulun tapausesimerkkiä lähestytään ensin tekemällä katsaus sen yleistietoihin, kaupungin 
maankäytön, liikenteen ja pysäköinnin nykytilaan. Seuraavissa alaluvuissa esitellään asian-
tuntijahaastatteluiden ja asukaskyselyiden menetelmiä ja tuloksia sekä arvioidaan niiden 
luotettavuutta. Tämän jälkeen tutkimuksen eri osa-alueet on koottu yhdistävään analyysiin 
luvussa 3.5., jossa arvioidaan autottoman asumisen edellytyksiä Oulun keskusta-alueella. 
Samassa luvussa arvioidaan myös kyseisten edellytysten vaikutuksia pysäköintinormien 
määrittelyyn. Lopuksi esitetään yhteenveto ja päätelmät sekä mahdolliset suositukset jatko-
tutkimusaiheiksi. 
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2 Teoriatausta 
Tässä luvussa tutkitaan nykyisen tiedon ja kirjallisuuden perusteella keskustojen autotto-
maan asumiseen vaikuttavia tekijöitä. Ensimmäiseksi kartoitetaan autoistumisen kehitystä 
sekä auton omistukseen vaikuttavia tekijöitä, joihin kuuluvat muun muassa liikkumisen 
tarve, liikenteen toimintaympäristön muutos ja yhdyskuntarakenteen vaikutus.  Seuraavaksi 
käsitellään autolla liikkumisen tarpeen vähentämisen keinoja keskusta-asujan näkökulmasta. 
Kyseisessä alaluvussa tarkastellaan keskusta-alueen käveltävyyden, pyöräilyn edellytysten 
ja joukkoliikenteen palvelutason parantamiskeinoja sekä niiden vaikutuksia kulkumuodon 
valintaan, minkä jälkeen tarkastellaan keinoja vähentää omistusperusteista autoilua jakamis-
palveluiden, liikenteen automatisaation ja palveluistumisen keinoin. Lopuksi esitellään py-
säköintinormien teoriaa sekä tapausesimerkkejä autottomasta asumisesta. 
 

2.1 Auton omistukseen vaikuttavat tekijät 
Ihmisten tarve liikkua on universaali vakio, mutta paikasta toiseen siirtymiseen käytetyt kul-
kumuodot vaihtelevat. Yksityisautoilun suosioon vaikuttavat monenlaiset eri taustatekijät; 
näistä mainittavia ovat muun muassa liikkujien tulotaso, asumismuoto, asuntotyyppi ja asun-
non sijainti. Näiden tekijöiden painoarvo ja keskinäinen suhde kuitenkin vaihtelevat aina 
kunkin alueen tyypillisten ominaisuuksien, kuten sijainnin ja väestörakenteen mukaan. Näin 
ollen havaittuja vaikutuksia ei voida välttämättä suoraan soveltaa toiselle alueelle. Oleellisia 
edellytyksiä henkilöauton käytölle ovat myös yksilöllisiä liikkumistarpeita palveleva tie- ja 
katuverkko sekä tarvittavat tiedot ja hallinta auton käyttämiseen.  Yksilöiden päätösten taus-
talla on myös suurempia liikkumista muovaavia muutosvoimia, kuten kaupungistuminen, 
yhdyskuntarakenteen muutos ja digitalisaatio. (Lampinen 2015; Palomäki 2011.)  
 
Tässä luvussa tarkastellaan auton omistukseen vaikuttavia tekijöitä tutkimalla muun muassa 
yksilötason taustatekijöitä, kuten ikää, sukupuolta ja asumista sekä kaupunki- ja yhdyskun-
tarakenteen vaikutusta liikkumistarpeisiin ja -tapoihin. Aihetta taustoitetaan autoistumiske-
hityksen tilastotarkastelulla, liikkumisen tarpeiden synnyllä ja esittelemällä liikkumisen toi-
mintaympäristöä muovaavia megatrendejä. 
 

2.1.1 Asukkaiden taustatietojen vaikutus autonomistukseen 
Asukaspysäköinnin tarpeesta tehdyssä tutkimuksessa (Kallio 2011) havaittiin, että auton 
omistukseen merkittävimmin vaikuttavat asunnon koko, asunnon sijainti, asunnon omistus-
muoto, kotitalouden tulot, työssäkäynti ja harrastuneisuus sekä asukkaiden määrä kotitalou-
dessa. Tutkimuksessa tehdyn tilastoanalyysin perusteella asunnon etäisyys juna-asemasta ei 
kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan merkittävästi auton omistukseen. Asuinalueen luonteen ja 
asukkaiden sosioekonomisten tekijöiden sen sijaan havaittiin vaikuttavat autonomistukseen. 
Maahanmuuttajat, alhainen työssäkäyntiaste, tulotaso sekä opiskelijat vähentävät auton 
omistusta, mutta alueen huonot joukkoliikenneyhteydet ja huono palvelutarjonta vastaavasti 
nostavat auton omistusastetta. (Kallio 2011; Kaikkonen 2012.) 
 
Toisessa, Hanna Kalenojan (2002) tekemässä tutkimuksessa Tampereen pysäköintipaikka-
tarpeesta havaittiin, että autonomistukseen vaikuttavat muun muassa kotitaloutta ja yksilöä 
koskevat taustatekijät, kuten sosioekonominen asema, ikä, perheen elämänvaihe, käytettä-
vissä olevien tulojen määrä sekä elämäntavat. Näistä tärkeimmiksi tekijöiksi kohosivat tulo-
jen määrä, sukupuoli sekä työssäkäynti. Tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden perusteella 
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todettiin, että autonomistusluvut ovat pienimpiä yksin asuvien naisten talouksissa (0,24 au-
toa/asunto).  Talouksissa, joissa on kaksi aikuista sekä alaikäisiä lapsia, autonomistusaste oli 
puolestaan korkein (1,16 autoa/asunto). Lapsien määrä korreloi suoraan autonomistusasteen 
kanssa. Kalenojan tutkimuksen havainnot autonomistusasteesta kotitaloustyypeittäin on lis-
tattu taulukkoon 1. (Kalenoja 2002; Kallio 2011.) 
 
Taulukko 1. Yleisimpien kotitaloustyyppien autoistumislukuja Tampereella (Kalenoja 2002) 

 
 
Autoistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös asuintalotyyppi ja asuinmuoto, sillä rivi- ja 
omakotitaloasunnoissa asuvat omistavat tutkimuksen mukaan lähes kaksi kertaa enemmän 
autoja verrattuna kerrostaloasujiin. Selvityksen mukaan Tampereen rivi- ja paritaloissa asu-
vissa kotitalouksissa on noin 1,14 autoa taloutta kohden ja omakotitaloissa 1,32, kun taas 
kerrostaloissa autonomistus on vain 0,67 autoa taloutta kohti. Autonomistus on merkittävästi 
vähäisempää myös vuokra-asunnoissa kuin omistusasunnoissa asuvilla. Myös asuinalueen 
ikä vaikuttaa, sillä autojen määrä on tyypillisesti uusilla alueilla ja uudisasuntokohteissa pie-
nempi kuin 10–20 vuotta vanhemmilla asuinalueilla. Kuvassa 1 on esitetty autojen keski-
määräiset lukumäärät Tampereella sekä sen ympäryskunnissa taloutta kohti sekä asunto-
tyyppien että asumismuotojen mukaan.  (Kalenoja 2002; Kallio 2011.) 
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Kuva 1. Autojen keskimääräiset lukumäärät taloutta kohti asuntotyyppien mukaan Tampe-
reella (mukaillen Kalenoja 2002) 

2.1.2 Autoistuminen tilastoissa 
Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (2010-2011) mukaan suomalaiset tekevät 
vuorokaudessa keskimäärin noin kolme kotimaanmatkaa, joiden keskipituus on 15 kilomet-
riä. Vuorokauden aikana suomalaiset liikkuvat keskimäärin 41 kilometriä, johon käytetään 
aikaa vuorokaudessa tunti ja kuusi minuuttia. Matkustamiseen käytetty aika on vähentynyt 
kuudessa vuodessa, sillä edellisessä henkilöliikennetutkimuksessa (2004-2005) keskimää-
räinen kokonaisaika oli neljä minuuttia enemmän. Eräs selitys tälle on suomalaisten siirty-
minen käyttämään nopeampia kulkumuotoja – kävelyn ja pyöräilyn määrälliset kulkutapa-
osuudet pienenivät ja moottoroitujen kulkutapojen käyttö yleistyi. (Liikennevirasto 2012.) 
 
Henkilöauton käyttö on yleistynyt lyhyillä 1-3 kilometrin pituisilla matkoilla, ja se muodos-
taa 58 % kaikista matkoista ja 71 % henkilöliikennesuoritteesta. Kuvassa 2 on esitetty koti-
maan matkasuoritteen kulkutapaosuudet asuinkuntaryhmittäin. Tutkimuksen mukaan ta-
louksissa on entistä useammin kakkosauto ja naisten autoilu on edelleen lisääntynyt, mikä 
taas näkyy ostos- ja asiointimatkojen lisääntymisessä. (Liikennevirasto 2012.)  
 

 
Kuva 2. Kotimaan matkasuoritteen kulkutapaosuudet asuinkuntaryhmittäin. (Liikennevi-
rasto 2012) 
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Yhdyskuntarakenteella on merkittävä, mutta toisaalta ristikkäinen vaikutus suomalaisten ko-
timaan matkasuoritteeseen. Kun maaseudut tyhjenevät, laskee henkeä kohti laskettu matka-
suorite, kun taas keskuskunnista kehyskuntiin muuttaminen keskimäärin lisää henkeä koh-
den laskettuja matkasuoritteita. Haja-asutus kehyskunnissa on joukkoliikenteen käyttöä vä-
hentävä tekijä, ja toisaalta muuttoliike suuriin kuntiin ja kaupunkeihin vahvistaa joukkolii-
kenteen kulkutapaosuutta. (Liikennevirasto 2012.) 
 

 
Kuva 3. Rekisterissä olevan ajoneuvokannan määrän kasvu vuosina 1980-2016 (Tilastokes-
kus 2017) 
 
Vuonna 2016 rekisterissä olevien ajoneuvojen määrä kasvoi 2,7 % ja liikennekäytössä ole-
vien ajoneuvojen määrä väheni 1,4 % verrattuna sitä edeltävään vuoteen. Kuvassa 3 on esi-
tetty rekisterissä olevan ajoneuvokannan kehitys vuodesta 1980 vuoteen 2016. Rekisterissä 
olevien henkilöautojen määrä kasvoi 2,7 % ja liikennekäytössä olevien henkilöautojen 
määrä kasvoi 0,6 %. Rekisterissä olevien henkilöautojen määrä kasvoi eniten Pohjois-Poh-
janmaalla. Henkilöautoja oli vuonna 2016 liikennekäytössä 2,65 miljoonaa, mutta Trafin ar-
vioiden mukaan määrän voidaan ennustaa kasvavan lähes 3 miljoonaan autoon vuoteen 2020 
mennessä. Ennusteen toteutuminen edellyttää, että autoja poistuu liikenteestä nykyisellä 
vauhdilla ja talouden mahdollisen elpymisen myötä uusien autojen rekisteröinti lisääntyy. 
Liikennekäytössä vuonna 2016 olevien Manner-Suomen henkilöautojen keski-ikä oli 11,8 
vuotta.  (Tilastokeskus 2017; Trafi 2013.) 
 

2.1.3 Liikkumisen tarpeesta liikkumistapoihin 
Liikkuminen paikasta toiseen on yleensä niin kutsuttu johdettu tarve, sillä liikkuminen har-
vemmin on tarkoitus itsessään. Liikkumisen tarve juontuu yhteiskunnan toimintojen vuoro-
vaikutuksesta ja ihmisten perustarpeiden tyydyttämisestä. Liikkumisen ajankohta, määrä ja 
kulkutapa määräytyvät pitkälti siitä, missä ja miten ihminen asuu, työskentelee, käy ostok-
silla, harrastaa ja tapaa ystäviään. Liikkumisen tarpeiden muodostuminen ja niiden suuntaa-
minen riippuvat myös ihmiseen itseensä liittyvistä ominaisuuksista – muun muassa liikkujan 
arvot, elämäntavat, kokemukset, asenteet, perhekoko, elämänvaihe, ikä, sukupuoli ja fyysi-
nen kunto vaikuttavat tarpeiden syntyyn ja kulkumuodon valitsemiseen. Liikkumistarpeet 
liittyvät siis suoraan yksilöiden arkeen ja ominaisuuksiin.  Ulkoisia rajaavia tekijöitä ovat 
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esimerkiksi liikkujan taloudellinen tilanne, käytettävissä oleva aika ja liikennejärjestelmän 
ominaisuudet. (Kivari et al. 2006.) 
 
Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää autottoman asumisen edellytyksiä, on syytä kar-
toittaa tapoja minimoida liikkumisen tarve. Se puolestaan vaatii asukkaiden liikkumisen tar-
peiden ymmärtämistä. Käyttäjien tarvelähtöinen käyttäjäryhmittely esimerkiksi elämänvai-
heisin perustuvan segmentoinnin mukaan auttaa hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia si-
joittaa toimintoja optimaalisesti liikkumisen minimoinnin kannalta. Tällöin käyttäjäryhmien 
segmentoinnin tulee lähteä tarpeista, eli syistä joiden vuoksi liikutaan, eikä lopputulemasta, 
kuten valituista kulkutavoista tai liikkumissuoritteesta. Tällaisia tarpeiden perusankkureita 
ovat esimerkiksi työ, yhteisö ja perhe sekä vapaa-aika. (Kivari et al. 2006.) Aalto-yliopiston 
tutkimuksen mukaan erityisesti työmatkalla käytetty kulkumuoto on määräävässä asemassa 
suhteessa talouden koko ajosuoritteen tasoon, joten erityisesti työmatkaliikenteen liikkumis-
valintoihin tulisi perehtyä autottomuuteen tähdätessä. (Kanninen et al. 2010.) 
 
Kuten kuvassa 4 on havainnollistettu, yksilön liikkumisvalinnat juontuvat liikkumisen tar-
peesta. Liikkumisen määrä riippuu toimintojen saavutettavuudesta ja välimatkoista, eri kul-
kutapojen käyttömahdollisuuksista sekä matkan tekemisen välttämättömyydestä. Liikkumi-
sen määrään voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmän kehittämisellä, maankäytön suunnitte-
lulla, opastuksella ja koulutuksella. Samat tekijät vaikuttavat myös liikkumisvalintoihin, eli 
muun muassa kulkutapa-, ajoneuvo- ja reitinvalintoihin, liikkumisen ajankohtaan ja matko-
jen ja kulkutapojen ketjuttamiseen. Liikkumisen määrän ja liikkumisvalintojen seurauksena 
syntyy liikkumistapa, jonka valintaan vaikuttavat muun muassa ajokunto, turvalaitteiden 
käyttö, sääntöjen tunteminen ja noudattaminen, ajo- ja liikkumistaidot sekä liikkumistavan 
valintaan liittyvien riskien ymmärtäminen. (Kivari et al. 2015.) 
 

 
Kuva 4. Liikkumisen valintoihin vaikuttavia valintoja yhteiskunnallisella ja yksilötasolla 
(Kivari et al. 2015) 
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Liikkumistarpeiden minimointi, oli kyse sitten töistä tai vapaa-ajasta, on optimaalisimmin 
saavutettavissa maankäytön suunnittelun keinoin. Kun matkoja voidaan ketjuttaa ja toimin-
noilla on hyvä saavutettavuus, on toimintojen sijoittelu käyttäjien kannalta kaikkein tarkoi-
tuksenmukaisinta ja luodaan edellytyksiä vaihtoehtoisten kulkumuotojen käytölle. Kun tiet-
tyjen ryhmien liikennekäyttäytyminen on tiedossa, voidaan alueen toimintojen sijainti ja lii-
kennetarjonta suunnitella mahdollisimman optimaalisesti suoritetta pienentävästi. Jotta lii-
kennepalveluja voidaan kehittää, on matkamäärien kannalta oleellisia havaintoja muun mu-
assa linja-auton ja junan sekä jalankulun ja pyöräilyn matkamäärät eri käyttäjäryhmissä. Eri 
käyttäjä- ja erityisryhmien tarpeiden mukaan suunniteltavat liikenteen palvelut nostavat 
käyttäjätyytyväisyyttä ja sitä myöten käyttöastetta. (Kivari et al. 2006.) Kaupunki- ja yhdys-
kuntarakenteen vaikutuksiin liikkumiseen perehdytään tarkemmin luvussa 2.1.5. 
  

2.1.4 Toimintaympäristön muutos 
Liikenteeseen ja liikkumistrendeihin vaikuttaa jatkuvasti vaihtelevia muutosvoimia. Nämä 
toimintaympäristöä muokkaavat ilmiöt voidaan jakaa megatrendeihin, trendeihin ja heikkoi-
hin signaaleihin. Megatrendeiksi kutsutaan muutosvoimia, jotka ovat tyypiltään jo pitkään 
koko yhteiskunnan toimintaa muokanneita kehityssuuntia, joiden uskotaan jatkuvan myös 
tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen aihepiiriin liittyviä megatrendejä ovat muun muassa 
ikärakenteen muutokset, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet sekä di-
gitalisaatio. (Pöllänen et al. 2014.) 
 
Ikääntymisen megatrendi vaikuttaa siten, että väestön vanhetessa kulutustottumukset muut-
tuvat. Vaikka ikääntyvän väestön voidaan arvioida luopuvan suurissa määrin yksityisautoi-
lusta, on huomioitava, että nykyään eläkkeelle jäävät pysyvät entistä pidempään aktiivisina 
ja hyväkuntoisina, mikä luo omat haasteensa tehokkaalle liikennejärjestelmälle. Vaikka ajo-
kortista luopuvien ikääntyvien kokonaismäärä kasvaakin, on arvioitu, että todennäköisesti 
yhä useammat omistavat ajokortin yhä pidempään. Miesten ja naisten aiemmin suuret erot 
pienenevät tulevaisuudessa edelleen ja yli 80-vuotiaiden ajokortillisuus kasvaa suhteellisesti 
voimakkaimmin. Ikääntyvän väestön määrän lisääntyminen vaatii edellyttää, että liikkumi-
nen julkisessa liikenteessä on tehty mahdollisimman esteettömäksi.   (Pöllänen et al. 2014.) 
 
Vuoteen 2020 mennessä arvioidaan 80 % suomalaisista asuvan joissakin viidestä maan suu-
rimmasta kasvukeskuksesta. Kaupungistumisen myötä kaupunkiseuduille keskittyy yhä 
enemmän sekä väestöä että kaupallista toimintaa. Kaupungistuminen tukee autotonta kes-
kusta-asumista, sillä asukastiheyden kasvaessa myös toimivan joukkoliikenteen järjestämi-
sen edellytykset kasvavat. Kaupungistuminen on myönteinen megatrendi myös autottomuu-
delle oleellisen pyöräilyn ja kävelyn kannalta, sillä etenkin tiiviissä kaupunkiympäristössä 
eri kohteet ovat usein saavutettavissa jalan ja pyörällä. Tiivistyvän kaupungin vaikutukset 
heijastuvat kuitenkin negatiivisesti henkilöautoliikenteeseen, sillä sen tilantarve heikentää 
sen roolia kaupungin liikennejärjestelmässä. (Pöllänen et al. 2014.) 
 
Keskustoihin muuttamisen houkuttelevuutta lisäävät erityisesti kaupunkikulttuurin kehitty-
minen, laadukas jalankulun ja pyöräilyn ympäristö sekä tehokas joukkoliikenne. Keskustoi-
hin muuttavat suurissa määrin etenkin nuoret, ikääntyneet, autottomat ja yksin asuvat. Kes-
kustassa asumisessa arvostetaan erityisesti toimintojen saavutettavuutta, tiiviyden luomaa 
kylämäistä asuinympäristöä, lyhyitä työ- ja koulumatkoja, arkiliikkumiseen kuluvan ajan 
minimointia, kulttuurielämää, ravintoloita ja kahviloita. (Ristimäki et al. 2017.) 
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Kuva 5. Yhteenlaskettu asuntotuotantotarve Manner-Suomessa ja 14 suurimmalla kaupun-
kiseudulla (Vainio 2016) 
 
Kaupungistuminen voi edetä voimakkaammin kuin on alun perin arveltu, jos talouskasvu ja 
maahanmuutto kiihtyvät selvästi. Suuri maahanmuuton aalto Suomeen käynnistyi vasta syk-
syllä 2015, joten sitä ei ole huomioitu vielä kaikissa kaupungistumisennusteissa. Kuvassa 5 
on esitetty VTT:n tutkimuksen mukaisesti asuntotarpeen määrät eri skenaarioissa. Konser-
vatiivinen väestöennuste perustuu Tilastokeskuksen seutukohtaiseen trendiennusteeseen 
2010–2014 tapahtuneen maltillisen kehityksen perusteella. (Vainio 2016.) 
 
HSL:n (2016) mukaan maahanmuuttajien määrän kasvu voi laskea autoistumisastetta, sillä 
maahanmuuttajilla ajokortin ja auton omistaminen on harvinaisempaa kuin kantaväestöön 
kuuluvalla. Maahanmuuttajia on Uudellamaalla Tilastokeskuksen (2015) mukaan 11,5 % 
väestöstä, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla ulkomaalaistaustaisten osuus on vain 2,4 %, jol-
loin vaikutus autonomistajuuteen on keskimäärin myös pienempi. Pääkaupunkiseudun tii-
viimmän maankäytöllisen rakenteen ja kattavan joukkoliikenteen vuoksi kynnys autosta luo-
pumiselle on matalampi kuin keskimäärin muualla Suomessa. 
 
Sähköiset palvelut korvaavat monia fyysisiä palveluita, mikä johtaa ajankäytön vapautumi-
seen. Kun tarpeita voi täyttää entistä enemmän ajankohdasta riippumatta, näkyy tämä kehi-
tys perinteisten ruuhkahetkien ja liikenteen huipputuntien piikkien pienentymisenä. Myös 
kouluissa, opinnoissa ja työelämässä joustavuus, etätyöt ja etäoppimisen mahdollisuudet vä-
hentävät entisestään tiukasti aikataulutettua elämäntapaa. Henkilöliikennetutkimuksen mu-
kaan etätöitä tekee keskimäärin 100 000 henkeä päivässä, ja heidän työmatkansa ovat kes-
kimääräistä ansiotyöntekijää pidemmät. Liikkumisen määrä vähenee, kun etätyö kestää koko 
päivän, mutta vasta 25 000 työntekijää tekee päivässä etätyötä kokopäiväisesti.  (Liikenne-
virasto 2012; Pöllänen et al. 2014.) 
 
Taulukossa 2 on kuvattu globaaleita muutostekijöitä, joilla on sekä suoria että epäsuoria vai-
kutuksia liikkumiseen. Vapaa-aika lisääntyy, jolloin myös harrastusten ja sitä myötä liikku-
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mistarpeen määrä kasvaa. Toisaalta työ- ja vapaa-aika sekoittuvat yhä enemmän, mikä puo-
lestaan vähentää liikenteen ruuhkapiikkejä. Yhtä kaikki väestöön liittyvät muutostekijät ai-
heuttavat haasteita liikennejärjestelmälle ja etenkin laadukkaalle joukkoliikenteelle. 
 
Taulukko 2. Väestöön liittyviä muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia liikkumiseen (Pöllänen 
et al. 2014) 

 
 
Taulukossa 3 on esitetty elinkeinorakenteen ja talouden kehittymiseen liittyviä muutosteki-
jöitä, jotka vaikuttavat liikkumiseen. Osa kotitalouksista vaurastuu, mikä lisää matkustusky-
syntää lisäämällä sekä pitkiä matkoja että lyhyitä matkoja autolla. Toisaalta myös tuloerot 
kasvavat, joka taas osaltaan vaikuttaa autonomistukseen ja kulkutapajakaumaan. Kun työ-
paikkojen määrä vähenee ja työkulttuuri siirtyy entistä enemmän pätkätyöpainotteiseksi, vä-
henee liikkumisen kysyntä vähenevän varallisuuden myötä.  Toisaalta taas kuntien välinen 
lisääntyvä liikenne ja kasvavat työmatkat kasvattavat yksityisautoilun kysyntää, kun työ-
paikkoja ei enää löydy kodin läheltä. 
 
Taulukko 3. Elinkeinorakenteeseen ja talouteen liittyviä muutostekijöitä ja niiden vaikutuk-
sia liikkumiseen. (Pöllänen et al. 2014)  

 
 
Trafin tutkimuksessa vuoden 2030 tieliikenneskenaarioista nostettiin esiin myös niin kutsut-
tuja heikkoja signaaleita, eli merkkejä ilmiöistä, jotka ovat tarkasteluhetkellä marginaalisia, 
mutta voivat tulevaisuudessa nousta merkittäviksi. Liikenteen kannalta silmälläpidettäviä 
trendejä ovat tutkimuksen mukaan aktiiviliikkumisen nousu, autottomuus elämäntapana, 
downshifting, hajaantuminen yhtenäiskulttuurista, liikenne palveluna -ajattelu, slow life -
ajattelu ja sähköpyörät sekä muiden lähiliikkumiseen tarkoitettujen kulkuvälineiden suosio. 
(Pöllänen et al. 2014.)  
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2.1.5 Yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen vaikutus liikkumiseen 
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen liikkumistarpeeseen sekä mahdol-
lisuuksiin käyttää eri kulkumuotoja päivittäisillä matkoilla. Yhdyskunnan eri toimintojen 
järkevä sijoittaminen vähentää liikkumistarvetta ja mahdollistaa pyöräilyn, kävelyn lyhyillä 
matkoilla ja joukkoliikenteen sujuvien yhteyksien luomisen. Kun yhdyskuntarakenne on tar-
peeksi tiivis ja tarkoituksenmukainen, voidaan henkilöauton kulkumuoto-osuuden kasvua 
hillitä, mikä on oleellista autottoman keskustarakentamisen onnistumiseksi pitkällä aikatäh-
täimellä. Kaikkein olennaisimmaksi tekijäksi yhdyskuntarakenteen ja liikkumismuotojen 
kannalta on arvioitu asumisrakenteen sijoittuminen kaupunkiseudulla suhteessa keskuksiin.  
Sillä on suora vaikutus liikkumistarpeisiin ja -mahdollisuuksiin, sillä autovyöhykkeellä pit-
kät etäisyydet ja joukkoliikenteen puutteellinen tarjonta eivät jätä vaihtoehtoja esimerkiksi 
työmatka-autoilulle.  Henkilöauton sujuvaa käyttöä palveleva väyläverkosto on luonut yh-
dyskuntarakennetta hajauttavan kehityssuunnan.  Pitkään jatkunut yhdyskuntarakenteen ha-
jautuminen on Suomessa lisännyt autoistumista ja samalla vähentänyt joukkoliikenteen 
käyttöä erityisesti keskisuurissa kaupungeissa. (Hirvola 2016; Lampinen 2015; Kanninen et 
al. 2010.) 
 
Yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen liittyy keskeisenä ilmiönä useissa tutkimuk-
sissa todettu henkilöautoliikenteen voimakas lisääntyminen. Ilmiö ruokkii itse itseään, sillä 
kun autoistuminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta yhä enemmän, riippuvuus henkilöauton 
käytöstä kasvaa. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ilmenee selkeimmin kaupunkiseutujen 
reunamilla, missä alhaisen tiheyden taajama-alueet laajenevat, mikä johtuu haja-asutusalu-
een hajarakentamisesta. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen seurauksena myös matkapituu-
det ja liikennesuoritteet ovat lisääntyneet. Yhdyskuntarakenteen hajautumiseen yhtenä muo-
tona on moniautoisuuden lisääntyminen, jonka on osoitettu voimakkaasti kiihtyvän asukas-
tiheyden laskiessa alle 15 asukkaaseen hehtaarilla. Voimistuva autoistuminen näkyy muun 
muassa keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikennevyöhykkeillä, joissa asukastiheys on 
pudonnut tämän rajan alle. (Kanninen et al. 2010.) Autokaupunkivyöhykkeiden kasvu näyt-
tää nykyisten heikosti joukkoliikennekäytäviä tukevien maankäyttösuunnitelmien valossa 
jatkuvan ainakin vuoteen 2030. (Ristimäki et al. 2017.) 
 
Suomen monin paikoin hajautuneen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi on tutkittu raken-
netta eheyttäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on muun muassa taata ihmisten tarvitse-
mien välttämättömien palveluiden saavutettavuus, toimiva joukkoliikenne, vähentää liikku-
mistarvetta ja hillitä ilmastonmuutosta. Eräs hyväksi havaituista keinoista eheyttää ja luoda 
ympäristöä säästävää yhdyskuntarakennetta on täydennysrakentaminen, sillä tiivistämällä 
olemassa olevia rakenteita hyödyntäen voidaan säästää maa-alaa luonto- ja kulttuuriarvoja 
kunnioittaen. Täydennysrakentamisen keinoin myös työpaikat, palvelut, asuminen ja vapaa-
ajan toiminnot ovat helpommin sijoitettavissa mahdollisimman limittäin liikkumistarpeen 
vähentämiseksi. Täydennysrakentaminen voi myös auttaa palveluiden säilyttämisessä alu-
eella ja samalla houkutella uusia palveluita. Täydennysrakentamisella voidaan myös tukea 
ja kehittää joukkoliikennettä kasvattamalla sen vaatimaa asukastiheyttä eli väestöpohjaa, jol-
loin myös henkilöautoriippuvaisuus vähenee. Liikenteelliset vaikutukset tulee aina huomi-
oida täydennysrakentamisessa, sillä toisinaan lisääntyvän väkimäärän tuottamat liikenne-
määrät voivat kuormittaa liikenneverkkoa paikallisesti yli kapasiteetin.  (Juutinen 2015.) 
 
Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen (Kanninen et al. 2010) mukaan autoriippumattomuu-
den potentiaali on vahvimmillaan nimenomaan kaupunkikeskustoissa. Selvityksen mukaan 
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asunnon sijainnilla kaupunkirakenteessa on merkitystä sen suhteen, kuinka paljon autoa ko-
titalouksissa tarvitaan. Tutkimuksessa tehdyn analyysin mukaan auton käytölle nähdään 
kunnollisia vaihtoehtoja vain silloin, kun päivittäisten toimintojen määränpäät sijaitsevat 
suhteellisen lähellä kotia. Joukkoliikenne ei aina pysty vastaamaan vaivattomasti arjen liik-
kumistarpeisiin, jolloin kaupunkirakenteellisten tekijöiden mukaan lyhyet etäisyydet toteu-
tuvat useimmin keskuksissa asuville. Tällöin keskusta-alueella asujat näkevät useimmin 
vaihtoehtoja auton käytölle verrattuna haja-asutusalueisiin. Vaikka osa keskusta-asujista 
käyttääkin autoa samaan tapaan kuin esikaupunkialueella asuvat, keskustan kaupunkira-
kenne tarjoaa silti enemmän vaihtoehtoja autottomaan liikkumiseen. Kokonaisuutena kau-
punkien keskusta-alueilla auton käyttö on merkittävästi vähäisempää kuin muualla kaupun-
kiseudulla. Asuinalueen etäisyys keskustasta kuvaa usein myös alueen lähiömäisiä ominai-
suuksia ja siten myös alueen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. (Kalenoja 2002; Kanni-
nen et al. 2010.) 
 
Kuvassa 6 on esitetty havainnollistus kaupungin jakautumisesta jalankulkukaupunkiin, jouk-
koliikennekaupunkiin ja autokaupunkiin. Autottoman asukkaan pääelinaluetta ovat keskus-
tan jalankulkuvyöhyke ja joukkoliikenteen kattama vyöhyke. Taksi- ja kyytipalveluilla myös 
autokaupunkivyöhyke on autottoman saavutettavissa. 
 

 
 

Kuva 6. Kaupunkirakenne voidaan jakaa joukkoliikenne-, jalankulku-, ja autokaupungiksi 
alueen liikkumismahdollisuuksien ja rakenteellisten piirteiden mukana (Söderström 2012) 
 
Myös tuoreen tutkimuksen (Ding et al. 2017) mukaan kulkumuodon valintaan vaikuttaa mer-
kittävästi kaupunkirakenne ja etäisyys joukkoliikenteeseen, sillä matkakohteiden ja kodin 
etäisyyksillä on huomattava vaikutus kulkumuodon valintaan. Lähimpänä koulua ja työpaik-
kaa asuvat todennäköisemmin kävelevät ja pyöräilevät autoilun sijaan. Kun matkan etäisyys 
kasvaa, on myös todennäköisyys auton käytölle suurempi. Tutkimuksessa havaittiin myös, 
että tiheästi asutuissa kaupungeissa matkat olivat keskimäärin lyhyempiä, jolloin myös kä-
velyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat suurempia. Ilmiö korostuu entisestään, kun myös 
työpaikat sijaitsevat tiheästi rakennetuilla alueilla. Edellytyksenä autoilun vähenemiselle on 
kuitenkin se, että kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri on tarpeeksi kattavaa.  Kun maankäy-
tön toiminnot ovat sekoittuneita, on asuinalueiden autoistumisaste tutkitusti pienempi.  
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2.2 Keskusta-asujan autolla liikkumisen tarpeen vähentäminen 

2.2.1 Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen  
Toimiva joukkoliikenne on olennainen osa kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Vaikka 
useimpiin suomalaisiin kotitalouksiin hankitaankin yhä jossain elämänvaiheessa auto, jatku-
vasti paranevien joukkoliikennepalvelutason kaupunkikeskuksissa auton tarve on yhä vähäi-
sempi. Liikennejärjestelmässä tarjonta synnyttää kysyntää, mikä pätee myös joukkoliiken-
teen tarjontaan. Tässä luvussa tarkastellaan joukkoliikenteen palvelutasoon vaikuttavia teki-
jöitä, joilla voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja välillisesti myös kulku-
tapajakaumaan. Näin voidaan arvioida niitä joukkoliikenteen tarjoamia edellytyksiä, jotka 
mahdollistavat autottoman elämäntavan kaupungin keskusta-alueella. 
 
Iso-Britanniassa on toteutettu tutkimus (Paulley et al. 2006), jossa pyrittiin selvittämään jul-
kisen liikenteen kysyntään ja houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan 
olennaisimpina muuttujina pidetään joukkoliikenteen taksoja, palvelutasoa, potentiaalisten 
asiakkaiden tulotasoa sekä auton omistajuuden vaikutuksia joukkoliikenteen kysyntään. Mo-
net joukkoliikenteen palvelutasoon vaikuttavista tekijöistä ovat suoraan mitattavissa olevia 
parametreja, kuten vuorovälit, päivittäinen liikennöintiaika, kävelytäisyys pysäkille tai vaih-
toaika linjojen välillä. Näiden muuttujien vaikutusta joukkoliikenteen kysyntään on suhteel-
lisen helppo arvioida erilaisten ennuste- ja kysyntäjoustomallien avulla, mutta esimerkiksi 
palvelun luotettavuutta, informaatiotarjontaa, markkinointia ja vaihtojen helppoutta on vai-
keampi arvioida luotettavasti. (Paulley et al. 2006.) Kun pyritään nostamaan joukkoliiken-
teen kulkutapaosuutta, on myös joukkoliikennemuodolla väliä; erityisesti raideliikenteen 
katsotaan nostavan joukkoliikenteen kysyntää (Kenworthy 2006). Keskisuurilla kaupunki-
seuduilla, kuten Oulussa, kaupunkimainen paikallis-, lähi- ja seutuliikenne perustuu kuiten-
kin lähes yksinomaan bussiliikenteeseen. (LVM 2007.)  
 
Joukkoliikenteen määrällisistä palvelutasotekijöistä olennaisimpia ovat liikennöintiaika, 
vuorovälit sekä kävelyetäisyys pysäkille. Näistä etenkin vuorovälien tiheys on tärkeässä roo-
lissa toimivassa joukkoliikennejärjestelmässä. Tiheästi liikennöidyillä linjoilla on kolme tär-
keää etua: lyhyet vuorovälit lyhentävät matkustajien odotusaikaa, ne tekevät linjojen vaihta-
misesta helppoa ja toimivaa sekä parantavat joukkoliikenteen luotettavuutta. Jos bussi me-
nee rikki tai se on myöhässä, on seuraava vuoro saapumassa lyhyen odotusajan kuluttua. 
Lyhyet vuorovälit lyhentävät matkan odotteluaikaa jo kotona, sillä odotusaika alkaa jo siitä 
hetkestä, kun matkustaja ei ole vielä siellä missä haluaisi. Omalla autolla lähdön ajankohtaa 
ei ole sidottu kellonaikaan, joten joukkoliikenteen tulisi pyrkiä minimoimaan odotusajat ly-
hyillä vuoroväleillä, jotta se voisi kaventaa henkilöautoilun ja joukkoliikenteen välistä kil-
pailukuilua. Linjojen vaihtamisen helppoudesta syntyvää verkostoefektiä ei myöskään tule 
aliarvioida; hyvät vaihtomahdollisuudet kasvattavat jokaisen kytketyn joukkoliikenteen lin-
jan käyttöpotentiaalia. (Walker 2015.) 
 
Määrällisesti mitattavien joukkoliikenteen parametrien lisäksi myös joukkoliikenteen käy-
tön miellyttävyydellä ja saavutettavuudella on ratkaiseva vaikutus sen houkuttelevuuteen. 
Esimerkiksi pysäkkien ja asemien ympäristölle ja varustukselle tulisi asettaa kriteerejä jouk-
koliikenteen palvelutason parantamiseksi.  Pysäkkien helppo saavutettavuus, siisteys, suoja 
säätä vastaan, hyvä ja ajantasainen aikatauluinformaatio ja turvallisuus lisäävät joukkolii-
kenteen houkuttelevuutta ja sitä myöten myös kysyntää. Pysäkkien ympäristön käveltävyys 
ja hyvät pyöräyhteydet ovat erityisen keskeisessä asemassa, sillä pysäkkien tulee olla miel-
lyttävästi saavutettavissa kävellen ja pyöräillen. Liityntäpyöräilyä voidaan tukea esimerkiksi 
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tarjoamalla pyörille katetut tilat, joissa on mahdollisuus pyörien runkolukitukselle. Joukko-
liikennevälineellä toteutettuun matkaan liittyy käytännössä aina vähintään kaksi kävellen 
kuljettavaa osuutta. Lähtö- ja saapumiskävelyn lisäksi myös kulkuvälinettä vaihtaessa joutuu 
siirtymään jalkaisin, ellei vaihto tapahdu samalla pysäkillä. (Söderström 2012.)  
 
Kaupungin korttelirakenteella on myös vaikutus pysäkkien saavutettavuuteen; kuten ku-
vassa 7 on havainnollistettu, on todellinen kävelymatka pysäkille hyvin erilainen eri kortte-
lirakenteissa verrattuna linnuntietä mitattuun etäsyyteen. Ihannetapauksessa korttelikoot 
ovat pieniä ja säännöllisiä kävelymatkojen minimoimiseksi ja saavutettavuuden paranta-
miseksi. (Walker 2015.) 
 

 
Kuva 7. Kaupunkirakenteen ja katuverkoston vaikutus joukkoliikenteen saavutettavuuteen.  
(mukailtu Walker 2015) 
 
Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä voidaan parantaa myös sopivien maankäytöllisten 
ratkaisujen avulla, sillä joukkoliikenteen kysynnässä oleellinen rakenteellinen tekijä on riit-
tävä asukastiheys ja joukkoliikenteelle suotuisat yhdyskuntarakenteen ominaisuudet. Kun 
ympäröivän kaupungin toiminnot ovat sekoittuneita ja ympäristö on käveltävää, on matkus-
tajan kokemus pysäkille kävelemisestä houkuttelevampi. Joukkoliikenne toimii ihanteelli-
sesti, kun sen varrella olla riittävät asukas- ja työpaikkamäärät. Erityisesti nauhamainen yh-
dyskuntarakenne eri päivittäisten toimintojen, kuten asutuksen ja työpaikkojen välillä mah-
dollistaa joukkoliikenteen runkolinjojen tehokkaan järjestämisen. Asukastiheyden tulisi olla 
yli 20 asukasta hehtaaria kohden, jotta tarvittava väestöpohja takaisi kannattavan liikennöin-
nin alueella. Jos halutaan vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen, vaadittaisiin joukkoliikenteen 
kannalta arviolta 30 prosentin tasokorotus asukastiheyteen. Joukkoliikenne hyötyy siis tii-
viistä yhdyskuntarakenteesta. Joukkoliikennettä kehittämällä myös keskusta-alueet säästy-
vät liialliselta pysäköintipaikkojen rakentamiselta, kun kulkumuotojakauma siirtyy enem-
män kestäviin kulkutapoihin painottuvaksi. Optimaalisesti suunnitellulla maankäytöllä voi-
daan myös mahdollistaa joukkoliikenteen pysäkeille mahdollisimman hyvä saavutettavuus. 
(Juutinen 2015; Kanninen et al. 2010; Söderström 2012.) 
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Liikenneviraston palvelutaso-ohje 
Liikenneviraston julkaisussa ”Joukkoliikenteen palvelutason määrittely” (2015) esitetään 
ohjeet alueellisen, seudullisen ja paikallisen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn. 
Alueiden tunnistamisessa on käytetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kaupunki-maa-
seutu-luokitusta ja YKR-aineistoa eli yhdyskuntarakenteen tutkimusta ja seurantaa palve-
leva tietojärjestelmän dataa, sekä kaupunkiseuduilla SYKEN Urban Zone -aineistoa. Oh-
jeessa on määritelty kriteerejä eri palvelutasoluokille I-VII. (Liikennevirasto 2015a.) Ohjetta 
voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa tarkastelemalla eri palveluluokille asetettuja kritee-
rejä sekä arvioimalla eri kriteerien tarjoamaa palvelutasoa suhteessa henkilöautoilun hou-
kuttelevuuteen.  
 
Palvelun eri tavoitetasoista ainoastaan kaksi korkeinta, eli tasot I ja II tarjoavat ohjeen mu-
kaan todellisen vaihtoehdon henkilöautolle. Tasolla III joukkoliikenne on käyttökelpoinen 
vaihtoehto henkilöauton käytölle, mutta etenkin viikonloppuisin liikkuminen vaatii jo tar-
kempaa suunnittelua. Tässä tutkimuksessa keskitytään SYKEn kaupunki-maaseutu-luoki-
tuksen mukaisen sisemmän kaupunkialueen palvelutasoon, jota parhaiten tukevat palveluta-
soluokat I ja II. Mahdollisuuksien rajoissa palvelutason määrittelyn tarkastelualueen olisi 
hyvä kattaa liikenteellinen kokonaisuus, esimerkiksi joukkoliikenteen kysyntää synnyttävä 
työssäkäyntialue. Joukkoliikenteen palvelutasoluokkien määritelmiä ja tavoitteita on esitetty 
tarkemmin taulukossa 4. (Liikennevirasto 2015a.) 
 
Palvelutasoluokan määräävät kriteerit, joiden perusteella tarkasteltava joukkoliikenne asete-
taan kuhunkin palvelutasoluokkaan. Määrääviä kriteerejä ovat liikennöintiaika, vuoroväli tai 
vuorojen määrä talven M–P ruuhka-aikoina ja päiväliikenteessä sekä vuoroväli tai vuorojen 
määrä kesän M–P päiväliikenteessä. (Liikennevirasto 2015a.) 
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Taulukko 4. Ote joukkoliikenteen palvelutasoluokkien I-V määritelmistä, tavoitteista ja esi-
merkkejä palvelutasoluokkien käyttöympäristöistä (Liikennevirasto 2015a

 
 
Tasoille I ja II yltävä joukkoliikennejärjestelmä mahdollistaa sen, että henkilöautomatkojen 
määrä vähenee ja joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nousee pitkällä aikavälillä useita pro-
senttiyksikköjä. Ylimpiä palvelutasoja sovelletaan käytännössä suurilla kerrostaloalueilla 
suurimmilla keskisuurilla kaupunkiseuduilla, joihin Oulu lukeutuu. Kilpailutasoista joukko-
liikennettä voidaan käyttää myös suurimpien lähitaajamien ja keskuskaupungin välisessä lä-
hiliikenteessä. (Liikennevirasto 2015a; LVM 2007.) 
 
Jotta joukkoliikenteen palvelutaso voisi yltää korkeimmalle palvelutasolle eli tasolle I, tulisi 
joukkoliikenteen matka-ajan olla korkeintaan 1,3-kertainen henkilöauton matka-aikaan ver-
rattuna. Työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina tulisi pyrkiä myös tarjoamaan yhteyksiä, joilla 
matka-aika on korkeintaan 1,3-kertainen henkilöautoon verrattuna. Kävelyetäisyyden mak-
simiarvon tulisi tasolla I olla 400 m ja tasolla II 500 m, mutta niin kutsutun kilpailutason 
alueilla pyritään maankäyttöön, jossa kävelyetäisyys olisi alle 300 m suurimmalla osalla 
asukkaista. Käytännössä tämä toteutuu siten, että tihein asutus sijoitetaan joukkoliikenne-
käytävien välittömään läheisyyteen tai toisinpäin.  (Liikennevirasto 2015a; LVM 2007.) 
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Luokkiin I ja II eli kilpailutasoon pyrkivillä joukkoliikennealueilla tulisi talviaikaan liiken-
nöidä kaikkina viikonpäivinä päiväsaikaan korkeintaan 20 minuutin vuorovälillä ja ruuhka-
aikojen vuorovälin tulisi olla 10-15 minuuttia. Liikennöintiajalla tarkoitetaan ohjeessa en-
simmäisen lähdön saapumisaikaa keskustaan ja viimeisen lähdön lähtöaikaa keskustasta. 
Liikennöintiajan tulisi alkaa arkisin viimeistään kuudelta ja päättyä aikaisintaan kello 22:30. 
Liikennöinnin tulee alkaa lauantaisin viimeistään klo 7 ja päättyä aikaisintaan klo 23:30. 
Sunnuntaisin liikennöinti voi loppua kaksi tuntia aiemmin. Suositusten mukaan myös öisin 
tulisi ajaa vuoroja vähintään kahden tunnin välein, jotta tarjottu palvelutaso voisi toimia 
vaihtoehtona yksityisautoilulle. (Liikennevirasto 2015a.) 
 
Kesäaikana liikennöintiajat ovat luokissa I ja II samat kuin talvella, mutta arkisin ruuhka- ja 
päiväaikaan vuorovälien maksimipituus tulee olla enää vain 15-30 minuuttia. Kesäajalla vii-
tataan Liikenneviraston ohjeessa ajanjaksoon koulujen kevätlukukauden päättymisestä syys-
lukukauden alkuun. Ote joukkoliikenteen palvelutasoluokkien talviajan palvelutasoteki-
jöistä on esitetty taulukossa 5. (Liikennevirasto 2015a.) 
 
Taulukko 5. Ote joukkoliikenteen palvelutasoluokkien I-V talviliikenteen määrällisistä pal-
velutasotekijöistä. Palvelutasoluokan määräävät kriteerit ovat lihavoituja ja tummemmalla 
taustalla. Muut kriteerit ovat suosituksia. (Liikennevirasto 2015a) 

 
 
Liikenneviraston ohjeessa on otettu kantaa myös laadullisiin palvelutasotekijöihin, jotka 
ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä määrääviä palvelutasotekijöitä. Laadullisilla palve-
lutasotekijöillä tarkoitetaan ohjeessa niitä matkustajan kokemia matkan palvelutasoon liitty-
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viä ominaispiirteitä, joita ei pystyä täsmällisesti mittaamaan. Näihin voi kuulua muun mu-
assa joukkoliikenteen täsmällisyys ja luotettavuus, informaatio, lippujärjestelmä, kalusto, 
linjaston selkeys ja infrastruktuuri. Henkilöautoliikenteen kanssa kilpailevilla tasoilla I ja II 
vaaditaan siis muun muassa monipuolista yhteiskäyttöistä lippujärjestelmää koko matkaket-
julla, sitovia ajantasauspysäkkejä, häiriötiedotusta, yhtenäistä aikataulu- ja reitti-informaa-
tiota internetissä ja pysäkeillä. Joukkoliikenteen reittien tulee helposti hahmotettavia, kes-
kustaan menevien yhteyksien tulee olla vaihdottomia tai liityntäyhteydessä raideliikentee-
seen. Ruuhkaan jäämisen ehkäisemiksesi infrastruktuurissa tulee olla huomioitu tarvittavat 
kaista- ja liikennevaloetuudet. (Liikennevirasto 2015a.) 
 

2.2.2 Pyöräilyn edellytysten parantaminen 
Autoriippuvuuden vähentämiseksi tulee kävelijöille ja pyöräilijöille tarjota entistä korkeata-
soisempaa ympäristöä. Pyöräily on varteenotettava kulkutapa kaupungissa, kun se on tehty 
sujuvaksi, nopeaksi ja turvalliseksi. Jotta pyöräilyn kulkutapaosuutta voidaan nostaa, tulee 
pyöräilyinfrastruktuuriin panostaa sekä kulttuurillisella muutoksella että nostamalla pyöräily 
varteenotettavaksi liikennevälineeksi työ- ja asiointimatkoilla kuntoilun lisäksi. Esimerkiksi 
Kööpenhaminassa, missä pyöräteihin, -kaistoihin ja pyörien pysäköintiin on panostettu vuo-
sikymmeniä, kulkutapaosuutta työ- ja opiskelumatkoilla on saatu nostettua merkittävästi, 
kun taas monissa suomalaisissa kaupungeissa pyöräilyn osuus on vain muutamia prosentteja 
matkoista. (Söderström 2012, Vaismaa et al. 2012.) 
 
Uusilla pyöräteillä ja -kaistoilla, pyörätaskuilla ja laajalla kaupunkipyöräjärjestelmällä voi-
daan nostaa pyöräily kiinteäksi osaksi kaupungin liikennejärjestelmää. Myös mahdollisuus 
kuljettaa pyörää esimerkiksi lähijunissa tai metrossa helpottaa toimivien matkaketjujen muo-
dostamista, minkä lisäksi on tärkeää järjestää pyörien liityntäpysäköintiä keskeisille joukko-
liikenteen asemille ja pysäkeille. Pyöräilyn kilpailukykyyn autoon nähden voidaan vaikuttaa 
myös esimerkiksi tekemällä pyöräilijöille nopeita oikoreittejä ja ohjaamalla autoja kehä-
tielle. (Söderström 2012; Vaismaa et al. 2012.)  
 
Sähköpyöräily 
Sähköpyörillä viitataan yleisesti kaikkiin sähköavusteisiin ja sähkökäyttöisiin pyöriin. Nii-
den käyttö lisääntyy ja myynti kasvaa vauhdilla Euroopassa ja Suomessa. Sähköavusteinen 
pyörä on toimiva kulkuneuvo etenkin 2–25 km pitkillä matkoilla, joilla se toimii realistisena 
vaihtoehtona autoilulle. Sähköavusteisten pyörien yleistyminen ei edellytä erillisen laajan 
latauspisteverkon rakentamista, sillä irrotettavan akun lataus voi useimmiten tapahtua kodin 
tai työpaikan sähköverkosta. (Liikennevirasto 2015b.) 
 
Sähköpyöräilyn suosiolla on paljon kasvupotentiaalia etenkin yksityisautoilijoiden keskuu-
dessa, sillä vaikka 75% arjen matkoista on pituudeltaan alle 10 kilometriä, näistä matkoista 
peräti 70-80 % tehdään henkilöautolla. Kävelyn ja pyöräilyn yhdistetty kulkutapaosuus las-
kee nopeasti jo yli kahden kilometrin pituisilla matkoilla, joten erityisesti lyhyet kaupunki-
keskustan automatkat olisi helposti korvattavissa sähköpyöräilyllä. Autojen määrän vähene-
minen taas edistäisi liikennejärjestelmän kestävyyttä ja liikenteen sujuvuutta. (Liikennevi-
rasto 2015b.)  
 
Sähköpyörän käyttöönoton ja ajamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa, jotta kynnys nii-
den yleistymiseen olisi pienempi. Sähköavusteinen pyörä ei vaadi ajokorttia tai erillistä kul-
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kumuotokohtaista vakuutusta ja niiden hinnat myös laskevat tarjonnan kasvaessa ja sähkö-
pyörien monipuolistuessa. Sähköpyörien sujuva käyttö edellyttää sujuvaa ja toimivaa pyö-
räily-ympäristöä, jotta sen käyttö koetaan turvalliseksi ja miellyttäväksi. Esimerkiksi pyö-
räilyn laatukäytäviä tai ”baanoja” tulee laajentaa kaupunkikeskustojen ulkopuolelle katta-
maan työssäkäynnin lähtö- ja määränpääpaikat. Kaupunkien keskustoissa voi myös esiintyä 
tarvetta jalankulun ja pyöräilyn erottamiselle toisistaan liikenneturvallisuuden varmista-
miseksi, kun pyöräilyn keskinopeudet kasvavat. Sähköpyörien yleistyminen vaatii myös 
pyöräpysäköinniltä entistä varmempia ja suojatumpia ratkaisuja sääolosuhteilta ja varkauk-
silta suojautumiseksi. (Liikennevirasto 2015b.) 
 
Tavarapyörät 
Erilaiset tavarapyörät ovat alkaneet yleistyä Euroopassa, mutta ovat vielä melko harvinainen 
näky Suomessa. Tavarapyörillä tavaran kuljettaminen on helpompaa kuin tavallisella pyö-
rällä ja ne soveltuvat myös pienten lasten kuljettamiseen. Tavarapyöriin saa myös mallista 
riippuen lastattua huomattavasti enemmän tavaraa kuin tavallisella pyörällä olisi mahdollista 
kuljettaa. Tavarapyöriä on eri tyyppejä: on laatikko- eli lavapyörä, jossa on kiinteänä osana 
lasten ja tavaroiden kuljettamiseen soveltuva laatikko, pitkäperäpyörä sekä tavallisen pyörän 
näköinen mutta suurempia lasteja kestävä taakkapyörä. Lisäksi pyörään voi kiinnittää erilli-
sen peräkärryn. (Tavarafillari.fi 2011.)  
Tavarapyörien hiljalleen lisääntyvän suosion syy on sen kilpailukyky auton kanssa etenkin 
lyhyillä matkoilla.  Monesti autoilua perustellaan lasten ja ostosten kuljettamisen mahdollis-
tamisella, mutta tavarapyörät vastaavat samoihin tarpeisiin edullisemmin ja ympäristöystä-
vällisemmin sekä hyötyliikunnan mahdollistaen. Tavarapyörä erottuu hyvin liikenteessä, ja 
siinä voi kuljettaa helposti 2-4 lasta menettämättä pyörän hallintaa. Lasten lisäksi kyytiin 
mahtuvat myös hyvin esimerkiksi viikon ruokaostokset. Tavarapyörän voi hankkia myös 
sähköavusteisena, jolloin pitkätkään matkat tai raskaat kuormat eivät ole entisenlainen pyö-
räilylle.  
 
Kokeilupyörä.fi-palvelu on pyrkinyt kannustamaan ihmisiä pyörän selkään arkimatkoilla 
tarjoamalla kokeiltavaksi erilaisia pyöräilyratkaisuja, joihin myös tavarapyörät lukeutuvat. 
Kangasalalla tehdyn kokeilun tuloksena havaittiin, että tavarapyörät voivat korvata osan 
etenkin lyhyemmistä automatkoista, mutta potentiaalisena vaihtoehtona nähdään myös ta-
louden toisen auton korvaaminen tavarapyörällä, jolloin yksi auto riittäisi pidemmille mat-
koille suuremmalla kuormalla. Kakkosauton korvaaminen tavarapyörällä vaatii tutkimuksen 
mukaan kuitenkin harkintaa rahasta ja muista liikkumisratkaisuista kuten taksista ja joukko-
liikenteestä. (Päätalo 2015.) 
 
Jyväskylässä kokeiltiin vuonna 2015 kuinka sähköavusteinen tavarapyörä toimii taloyhti-
össä asukkaiden yhteiskäytössä. Kokeilupyörä kiersi 2-3 viikon kokeilujaksoilla yhteensä 
kuudessa taloyhtiössä. Yhteiskäyttökokeilu osoitti, että sähköavusteinen tavarapyörä sopii 
erinomaisesti taloyhtiöön ja sen käyttö on ongelmatonta. Pyörän koettiin olevan avuksi eten-
kin ylämäissä ja tavaroiden kuljetuksissa, se vähensi autollisten perheiden auton käyttöä ja 
toisaalta laajensi autottomien asukkaiden elinpiiriä. Eniten tavarapyörää käytettiin taloyhti-
öissä, joissa asui paljon lapsiperheitä. (JAPA ry 2015.) 
 
Tavarapyörien yleistymistä voidaan tukea pitkälti samoin keinoin kuin pyöräilyä ylipäätään. 
Kohentamalla pyöräilyn infrastruktuuria, sujuvoittamalla pyöräilyreittejä ja laadukkaalla 
pyöräpysäköinnillä madalletaan kynnystä valita pyörä kulkumuodoksi. Tavarapyörät ja 
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etenkin sähköavusteiset E-tavarapyörät ovat vielä melko hintavia, joten kulkuneuvon runko-
lukitus asiointikohteessa ja lukittavassa tilassa säilytys asuintalossa ovat tärkeitä tavarapyö-
räilyn edistämiseksi. 
 
Pyöräpysäköinti 
Pyöräpysäköinti on olennainen osa pyöräilyyn liittyvää infrastruktuuria ja pyöräilymatkaa. 
Kun pyöräpysäköinti järjestetään toimivasti ja tarpeita palvelevasti, se voi lisätä pyöräilyn 
kysyntää. Pyöräpysäköinnin on hyvä sijaita asuntojen välittömässä läheisyydessä, kun taas 
autopysäköinti voi sijaita kauempana. Pyöräilijän asiointisäde pysäköidystä pyörästä on kes-
kimäärin 150 metriä, jolloin keskusta-alueille on suositeltavaa sijoittaa useita eri pyörä-
pysäköintialueita. Pyöräpysäköintialueiden tulisi sijaita pyöräilijän kannalta mahdollisim-
man lähellä palveluita, ja niiden sijoittelussa tulee huomioida myös pyöräilijöiden reitit ja 
tulosuunnat. Jotta pyöräpysäköinti olisi mahdollisimman miellyttävää ja pyöräilyä edistävää, 
on pyöräpysäköintialueiden tarpeellista olla katettuja, turvallisia ja laadukkaita. Toimivan 
pyöräpysäköinnin edistämiseksi voidaan hyödyntää erilaisia ratkaisuja kuten yksittäisiä te-
lineitä, pyöräkaappeja, valvottuja sisätiloja ja automaattisia säilytysjärjestelmiä.  (Juutinen 
2015; Vaismaa et al. 2012.) Myös erilliset pyöränhuoltotilat voivat madaltaa asukkaan kyn-
nystä valita pyöräily useammin kulkumuodokseen.  
 
Taulukko 6.  Pyöräpaikkojen minimimitoitusnormi Tampereen keskustaan, ala- ja alue- sekä 
muihin keskuksiin ja tehokkaan joukkoliikenteen alueille sisältäen vieraspaikat (Tampere 
2016) 

 
 
Pyöräpysäköintiä voidaan säädellä pyöräpaikkanormilla, joka perustuu vähimmäispaikkalu-
kumäärään eli minimin määrittämiseen. Normilla voidaan ottaa paikkojen määrän lisäksi 
kantaa myös pyöräpysäköinnin laatuun; kaavassa voidaan määrätä esimerkiksi katetuissa ja 
lukituissa tiloissa olevien esteettömästi saavutettavien pyöräpaikkojen tarvittava lukumäärä. 
Esimerkiksi Tampereen kaupungin laskentaohjeen mukaan asuinkerrostaloissa määrätään 
50 % paikoista sijoitettaviksi katettuihin ja lukittaviin tiloihin, ja loput paikat tulee varustaa 
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runkolukittavilla telineillä. Ohjeen mukaan oppilaitoksissa sekä palveluissa sisätilaan tai ka-
tettuun tilaan tulee osoittaa 10-30 % paikkojen kokonaismäärästä ja työpaikoilla katettuun 
tilaan osoitetaan vähintään 30 % paikoista. Täydennysrakentamishankkeissa pyöräpaikka-
normi kohdistuu uuteen rakennusoikeuteen. Taulukossa 6 on esitetty ote Tampereelle mää-
ritetystä pyöräpysäköinnin miniminormista.  (Tampereen kaupunki 2016.)  
 

2.2.3 Käveltävä kaupunki 
Kaupungin keskustan tarjoamat olosuhteet kävelemiselle ja pyöräilylle vaikuttavat merkit-
tävästi asukkaiden kulkumuotojakaumaan. Hyvällä kävely-ympäristöllä kannustetaan kau-
punkikeskustassa asuvia ja asioivia siirtymään entistä enemmän moottoriajoneuvoista jalan-
kulkijoiksi. Jalankulku on kulkumuotona useimpien ihmisten saavutettavissa, minkä lisäksi 
se on edullista ja sillä on positiivisia terveysvaikutuksia. Autottoman asumisen parhaat edel-
lytykset toteutuvatkin parhaiten kaupunkikeskustojen niin kutsutuilla jalankulkuvyöhyk-
keillä. Jalankulkuvyöhykkeellä viitataan alueeseen, jossa monipuoliset palvelut ovat niin lä-
hellä toisiaan, että ne kaikki ovat luontevasti jalkaisin saavutettavissa. Etenkin pitkänomai-
sessa keskustassa kävelyetäisyydet saattavat venyä liian pitkiksi. Erilaiset liikkumisen es-
teet, kuten moottoritiet, rautatiet ja vesistöt kasvattavat kävelyetäisyyksiä toisaalta kasvatta-
vat, toisaalta lyhentävät kävelyetäisyyksiä. Pienemmissä kaupungeissa käytetään jalankul-
kukaupungin rajaamiseen noin kilometrin etäisyyttä toiminnallisesta keskipisteestä, kun taas 
suurimmissa kaupungeissa jalankulkuvyöhyke voidaan määritellä laajemmaksi. Jalankulku-
alueen reunavyöhykkeeltä, joka sijaitsee 1-2,5 km toimintojen keskipisteestä, on jo liian 
pitkä matka laajamittaiseen kävelemiseen. (Kanninen et al. 2010.)  Viihtyisän ja mielenkiin-
toisen ympäristön on kuitenkin todettu kasvattavan pidemmän kävelymatkan hyväksyttä-
vyyttä jopa 70 prosentilla (kuva 8). (Rantala et al. 2014.)  

 
Kuva 8. Viihtyisä ja mielenkiintoinen ympäristö voi pidentää kävelymatkan hyväksyttävyyttä 
jopa 70 prosentilla (Rantala et al. 2014) 
 
Jeff Speckin (2012) mukaan käveltävää kaupunkiympäristöä voidaan luonnehtia neljän ylei-
sen periaatteen avulla. Ensinnäkin kävelyetäisyydellä kotoa tulisi olla tarjolla monenlaisia 
toimintoja ja palveluita. Toiseksi, kävely-ympäristön tulee olla kävelijälle turvallinen. Kol-
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manneksi, laadukkaat väylät ja katu- ja korttelirakenne tekevät kävelemisestä sujuvaa ja mu-
kavaa. Neljänneksi, muttei vähäisimmäksi, kävely-ympäristön tulee olla kiinnostavaa ja 
viihtyisää. Ihannetapauksessa rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri ja katuelämä tarjoavat kä-
velijöille erilaisia virikkeitä ja miellyttäviä kokemuksia.  
 
Speck esittää kirjassaan ”The Walkable City” (2012) kymmenen askelta, joilla nämä neljä 
käveltävän kaupungin periaatetta voidaan saavuttaa:  
 

1. Näytä autoille paikkansa.  
Perinteinen liikennekasvuun varautuva liikennesuunnittelu tulee kyseenalaistaa, sillä 
ruuhkiin varautuva liikennesuunnittelu tuottaa itseään toteuttavaa kysyntää (induced 
demand). Lisätty kaistatila yleensä siis myös täyttyy. Speckin mukaan ruuhkamak-
suja tulisi myös harkita tarpeen vaatiessa.  
 

2. Sekoita toiminnot. 
Keskustoissa on löydettävä tasapaino eri toiminnoille sen mukaan, mitä ihmiset kes-
kustoissa haluavat tehdä. Tutkimusten mukaan naapurustoissa, joissa on paljon eri-
laisia toimintoja, esiintyy myös merkittävästi enemmän kävelyä. Asumista ei sovi 
unohtaa – keskustassa täytyy olla myös paikkoja joista kävelymatkat voivat alkaa. 
   

3. Määrittele pysäköinti. 
Runsas ilmainen tai edullinen pysäköintitarjonta kannustaa autoilemaan.  Liian tiukat 
pysäköintinormit huolehtivat pysäköinnin runsaasta saatavuudesta, ja pysäköinnin 
edullisuus johtaa siihen, että muut maksavat sen veroissa ja kuluttamiensa tuotteiden 
ja palveluiden hinnoissa. Kalliit pakolliset pysäköintipaikat myös vaikeuttavat hank-
keiden toteutusta ja nostavat hintoja, jolloin pysäköintinormit voivat pitää jopa kau-
punkia vajaakäytössä.  
 

4. Järjestä kilpailukykyinen joukkoliikenne.  
Kaupungeissa, joissa on kilpailukykyinen ja toimiva joukkoliikenne, myös kävelyn 
kulkumuoto-osuus on tilastojen mukaan tavanomaista suurempi.  Käveltävyys hyö-
tyy hyvästä joukkoliikenteestä, kun taas hyvä joukkoliikenne on täysin riippuvainen 
käveltävyydestä. Jotta kaupungin joukkoliikenne saadaan toimivaksi, tulee asukasti-
heyden olla riittävän korkea, reittien tulisi kattaa vilkkaimmat alueet, vuorovälien 
tulee olla tarpeeksi tiheä ja pysäkkien lähialueilla täytyisi olla sekoittuneita toimin-
toja ja käveltävää kaupunkia. Speck kehottaa keskittymään ensin niihin joukkolii-
kennekäytäviin, joilla voidaan liikennöidä kymmenen minuutin vuoroväleillä, joista 
voi sitten yhtäaikaisesti lähteä kehittämään sekä joukkoliikennettä että ympäröivää 
kaupunkirakennetta.  
 

5. Suojaa kävelijää. 
Pienirakeinen kaupunki lyhyillä kortteliväleillä on käveltävän kaupungin tunnus-
merkki, sillä se tarjoaa kävelijöille hyvän lähisaavutettavuuden. Lyhyt kortteliväli 
pitää myös autoilijat tarkkana. Ajoneuvoliikennettä voi hidastaa myös pitämällä kais-
tanleveydet minimissä, noin kolmessa metrissä. Jalkakäytävien leveydellä sen sijaan 
ei ole väliä, parimetriset jalkakäytävät riittävät hyvin. Sallimalla kadunvarsi-
pysäköinti jalankulkijat tuntevat itsensä suojatummaksi liikenteellä.  
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6. Toivota pyöräilijät tervetulleeksi.  
Pyöräilijöille luotavat omat kaistat hidastavat moottoriajoneuvoliikennettä, lisäävät 
pyöräilyä ja parantavat kävelijöiden turvallisuudentunnetta. 
 

7. Muotoile tilat. 
Käveltävyys syntyy kaduista ja aukioista, eli rakennusten väliin jäävistä tiloista. Näi-
den tilojen pitäisi olla tarpeeksi pieniä, niin sanotusti ihmisen mittakaavassa. Hyvään 
käveltävyyteen tarvittava asukastiheys ei vaadi välttämättä erityisen korkeita raken-
nuksia. Kaupunkitilan tulee tarjota virikkeitä, ei laajoja tyhjiä seiniä.  
 

8. Istuta puita. 
Puihin tulee investoida, sillä niillä on valtava vaikutus käveltävyyteen ja koko kau-
punkitilan viihtyisyyteen. Puut rauhoittavat autoilijoita, hyödyntävät sadevettä, ta-
saavat lämpötiloja, antavat varjoa ja UV-suojaa.  
 

9. Tarjoa ystävälliset kasvot.  
Kaupunkitilan reunoihin tulee kiinnittää huomiota. Ne ovat parhaimmillaan syviä, 
eli tarjoavat suojaa, nojailun, istumisen tai muun toiminnan tilaa, sekä huokoisia eli 
ovet ja ikkunat luovat yhteyksiä sisä- ja ulkotilan välille. Parhaat kauppakadut koos-
tuvat monesti vain viisimetrisistä liikejulkisivuista, jolloin kävelijälle riittää uutta 
nähtävää joka viides sekunti. Maailman parhaille ostosalueille yhteistä ovat syvät 
sisäänkäynnit (awnings), jotka kutsuvat kävelijät luokseen viettämään aikaa ja viih-
tymään.  
 

10. Valitse voittajat.  
Realistisesti kaikkea ei voi kuitenkaan tehdä kaikkialla. Tulee siis valita oikeita koh-
teita parannettavaksi niiden paikallisten tekijöiden avulla, jotka saavat ihmiset käve-
lemään juuri tässä kaupungissa. Jo yksi erinomainen kävelykortteli tai –katu voi 
luoda kävelykaupungin maineen. Yleisenä ohjeena suositellaan aloittamaan kaupun-
gin keskustasta, joka voidaan lyhyillä väylillä kytkeä uusiin käveltäviin naapurustoi-
hin ja niin edelleen.  
 

2.3 Omistusperusteisen yksityisautoilun vähentäminen 
Autolla liikkumisen tarpeen vähentämisen lisäksi voidaan tutkia tapoja, joilla autolla kulke-
minen voidaan siirtää enemmän palveluihin pohjautuvaksi. Tällöin autoa ei tarvitse enää 
välttämättä itse omistaa, vaan auton saa joko itse ajettavakseen tai siihen pääsee kyytiin sil-
loin kun tarve vaatii. Kun omaa autoa ei tarvitse enää seisottaa käyttämättömänä suurinta 
osaa ajasta, asuinrakentamisen autopaikkatarve vähenee ja palveluissa hyödynnettyjen auto-
jen käyttöaste nousee. Tässä luvussa tarkastellaan erilaisia keinoja ja palveluita, jotka mah-
dollistavat omistusperusteisen yksityisautoilun vähentämisen.  
 

2.3.1 Jakamispalvelut 
Liikkumisen jakamispalveluilla tarkoitetaan kulkuneuvojen yksityisomistukselle tai -käy-
tölle vaihtoehtoisia joustavia palvelumalleja.  Jakamispalvelut mahdollistavat yksityisautoi-
lun vähentämisen ja toimivat korvaavana ja täydentävänä palveluna esimerkiksi joukkolii-
kenteelle, taksin käytölle tai posti- ja kuriiripalveluille joustavuudellaan ja edullisuudellaan. 
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Tässä luvussa esitellään jakamistalouteen pohjautuvia keinoja vähentää auton omistamisen 
tarvetta yhteiskäyttöautoja ja kimppakyytipalveluita hyödyntämällä.  
 
Autojen ja pyörien yhteiskäytön ja -omistamisen palveluita on tarjolla sekä yksityishenki-
löiden kesken (vertaisvuokraus, peer-to-peer) että yritysten tarjoamana (business-to-consu-
mer).  Erilaiset kimppakyyti-, kuljetus- ja kyytipalvelut perustuvat ajoneuvojen käyttöasteen 
lisäämiseen esimerkiksi suuremmalla matkustajamäärällä tai ajoneuvon päivittäistä käyttö-
aikaa lisäämällä. Tunnettuja esimerkkejä näistä palveluista on Uber (ridesourcing, taksimai-
nen älypuhelinsovelluksen mahdollistama kyytipalvelu) ja PiggyBaggy (joukkoistettu kul-
jetus, sovitaan suoraan kuljetuksen ja kuljettajan välillä). (Tuominen et al. 2016.) 
  

2.3.1.1  Yhteiskäyttöautot 
Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan autoa, jonka käyttötarkoitus on joku muu kuin yksityinen ja 
jota ei ole rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen. Yhteiskäyttöauto on kuitenkin Suo-
messa vielä virallisesti määrittelemätön termi, mutta se kuitenkin luetaan osaksi autojen yh-
teiskäytön digitaalista palvelujärjestelmää. (Nikula 2015.) Yhteiskäyttöautoilu eroaa auton-
vuokrauksesta monella tavalla, mutta tärkeimpiä eroavaisuuksia on mahdollisuus vuokrata 
yhteiskäyttöauto vain lyhyeksi aikaa esimerkiksi lyhyille asiointiajoille.    

Käytännössä autojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan hajautettua, arkisiin askareisiin soveltuvaa 
joustavaa auton vuokrausta. Yhteiskäyttöauton voi ottaa käyttöönsä lyhyeksikin ajaksi, tar-
peen mukaan esimerkiksi läheltä kotiaan tai työpaikkaansa. Yhteiskäyttöautopalveluilla voi 
olla monia erilaisia käytännön toimintatapoja, yleensä auto varataan esimerkiksi puhelimitse 
tai internetissä. Yhteiskäyttöauton käyttöönotto onnistuu esimerkiksi älykortilla tai matka-
puhelimella. (Voltti 2010.) Yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavat Suomessa tällä hetkellä 
muun muassa City Car Club, 24Rent, Ekorent, Weegos, Kortteliauto ja Smart Travel sekä 
kimppakyytipalvelu GreenRiders Suomi. Kuvassa 9 on esitetty yhteiskäyttöautojen käyttä-
jämääriä eri EU-maissa vuonna 2009.  (Nikula 2015.) 

 

 
Kuva 9. Yhteiskäyttöautojen käyttäjämäärät EU-maissa vuonna 2009 (Nikula 2015)  
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Yhteiskäyttöautojen hyödyntäminen voi vähentää kotitalouksien tarvetta auton omistukselle, 
sillä yhteiskäyttöautopalvelu tarjoaa auton käytettäväksi vain tarpeen mukaan, ilman että au-
toa joutuisi seisottamaan suurinta osaa ajasta käyttämättömänä.  Tyypillisesti samalla autolla 
on useita eri käyttäjiä saman päivän tai viikon aikana, joten ilman yhteiskäyttöautopalvelua 
samojen matkojen tekemiseen olisi vaadittu useampi kulkuneuvo. Euroopassa yhtä yhteis-
käyttöautoa käyttää tyypillisesti 20–60 asiakasta, kun taas Suomen pääkaupunkiseudulla 
vastaava suhde on puolestaan yksi auto noin viittäkymmentä asiakasta kohden. (Voltti 2010.) 
 
Yhteiskäyttöautoilun voidaan arvioida vaikuttavan autonomistajuuteen kahdella tavalla. 
Helpoimmin todennettava tapa on arvioida käyttäjäryhmää, joka luopuu omasta autostaan 
siirryttyään yhteiskäyttöautopalvelun asiakkaiksi. Suurin osa palveluiden käyttäjistä on kui-
tenkin lähtökohtaisesti autottomia, eikä heidän autonomistajuudessaan tapahdu välitöntä 
muutosta. Yhteiskäyttöautopalvelun ansiosta nämä kotitaloudet saattoivat kuitenkin jättää 
auton hankkimatta, mutta tätä vaikutusta on taas vaikeampi todeta. Yhteiskäyttöautojen ar-
vioidaan myös lisäävän joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksia, sillä 
vaikka jotkin joukkoliikennematkat korvautuvatkin yhteiskäyttöautoilla tehdyillä matkoilla, 
ovat yhteiskäyttöautot ja joukkoliikenne toisiaan tukevia liikkumismuotoja. (Voltti 2010.) 

 

 
Kuva 10. City Car Clubin asiakkaiden mahdollinen auton hankkiminen, jos he eivät olisi 
alkaneet yhteiskäyttöpalvelun asiakkaiksi (Voltti 2010) 
 
Vuonna 2010 City Car Clubin asiakkaille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan keskimäärin 
noin 60 % palveluun liittyvistä kotitalouksista on autottomia. Yhteiskäyttöpalveluun liitty-
misen jälkeen autottomia talouksia on jo arviolta 70–90 %. Tästä muutoksesta suurimman 
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osan muodostaa yhden auton talouksien luopuminen ainoasta autostaan palveluun liittymi-
sen jälkeen. Toiseksi yleisin syy autojen määrän vähenemiselle on kahden auton talouksien 
luopuminen toisesta autostaan. Kahden tai useamman auton lisääntyminen tai väheneminen 
kotitaloudessa sen sijaan oli melko harvinaista. Kyselyn tulokset on esitetty kuvassa 10.  
(Voltti 2010.) 

Pohjois-Amerikassa vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan yhteiskäyttöautopalveluiden 
käyttö voi vähentää kotitalouksien omistamaa automäärää, vaikka palveluihin liittyvistä ta-
louksista 62 % ei omistanut autoa ennen yhteiskäyttöautopalveluun liittymistä. Palveluun 
liittyvillä kotitalouksilla oli keskimäärin 0,47 auto kotitaloutta kohden, mutta palveluun liit-
tymisen jälkeen keskiarvo laski 0,24 autoon kotitaloutta kohden. Suurin osa muutoksesta 
aiheutui yhden auton talouksien muuttumisesta autottomiksi talouksiksi. Huomattavaa on 
myös se, että käytöstä poistetut autot olivat keskimäärin vanhempaa autokantaa, mikä laskee 
teillä kulkevien autojen keski-ikää. (Martin et al. 2010.) 

Yhteiskäyttöautoilun auton omistamisen tarvetta vähentävä vaikutus on noussut esiin myös 
kaavoitukseen vaikuttavana tekijänä Keski-Euroopassa ja nyttemmin myös Suomessa. Kaa-
voituksen avulla etenkin rakennuttajat ovat alkaneet pyrkiä vähentämään tonteille rakennet-
tavien autopaikkojen määrää. (Toiskallio et al. 2013.) Esimerkiksi Tampereella on valittu 
yhteiskäyttöautojen pilotointiin kolme eri rakennuskohdetta, joissa kaavoituksen lähtökoh-
tana on, että autojen yhteiskäytöllä voidaan vähentää kohteiden autopaikkavelvoitetta vii-
dellä paikalla jokaista yhteiskäyttöautoa kohden.  (Tampere.fi 2017.) Voltin (2010) teke-
mässä tutkimuksessa todetaan, että Suomen oloissa yksi yhteiskäyttöauto voisi kuitenkin 
korvata parhaimmillaan jopa 20-25 yksityisautoa. City Car Clubin arvion mukaan 8-12 autoa 
jää hankkimatta aina yhtä yhteiskäyttöautoa kohden.  
 
Taulukko 7. Yhden yhteiskäyttöauton korvaamat yksityisautot (Voltti 2010) 

 
 

Yhteiskäyttöautojen yleistymistä voidaan edistää julkisella tuella. Liikenteen ja pysäköinnin 
suunnittelulla voidaan parantaa yhteiskäyttöautojen asemaa tarjoamalla ilmaiset tai edulliset 
autopaikat kadunvarressa ja joukkoliikenneasemilla. Yhteiskäyttöautoille voidaan lisätä 
myös omia ajokaistoja ja kehittää oma yhteiskäyttöautoilun merkki joko viralliseksi liiken-
nemerkiksi tai lisäkilveksi. Yhteiskäyttöautotunnuksella palvelun käyttäjä voisi pysäköidä 
yhteiskäyttöautojen käyttöön merkatuille paikoille. (Toiskallio et al. 2013.) 
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2.3.1.2 Kimppakyytipalvelut 
Kimppakyytien suosion kasvaminen nostaa keskimääräisiä matkustajalukuja, mikä vähentää 
liikenteessä olevien henkilöautojen määrää. Toimiva kimppakyytipalvelu voi myös laskea 
kynnystä olla hankkimatta henkilöautoa, kun tarve automatkoille on vain satunnainen. 
Kimppakyytiin pääsee osalliseksi joko perinteisten internetryhmien ja -sivustojen kautta 
(esimerkiksi kimppa.net, kyydit.net, Greenriders) tai yleistyvillä kyytipalveluilla. Esimer-
kiksi kyytipalvelu Uber aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2014, ja sillä on jo vakiintunut 
käyttäjäkuntansa. Uberin laillisuus on puhuttanut siitä asti, kun se alkoi saada jalansijaa Suo-
messa, mutta tämän hetken tulkinnan mukaan Uberilla matkustaminen ja Uberin toiminta on 
laillista. Rikokseen saattavat syyllistyä Uber-kuskit, jos heillä ei ole taksilupaa ja he toimivat 
ammattimaisesti. Aalto-yliopisto, HSL, Liikennevirasto ja Ajelo Ltd. käynnistivät vuonna 
2012 kutsujoukkoliikenteeseen luettavan Kutsuplus-kyytipalvelun, mutta sen toiminta lope-
tettiin vuoden 2015 lopussa. (HSL 2016; Luukka 2017.) 
 
Tekesin tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista olisi valmis käyttämään 
kimppakyytejä, jos se säästäisi rahaa. Nuoret suhtautuvat myönteisemmin kimppakyyteihin 
kuin vanhemmat. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tekemän kyselytutkimuksen 
mukaan kuitenkin vain noin seitsemän prosenttia pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskeli-
joista on hyödyntänyt jotakin kimppakyytipalvelua. Suurin osa korkeakouluopiskelijoiden 
ryhmästä ilmoitti olevansa kuitenkin kiinnostunut kimppakyytien käytöstä. Tämän ryhmän 
voisi kuvitella olevan aktiivinen jakamistalouden liikkumispalveluiden käyttäjä, joten hyö-
dyntämätöntä potentiaalia kimppakyytien käytölle on olemassa. (HSL 2016.) 
 
Jo vakiintuneiden kyytipalveluiden, kuten Uberin ja Lyftin, rinnalle on nousemassa myös 
useamman hengen kyyteihin keskittyviä kimppakyytipalveluita. Kyseiset uudet palvelut 
pohjautuvat älypuhelinsovelluksiin, joiden avulla kyytejä voi tilata lyhyelläkin varoitus-
ajalla. Ne eivät ole vielä yleistyneet laajalti, mutta potentiaali autojen määrän vähenemiseksi 
on suuri. Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tekemän tutkimuksen mukaan uudet 
kimppakyytipalvelut kuten UberPool ja Lyft Line voivat vähentää New Yorkin kyydityslii-
kennettä jopa 75 %. Selvityksessä todetaan, että kun kimppakyydeillä kuljetettaisiin 2-4 hen-
keä aiemman yhden hengen sijaan, tarvittaisiin sekä matkoja, aikaa että ajoneuvoja vähem-
män. Tutkimustiimin löydösten mukaan vain noin 3000 neljän matkustajan autoa riittäisi 
simulaatioiden mukaan korvaamaan New Yorkin 14 000 taksia, ja matkustajan keskimääräi-
nen odotusaika olisi vain 2,7 minuuttia. Tutkimuksen tulokset rohkaisevat yhden hengen 
kyyteihin keskittyneitä Uberia ja Lyftia panostamaan kimppakyytioptioon palveluissaan.  
(Alonso-Mora et al. 2017.) 
 

2.3.2 Liikenteen automatisaatio 
Itsenäisesti liikkuvien, eli niin kutsuttujen autonomisten autojen tekniikkaa kehitetään kiih-
tyvällä tahdilla. Informaatioteknologian tutkimusyhtiö Gartner (2014) ennustaa, että vuoteen 
2030 mennessä itseohjautuvat autot muodostaisivat jo 25 % osuuden autokannasta. Vuoteen 
2020 mennessä joka kolmas auto oppii tietoiseksi itsestään ja ympäristöstään, ja siitä viiden 
vuoden päästä joka kolmas auto osaa jo itsenäisesti viestiä toisten autojen ja ympäristönsä 
kanssa esimerkiksi kolareiden välttämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen 
mukaan Suomen autokannasta olisi vuonna 2030 noin 15 % autonomisia ja vuonna 2050 
lähes koko autokanta olisi täysin automatisoitua. (Aho et al. 2017.) 
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Autonomisten ajoneuvojen laaja käyttöönotto kuitenkin edellyttää, että turvallisuuskysy-
mykset on ratkaistu, hinnat ovat kohtuullisella tasolla ja että kansalaiset ovat hyväksyneet 
itseajavien ajoneuvojen mukaantulon liikenteeseen, mikä taas vaatii ymmärryksen ja tiedon 
lisääntymistä.  Robottiautoja on jo testausvaiheessa, mutta ennen niiden siirtymistä arkiseen 
liikenteeseen tulee vielä ratkaista erilaisia turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä ongel-
mia. Itseohjautuvien autojen uskotaan tuovan säästöjä sekä taloudellisesti että ympäristö-
päästöjen suhteen, vähentävän liikenneruuhkia sekä luovan täysin uutta liiketoimintaa muun 
muassa erilaisten kuljetuspalveluiden muodossa. (Aho et al. 2017; Gartner 2014.) 
 
Nykyteknologia tuotannossa olevissa autoissa on jo osittain automatisoitua, mutta autono-
misen ajoneuvon laajamittaiseen yleistymiseen on vielä matkaa. Nykyautot tarvitsevat yhä 
kuljettajan ohjaamaan itseään liikennevirrassa, mutta monissa uusimmissa autoissa on kui-
tenkin jo yksittäisiä robottiautomaisia piirteitä. Liikennevirran nopeuteen sopeutuva vaki-
onopeudensäädin on jo vakio-ominaisuus monessa automallissa, ja useissa autoissa on myös 
keski- ja reunaviivoista varoittava kaistalla pysymisen tuki. Edistyneimmissä malleissa ky-
seinen tuki jopa pyrkii pitämään auton kaistalla. Myös auton pysäköinnin itsenäisesti hoita-
vat pysäköintiavustimet ovat yleistyneet uusimmissa automalleissa. Testikäytössä on kui-
tenkin jo kokonaan automatisoituja, itseohjautuvia täysin autonomisia autoja, joista ehkä 
tunnetuin on Googlen ”Self Driving Car”. (Linturi 2013.) 
 
Itseohjautuvien autojen odotetaan yleistettyään vähentävän ruuhkia ja autoliikenteen ympä-
ristökuormitusta, kun automatisoidut autot mahdollistavat autokannan kasvutarpeen vähen-
tämisen. Ajatus tämän taustalla on se, että kun täysin itseohjautuvat autot vapauttavat mat-
kustajat ohjaamisesta, voidaan autot valjastaa esimerkiksi jaettuun matkustamiseen ja niin 
kutsuttuun ”return-to-home”-malliin. ”Return-to-home”-mallissa esimerkiksi perheen omis-
tama automatisoitu auto voi yhden hengen töihin vietyään palata itsekseen kotiin kyyditse-
mään seuraavaa henkilöä myöhemmin, tai siirtyä suoraan hakemaan toista perheenjäsentä 
kaupoilta kotiin. Schoettle ja Sivak (2015) esittävät tutkimuksessaan, että Yhdysvalloissa 
tämä malli voisi laskea keskimääräisen autonomistusasteen jopa 2,1 autosta vain 1,2 autoon 
kotitaloutta kohti. Käytännössä tämän mallin yleistyessä julkisten tilojen pysäköintipaikko-
jen määrää voitaisiin laskea merkittävästi. Malli voitaisiin toteuttaa myös keskitetyillä auto-
matisoiduilla pysäköintilaitoksilla, jolloin autopaikkatarve asuinrakentamisessa vähenisi 
dramaattisesti. 
 
OECD:n (2015) julkaisemassa tutkimuksessa laskettiin Lissabonin liikenteen osalta, että 
täysin automatisoidulla liikennejärjestelmällä koko vuorokauden liikenne olisi mahdollista 
hoitaa vain 10 prosentilla nykyisestä ajoneuvomäärästä. Huipputunnin liikenteen hoitami-
seenkin vaadittaisiin ainoastaan 35 % nykyisestä ajoneuvomäärästä. Vaikka tutkimus onkin 
kaupunkikohtainen ja perustuu tiettyihin oletuksiin, voidaan muutoksen kokoluokkaa ja 
merkittävyyttä arvioida. Maankäytön kannalta on huomattavaa, että vaikka liikennesuorit-
teet pysyisivätkin samoina, kysyntää optimoimalla voidaan vähentää ruuhkia ja autopaikka-
määrien tarvetta huomattavasti, jolloin esimerkiksi kaupunkisuunnittelun tarvitsee olla en-
tistä vähemmän autokeskeistä. (OECD 2015; LVM 2015.) 
 
OECD:n raportissa (2015) esitellään myös skenaario, jossa perinteisen ihmisten ohjaaman 
liikenteen seassa kulkee jaettuja automatisoituja autoja, jotka kuljettavat matkustajia pai-
kasta toiseen tekemättä välipysähdyksiä. Jokaisen kuljetuksen jälkeen auto noutaa seuraavan 
matkustajan tai hakeutuu edulliselle pysäköintipaikalle sellaiseen sijaintiin, josta seuraavan 
matkustajan hakeminen on nopeinta. Mallissa oletetaan vain 3,5 % matkoista tehtävän näillä 



39 
 

automatisoiduilla autoilla, joista yhden lasketaan palvelevan 31–41 asiakasta päivittäin ja 
näin korvaavan 12 perinteisesti ohjattua autoa. Tämä merkitsisi 11 paikan vähennystä kau-
pungin pysäköintitarpeisiin yhtä robottiautoa kohden. Vaikka ajettu kokonaismatka kasvai-
sikin 11 % verrattuna perinteiseen liikenteeseen matkustajien kyyditsemisten välisten siirty-
misten vuoksi, on autojen kokonaismäärän tarve kuitenkin pienempi.  
 
Sovelton koordinoimassa hankkeessa, johon on osallistunut useiden viranomaisorganisaa-
tioiden ja yritysten toimijoita, selvitysryhmä on koostanut ajatuksia automaattisen liikenteen 
metropolivisioksi. Selvityksen mukaan suositeltava visio henkilöautojen robotisoitumisessa 
on yhteiskäyttöisten autojen malli, kun verrokkikohteena on käyttäjiensä yksityisesti omis-
tamat robottiautot. Yhteiskäyttöautomallilla robottiautot voivat tarjota nykyistä omistusau-
toilua suuremman vapauden ja mukavuuden merkittävästi pienemmin kustannuksin sekä yh-
teiskunnalle että käyttäjälle. Kun palveluntarjoaja voi taata auton ovelle esimerkiksi viidessä 
minuutissa ruuhka-aikanakin, katoaa useimmilta ihmisiltä tarve auton hankkimiseen. Vas-
taava palvelutaso vaatisi valtakunnallisesti noin miljoona yhteiskäyttöistä robottiautoa ny-
kyisten lähes kolmen miljoonan yksityisomisteisen henkilöauton sijaan. Tämän kokoluokan 
pudotus autojen määrässä merkitsee parkkipaikkojen, parkkitalojen ja autotallien lähes täy-
dellistä vapautumista parempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Tulevaisuuden liikennejärjes-
telmässä autonomiset pienajoneuvot palvelevat etenkin matkaketjun alku- ja loppupäitä, joi-
hin suurikapasiteettinen joukkoliikenne ei ylety. (Linturi 2013; Aho et al. 2017.) 
 
Koko kaupunkirakenne paranee olennaisesti, kun entiset autojen varaamat tilat ovat käytet-
tävissä lähituotantoon, harrastetoimintaan, viihtyvyyden lisäämiseen ja kaupunkirakenteen 
tiivistämiseen. Metropolivisiota varten luotu selvitysryhmä näkee ongelmallisena kehityk-
sen, jossa robottiliikenteeseen ei siirrytä yhteiskäyttöisiä autoja suosivalla tavalla, vaan au-
tokannan robotisoituminen etenee autokannan normaalin uusimisen ja yksityisomistuksen 
kautta. Tällöin autokanta ja liikennesuorite kasvavat entisestään, ja suuret taloudelliset hyö-
dyt ennen kaikkea paikoitustilan säästöstä ja joukkoliikenteen suosimisesta jäävät saavutta-
matta. (Linturi 2013.) 
 

2.3.3 Liikkumisen palveluistuminen ja digitalisaatio 
Eräs liikennesektorin suurimmista murroksista on henkilöliikenteen muuttuminen palve-
luksi, kun liikennejärjestelmään kohdistuu uusia yhteiskunnan trendien osoittamia vaati-
muksia. Uudenlaisten liikkumispalveluiden kasvu on nopeaa ja markkinat jo miljardiluokkaa 
(mm. Uber-taksipalvelu ja yhteiskäyttöautot). Taustana liikenteen palveluistumisen kehitys-
trendille ovat muutospaineet kansainvälisellä sekä paikallisella tasolla; esimerkiksi kaupun-
gistuminen, ikääntyminen, digitalisaatio, resurssien niukkuus, ympäristökysymykset, kulut-
tajatottumusten muutokset sekä globalisaatio ovat ulkoisen toimintaympäristön laajoja yh-
teiskunnallisia kehityssuuntia. Toisaalta hallitsevan järjestelmän ulkopuoliset innovaatiot, 
kuten uudet teknologiat ja liiketoimintamallit tuovat uusia mahdollisuuksia liikenteen pal-
veluistamisen kehittämiselle.  (Piirainen et al. 2015.) 
 
Keskeisenä lähtökohtana uusille innovatiivisille liikkumispalveluille on siirtyminen pois 
omistamiskeskeisyydestä; liikenteen palveluistumisen myötä tulevaisuudessa liikkuminen ei 
välttämättä vaadi enää oman liikennevälineen omistamista. Tavoitteena on digitalisaation ja 
tiedon avulla mahdollistaa esimerkiksi saumattomat ja kestävät kuljetus- ja matkaketjut hyö-
dyntäen useaa eri kulkumuotoa saman palvelupaketin alla. Näihin muuttuviin vaatimuksiin 
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ei pelkkä julkisen liikenteen palvelutarjonta kuitenkaan pysty vastaamaan, joten omistusau-
toilla tulee vielä toistaiseksi olemaan merkittävä osuus liikennejärjestelmässä. Kilpailuky-
kyiset yksityiset ja julkiset liikkumispalvelut tulevat kuitenkin vähentämään omistusautojen 
tarvetta ja niiden määrää erityisesti kaupungeissa. Taulukossa 8 on esitetty liikenteen palve-
luistumisen tuottamia uusia palveluryhmiä esimerkkeineen. (Piirainen et al. 2015; Tuominen 
et al. 2016.)  
 
Taulukko 8. Esimerkkejä liikenteen uusista palveluryhmistä (Tuominen et al. 2016) 

Palveluryhmä Esimerkkejä palveluista 

Jakamispalvelut Yhteiskäyttö ja -omistaminen, vertaisvuokraus (autot ja pyörät) 
Kimppakyydit ja -kuljetukset 

Liikkumisen, ajamisen ja 
kuljettamisen palvelu 

Kutsuohjattu (joukko)liikenne, palveluliikenne 
Automaattiajaminen ja -kuljettaminen (robottikopterit) 
Liikenne palveluna -palvelupaketit  

Informaatiopalvelut Reittioppaat, matkan suunnittelu, opastus 
Varaaminen, ostaminen, maksaminen, tunnistaminen (matka-
ketju) 
Tankkaus- ja latauspalvelut 

Liikenteen ohjauksen ja hallin-
nan palvelut 

Reaaliaikaiseen ja/tai paikkatietoon perustuvat palvelut (oh-
jaus, häiriönhallinta, sää, kunnossapito, tiedotus) 
Yhteistoiminnalliset järjestelmät  

Liikkumisen ohjauksen palvelut Työpaikkojen liikkumissuunnitelmat 
Suoriteperusteiset maksut Tienkäyttö-, ruuhka-, pysäköinti- ja 

vakuutusmaksut 
Täydentävät etäpalvelut Verkkokauppa 

Etätyö ja -opiskelu 
Etäterveydenhuolto 

 
Liikenne palveluna- konseptin palvelupakettien osat ovat pitkälti jo sellaisenaan toteutetta-
vissa, mutta niin kutsuttuja Mobility-as-a-Service-ekosysteemejä operaattoreineen ja muine 
toimijoineen on vasta hiljalleen vakiintumassa käyttöön Suomessa ja maailmalla. Näin ollen 
tieto MaaS-palveluiden vaikutuksista liikennejärjestelmään on vielä melko vähäistä ja pe-
rustuu lähinnä yksittäisten lyhytaikaisten ja paikallisten kokeilujen tuloksiin tai harvoihin ex 
ante -vaikutusarvioihin. Kokeiluissa myös tyypillisesti keskitytään palvelukehitykseen ja 
palvelujen integroinnin testaamiseen, joten vaikutusten arviointi ei useinkaan ole kokeilu-
hankkeen keskiössä. On myös huomioitava, että kokeiluvaiheen toteutuksesta on haastava 
vetää realistisia arvioita laajemman käyttöönoton vaikutuksista. (Tuominen et al. 2016.) 
 

2.3.3.1 Liikkuminen palveluna -konseptin hyödyt  
Liikkuminen palveluna eli MaaS (Mobility-as-a-Service) mahdollistaa erilaisia hyötyjiä 
sekä liikkujille, kaupungeille että yrityksille. Yhteisenä hyötynä yksityisautoilun vähenemi-
nen vähentää ruuhkia ja liikenteen päästöjä. MaaS-konseptin hyödyt yksilön tasolla ovat 
moninaisia; suorien kustannushyötyjen lisäksi asiakas hyötyy palvelusta muun muassa liik-
kumisen vaivattomuutena ja joustavuutena. Kun asiakas ei välttämättä palvelun käyttöön-
oton myötä tarvitse enää omaa autoa, poistuvat myös auton ylläpidon huolehtimisen vaiva 
ja kustannukset. Oman auton vakuutukset, verot, huollot, korjaukset, renkaiden vaihdot, 
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tankkaukset vievät sekä aikaa että rahaa. Auton hankkiminen ja ylläpito voivat maksaa yk-
sityisautoilijalle usein yli 500 euroa kuukaudessa, kun taas palveluna hankittuna liikkumi-
sesta ei koidu lainkaan kiinteitä pääomakustannuksia, jonka ansiosta liikkumisen kokonais-
kustannukset voivat laskea. (Piirainen et al. 2015.) 
 
Hyödyt kaupungille ovat monin paikoin samat kuin yksilöllekin. Yhteiskäyttöiset autot ja 
tehokas joukkoliikenne tarkoittavat vähemmän autoja liikenteessä ja vähemmän ruuhkia, 
sillä yksi liikennepalveluita tarjoava kulkuneuvo voi korvata suuren määrän yksityisautoja. 
Kun liikkuminen tehostuu kaupungeissa, hyödyt ovat selkeitä: liikenteen sujuvuuden paran-
tuessa ajoneuvot viettävät vähemmän aikaa ruuhkissa, mikä vähentää päästöjä entisestään. 
Myös pysäköintipaikoille on entistä vähemmän tarvetta, kun yksityisautoilu vähenee. Täl-
löin tarve lisäkapasiteetin rakentamiseen vähenee ja pysäköintiin varattuja alueita voidaan 
hyödyntää muihin tarkoituksiin tiiviimmän ja viihtyisämmän kaupungin kehittämiseksi.  
 

2.3.3.2 MaaS-kokeiluita Suomessa ja maailmalla 
UbiGO (Göteborg, Ruotsi) 
UbiGo suoritettiin 70 kotitalouden kokeiluna Göteborgissa (490 000 asukasta) osana 
Go:smart hanketta 2012-2014, jossa pyrittiin testaamaan liiketoimintamalleja ja palveluita 
oikeilla käyttäjillä. Käyttäjät kokeilivat puolen vuoden ajan palvelua, jossa yhdistyivät jul-
kinen liikenne, autojen yhteiskäyttö, vuokra-autopalvelu, taksi ja polkupyöräily. Käyttäjät 
maksoivat etukäteen kuukausimaksun normaalin liikkumistarpeensa mukaan, ja palvelut toi-
mitettiin asiakkaille yhden helppokäyttöisen mobiilisovelluksen kautta. Maksut tapahtuivat 
yhdellä laskulla. Mahdolliset hyvitykset ja lisäkustannukset kuten taksimatkat huomioitiin 
jälkikäteen kauden lopussa. Käyttäjien tekemien kestävien valintojen perusteella jaettiin 
myös bonuspisteitä, joita pystyi käyttämään palveluiden (esimerkiksi kuntosali, konsertit) 
ostamiseen. (Piirainen et al. 2015.) 
 
Kaikki palvelun testiasiakkaat jatkoivat kokeilun loppuun asti, minkä aikana 20 kotitaloutta 
luopui kokonaan henkilöautoistaan. Haastattelujen, tutkimusten ja matkapäiväkirjojen 
avulla osallistujilta kerätty palaute oli hyvin myönteistä. Palvelun käyttö oli testiryhmän mu-
kaan helppoa, autot olivat saatavilla lähellä ja mobiilisovelluksessa saldon päivitys ja va-
rausten muokkaus onnistuivat helposti. (Piirainen et al. 2015.) 
 
Bremen Karte plus AutoCard (Bremen, Saksa) 
550 000 asukkaan Bremenissä on jo vuodesta 1998 tarjottu mahdollisuus lunastaa joukko-
liikenteen matkakortin yhteyteen sähköinen avain yhteiskäyttöautoihin. Avaimen saa 30 eu-
ron hintaisella vuosittaisella lisämaksulla. Käytössä on noin 200 yhteiskäyttöautoa 48 vuok-
rauspisteessä, joista kymmenen on niin kutsuttuja mobil-punkt-pysäkkejä, joissa yhdistyy 
joukkoliikenteen, yhteiskäyttöautojen, taksien ja yhteiskäyttöpyörien palvelut.  Karte plus 
AutoCard -palvelua on kehitetty kahdessa EU-hankkeessa, joita ovat Civitas I: Vivaldi-
hanke (2002-2006) ja Civitas II: Catalist-hanke (2007-2012). (Piirainen et al. 2015.) 
 
Vuonna 2015 yhteiskäyttöautoilla oli Bremenissä noin 8600 käyttäjää. Alkujaan palvelun 
käyttäjistä 80 % omisti myös oman auton, mutta myöhemmin monet ovat jättäneet uuden 
omistusauton hankkimatta tai ovat hankkiutuneet eroon autoistaan. Myös palvelun suosituin 
lippumuoto on muuttunut kuukausikortista vuosikorttiin, eli monista jäsenistä on tullut va-
kituisia käyttäjiä.  (Piirainen et al. 2015.) 
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Kokeilu joukkoliikenteen ja yhteiskäyttöautoilun yhdistämisestä tuotti havaintoja kahden 
operaattorin toimivan yhteistyön edellytyksistä. Ilman toimivaa joukkoliikennettä yhteis-
käyttöautot eivät ole toimiva ratkaisu, yhteiskäyttöautojen pysäkkien tulee sijaita joukkolii-
kenteen pysäkkien läheisyydessä. Palvelun tulee olla houkuttelevasti hinnoiteltu ja tiedotuk-
sen tulee olla tehokasta. Hyviksi markkinointialustoiksi havaittiin muun muassa autojen kyl-
jet ja joukkoliikenteen pysäkit. (Piirainen et al. 2015.) 
 
Ylläs Around 
Suomen Lappiin on kehitetty osana arktisen älykkään liikenteen Aurora-hanketta liikkumi-
sen palvelu, joka mahdollistaa siirtymisen paikasta toiseen Ylläksen alueella älypuhelinso-
velluksen avulla. Ylläs Around -palvelun avulla käyttäjä voi hakea eri vaihtoehtoja halua-
malleen reitille sekä nähdä tarjolla olevat kulkuvälineet. Sovelluksella voi ostaa lipun, joka 
kattaa matkan linja-autolla, taksilla tai niiden yhdistelmällä. Alennusta lipun hinnasta voi 
saada jakamalla osan taksimatkasta muiden palvelun käyttäjien kanssa. Ylläs Around -so-
velluksen tarkoituksena on toteuttaa liikkumisen palvelut niin, että matkailija voisi lomailla 
ja käyttää koko alueen monipuolisia palveluita ilman tarvetta omalle autolle.  (Ylläs.fi 2016.) 
 
Kokeilu aloitettiin keväällä 2016, ja sen on mahdollistanut Liikennevirasto, Kolarin kunta, 
Ylläksen Matkailuyhdistys ja Sonera. Palvelua pyritään kehittämään vähitellen niin, että jat-
kossa koko matkaketjun kotiovelta loma-asunnon ovelle voisi ostaa samasta sovelluksesta. 
Majoituksen hintaan voi tulevaisuudessa mahdollisesti kuulua myös lippu paikallisliikentee-
seen. (Ylläs.fi 2016.) 
 
Kätevä Seinäjoki 
Kätevä Seinäjoki on kaikille Seinäjoen asukkaille suunnattu liikkumispalvelukonsepti, jonka 
tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa kaupunkilaisten liikkumista tarjoten enemmän liikku-
misen vaihtoehtoja kilpailukykyiseen hintaan. Palvelun erityinen kohderyhmä on asukkaat, 
jotka kokevat julkisen liikenteen palvelut heille sopimattomiksi hinnan tai palvelun heikon 
tason vuoksi. Kokeilu toteutetaan aluksi vain testiasiakkaille rajattuna ja se kestää kevääseen 
2017 asti, minkä jälkeen testijakson tuloksia arvioidaan ja tehdään päätös palvelu jatkami-
sesta. (Kätevä Seinäjoki 2016.) 
 
Kätevä-sovelluksen avulla käytettävä palvelu tarjoaa kolmea erilaista liikkumispalvelupa-
kettia, jotka ovat suunniteltu vastaamaan Seinäjoen kaupungin asukkaiden erilaisiin liikku-
mistarpeisiin. Palvelupaketit sisältävät erilaisia yhdistelmiä kaupungin paikallisliikenteestä, 
Kutsubussista sekä uudistetuista taksipalveluista. Asiakas voi valita parhaiten tarpeisiinsa 
sopivan palvelupaketin ja maksaa sen käytöstä kiinteän kuukausimaksun, jonka luvataan 
olevan edullisempi kuin palvelut erikseen ostettuina. (Kätevä Seinäjoki 2016.) 
 

2.4  Pysäköintinormit ja niiden vaikutukset kaupungissa 

2.4.1 Pysäköintipolitiikka liikenteenohjauskeinona 
Pysäköintipolitiikka toimii merkittävänä ohjauskeinona liikenteelle ja liikkumiselle, minkä 
vuoksi se on nähtävä keskeisenä osana liikennepolitiikkaa. Etenkin kaupungeissa pysäköin-
tipolitiikka toimii tärkeänä henkilöautoliikenteen säätelijänä ja sujuvuuden varmistajana. 
Pysäköintipolitiikalla voidaan rakentaa viihtyisää, laadukasta, tiivistyvää, toiminnoiltaan 
monipuolista kustannustehokasta tulevaisuuden kaupunkirakennetta ja edistää elinkeinoelä-
män kilpailukykyä ja keskustan elinvoimaisuutta. Oikeilla pysäköintipoliittisilla ratkaisuilla 
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voidaan myös vahvistaa hyvinvointia ja elämänlaatua edistävien valintojen tekemistä, tukea 
liikkumisen ohjausta ja kestävän kehityksen mukaista liikkumista sekä ennen kaikkea edis-
tää turvallista, kustannustehokasta ja sujuvaa liikennettä (Tampereen kaupunki 2016). Ku-
vassa 11 on esitetty esimerkkejä Helsingin kaupungin pysäköintipoliittisista toimenpiteistä, 
joilla voidaan edistää autoilun pysäköintiolosuhteita ja kestävää liikkumista. 
 

 
Kuva 11. Pysäköintipoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia autoilun pysäköintiolosuhteisiin 
ja kestävään liikkumiseen (Helsingin kaupunki 2013) 
 
Pysäköintipolitiikan ohjauskeinoilla voidaan vaikuttaa sekä kysynnän että tarjonnan sääte-
lyn kautta.   Kun pyritään kasvattamaan pysäköintipaikkojen tehokkuutta, kutsutaan kyseisiä 
strategioita tarjonnan ohjauksen keinoiksi. Näihin tarjontaan vaikuttaviin keinoihin lukeutu-
vat muun muassa pysäköintinormit, olemassa olevien pysäköintipaikkojen tehokkuuden pa-
rantaminen esimerkiksi vuorottaispysäköinnin avulla sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden 
parantaminen. Pysäköinnin kysyntää puolestaan ohjataan esimerkiksi maksullisella pysä-
köinnillä, rahallisilla kannustimilla (esimerkiksi työpaikkapysäköinnin yhteydessä), liikku-
misen ohjauksen suunnittelulla sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytysten parantami-
sella. (Karhula et al. 2013.) Taulukossa 9 on esitetty pysäköinnin hallinnan keinojen vaiku-
tuksia pysäköintipaikkatarpeeseen. Taulukon mukaan esimerkiksi pelkällä pyöräpysäköin-
nin parantamisella voidaan vähentää pysäköintitarvetta tilanteen mukaan jopa 5-15 %.  
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Taulukko 9. Pysäköinnin hallinnan keinojen vaikutukset pysäköintitarpeeseen (Rantala et 
al. 2014, perustuen Litman 2006 & Karhula et al. 2013) 

  
 
Pysäköintipolitiikan ohjauskeinot tulisi valita pysäköinnin kohderyhmä huomioiden; kes-
kustassa vierailijat, sen asukkaat ja työssäkävijät kaipaavat keskenään erilaisia pysäköinti-
ratkaisuja. Kaupungin keskustan saavutettavuus on olennaista kevyen liikenteen ja joukko-
liikenteen lisäksi myös henkilöautolla. Pysäköinnin ei tule välttämättä sijoittua aivan ydin-
keskustaan, vaan viihtyisillä kävelyreiteillä voidaan myös etäämpänä sijaitsevat pysäköinti-
alueet- ja laitokset saada vaikuttamaan houkuttelevimmalta, kun kävelymatka keskustaan 
tuntuu todellista lyhyemmältä. Myös itse pysäköintilaitosten viihtyisyyteen tulisi panostaa, 
sillä se on olennainen palvelutasoa ja houkuttelevuutta nostava tekijä. Viihtyisän kävelykes-
kustan luomiseksi pysäköinnin järjestely on avainasemassa; ilman onnistuneita pysäköinti-
järjestelyjä keskustan saavutettavuus ja viihtyisyys kärsivät, kävelykeskustan ympäristön 
vanhat pysäköintipaikat ruuhkautuvat ja paikan etsinnästä aiheutuva hakuliikenne lisääntyy. 
(Rantala et al. 2014.) 
 
Pysäköintipoliittisilla ohjauskeinoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös keskustan asi-
ointipysäköintiin. Tarkoituksenmukainen pysäköintipolitiikka auttaa minimoimaan vapaata 
pysäköintipaikkaa etsivää liikenteen, saavuttamaan optimaalisen pysäköintipaikkojen kapa-
siteetin hyödyntämisen sekä välttämään asiointipysäköintiä rajoittavaa pitkäaikaista pysä-
köintiä. Pysäköinnin hallinnan ja rajoitusten pelätään monesti vaikuttavan negatiivisesti kau-
pankäyntiin ja keskustan saavutettavuuteen, mutta oikealla tavalla muodostettu politiikka 
voi ennemminkin kasvattaa keskustan saavutettavuutta ja mahdollistaa useampien asiakkai-
den keskustaan tulon. (Karhula et al. 2013.)  
 
Pysäköintipolitiikalla voidaan vaikuttaa muun muassa autopaikkojen sijaintiin, maksullisuu-
teen ja saavutettavuuteen, mutta pysäköintinormeissa keskeisimmässä roolissa on autopaik-
kojen määrän sääntely. Pysäköintipaikkojen sopivan määrän määrittäminen aina kussakin 
kehitettävässä kohteessa ei ole lainkaan yhdentekevä asia, sillä rakennettavien paikkojen 
määrällä on suuri merkitys ympäröivälle maankäytölle ja liikenneverkolle.  Litmanin (2006) 
mukaan aina kuhunkin kohteeseen määritettävälle autopaikkamäärälle on perusteltavissa 
sekä runsaan että vähäisen autopaikkamäärän rakentaminen, mutta hyvin eri argumentein. 



45 
 

Taulukossa 10 on summattu erilaisia tekijöitä, joilla voidaan perustella joko suurempaa tai 
pienempää autopaikkamäärää kehitettävän kohteen pysäköintitarjonnan määrän määrittämi-
sessä. 
 
Taulukko 10. Yhteenveto tekijöistä, jotka vaikuttavat pysäköinnin tarjonnan määrän määrit-
tämiseen kehitettävässä kohteessa (mukaillen Litman 2006.) 

Suuri autopaikkamäärä Pieni autopaikkamäärä 
Käytännöllistä autoilijoille Pienemmät rakennuskustannukset 
Houkuttelee liikkeisiin autoilevia asiakkaita  Edesauttaa tehokkaampaa maankäyttöä 
Vähentää holtitonta kadunvarsipysäköintiä ja lai-
tonta pysäköintiä 

Kehitettävän kohteen suunnittelu on joustavampaa 

 Vähentää autoilua ja siten myös liikenneongelmia 
 Kasvattaa maksullisen pysäköinnin tuloja 
 Vähemmän pysäköinnin tuottamia piilokuluja ei-au-

toilijoille  
 Tukee ympäristöystävällisiä tavoitteita maankäytön 

ja liikenteen kehittämisessä 
 

2.4.2 Asuinrakentamisen pysäköintinormit 
Asukaspysäköinnistä puhutaan, kun tarkoitetaan asukkaiden pysäköintiä heidän omalla 
asuinalueellaan tai sen lähiympäristössä. Useimmiten omalla asuinalueella pysäköinti tar-
koittaa asuintontilla olevaa autopaikkaa, joka voi sijaita autotallissa, avopihalla, autokatok-
sessa, kellarikerroksessa tai pysäköintikannella. Autopaikka voi olla nimetty tai nimeämä-
tön. Asukaspysäköinnin autopaikkojen määrä uudiskohteissa suunnitellaan yleensä nojau-
tuen pysäköintinormeihin, jotka ilmaistaan pysäköintipaikkoina kerrosneliöitä kohden tai 
asuinalueilla paikkoina asuntoa kohden. Pysäköintinormit ovat monissa kaupungeissa vä-
himmäisnormeja, eli ne perustuvat usein suurimmalle mahdolliselle tarpeelle ennemmin 
kuin tyypilliselle käytölle.  (Kaikkonen 2012; Karhula et al. 2013.) 
 
Autopaikkojen minimimäärää säädeltiin lailla vuoteen 1999, asti jonka jälkeen valta siirtyi 
kunnille. Tämän seurauksena moni kaupunki on tehnyt oman pysäköintistrategian, jossa lin-
jataan kunnan pysäköintipolitiikka ja -normit, minkä vuoksi kaupunkien välillä voi olla mer-
kittäviäkin eroja autopaikkamäärien minimivelvoitteissa. Autopaikkoja säädellään maan-
käyttö- ja rakennuslailla (MRL). Lain säädökset ovat kuitenkin hyvin yleisellä tasolla; esi-
merkiksi lain 54 §:ssä vaaditaan luomaan edellytykset terveelliselle, palvelujen alueelliselle 
saatavuudelle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjestämiselle. 
Asemakaavamääräyksiin viitataan 57 §:ssä. Autopaikkojen määrääminen kuuluu maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 156 §:n mukaan asemakaavaan ja rakennuslupaan. Kyseisen 
lainkohdan mukaan annetaan myös pysäköintipaikkojen vapaaksioston mahdollisuus, eli 
kunta voi osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäi-
syydeltä. Autopaikkojen lukumäärän yksikköinä käytetään yleisesti ilmaisuja 1 ap/x k-m² tai 
1 ap/as. (Kaikkonen 2012; Johansson 2016.) 
 
Pysäköintinormien asettaman minimimäärän tinkimätön noudattaminen ei ole täysin ongel-
matonta, sillä se voi monesti johtaa liialliseen pysäköintitarjontaan, sillä vähimmäisnormit 
ennemminkin ohjaavat suunnittelemaan ylimääräisiä pysäköintipaikkoja sen sijaan että poh-
dittaisiin keinoja pysäköintipaikkojen vähentämiseksi. Tällöin muun muassa rakentamiskus-
tannusten vähentäminen, maankäytön tiivistäminen tai vaihtoehtoisten kulkutapojen käyt-
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töön kannustaminen sekä muut liikenteelle ja kaupungin kehittämiselle asetut tavoitteet voi-
vat jäädä vähemmälle huomiolle. Normeihin tulisikin sisältyä erilaisia poikkeustapauksia ja 
niiden määrittelyssä tulee huomioida erilaiset käyttäjätarpeet. Ihannetapauksessa aina kun-
kin kohteen autopaikkamäärä tulisi määritellä erikseen huomioiden alueen maantieteelliset, 
demografiset ja taloudelliset erityispiirteet, sillä esimerkiksi opiskelija-asuntoloissa tarve au-
topaikoille on keskimäärin pienempi kuin lapsiperheille suunnatuissa asuintaloissa. (Karhula 
et al. 2013.) 
 
Asukaspysäköinnin suunnitteluperiaatteena tulisi myös olla, että kestävien kulkutapojen 
käytön edellytykset vaikuttavat asemakaavan autopaikkamääräyksiin. Näihin edellytyksiin, 
joita myös tässä työssä tutkitaan, kuuluvat esimerkiksi kaupunkirakenteen tuottamat etäisyy-
det, joukkoliikenneyhteydet ja palvelutarjonta. Asukaspysäköinnin normeilla voidaan tukea 
pysäköinnin tehostamista, joukkoliikenteen ja yleisten pysäköintilaitosten kysyntää, ajoneu-
voliikenteen määrän ohjaamista sekä kestävän kehityksen mukaista liikkumista ja viihtyisien 
kävelyvyöhykkeiden muodostumista. Normeja laadittaessa on hyvä kiinnittää huomiota sii-
hen, ettei pysäköinnin toteutusvaatimus muodostuisi esteeksi täydennysrakentamiselle, suo-
jeltavien rakennuksien tai monimuotoisen rakennuskannan ylläpitämiselle ja kehittämiselle. 
(Kaikkonen 2012; Tampereen kaupunki 2016.) 
 

2.4.3 Pysäköintipolitiikkaa maailmalla 
Pysäköinti on tunnistettu eri puolilla maailmaa keskeiseksi liikkumista ohjaavaksi liikenne-
järjestelmän osaksi. Kattavien pysäköintistrategioiden avulla kaupungit pyrkivät muun mu-
assa elävöittämään liikekeskustoja, lisäämään kestävien liikennemuotojen käyttöä ja tehos-
tamaan olemassa olevien pysäköintipaikkojen käyttöä. Suomessa on käytössä minimi-
pysäköintinormit, millä tarkoitetaan sitä, että kehitettävään kohteeseen rakennettavien pysä-
köintipaikkojen minimimäärä on säädelty käytetyn kerrosalan ja tarkoituksen mukaan. Mak-
simipysäköintinormit puolestaan säätävät rakennettavien pysäköintipaikkojen maksimimää-
rän. Maksimipysäköintinormeja hyödynnetään muun muassa Zürichissä, Pariisissa, Stras-
bourgissa ja Lontoossa. Taulukossa 11 on esitetty vertailu eri eurooppalaisten kaupunkien 
minimipysäköintinormeista. (Kodransky & Hermann 2011; Tampereen kaupunki 2016.) 
 
Taulukko 11. Asuinrakentamisen minimipysäköintinormeja eri kaupungeissa (Kodransky & 
Hermann 2011) 

Kaupunki Asukaspysäköinnin miniminormi 
Amsterdam 1 ap/asunto + 0,2 ap vieraspysäköintiin 
Antwerpen 1,1 ap/asunto, 2 pp/as 
Barcelona 1 ap/2-6 asunto (riippuen sijainnista) 
Kööpenhamina 1 ap/100k-m² 
Madrid 1 ap/asunto 
München 1 ap/asunto 
Tukholma 0,14 ap/huone 
Wien 1 ap/asunto 

 
Pysäköinnin alue- ja hankekohtaisten minimi- ja maksiminormien lisäksi pysäköintipolitiik-
kaa tehdään myös laajemmalla keinovalikoimalla. Muun muassa Zürichissä ja Hampurissa 
on otettu käyttöön niin kutsuttu pysäköintipaikkamäärän nettoperiaate, eli tietyn alueen py-
säköintipaikkojen määrä on pidettävä sovitulla tasolla. Molemmissa kaupungeissa on pää-
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tetty jäädyttää kaupunkikeskustojen pysäköintipaikkojen määrä, mikä käytännössä tarkoit-
taa sitä, että jokaista rakennettua pysäköintilaitospaikkaa kohden tulee vapauttaa paikka ka-
dunvarsipysäköinniltä. Poistettujen kadunvarsipaikkojen tarjoama tila vapautuu siten muu-
tettavaksi esimerkiksi jalkakäytäviksi tai pyöräkaistoiksi. Zürich on vienyt periaatteen vielä 
askelta pidemmälle; keskusta-alueen ulkopuolellakin kehitettävään kohteeseen sallitaan ra-
kennettavaksi uusia autopaikkoja vain, jos ympäröivän katuverkon kapasiteetti ja ilmanlaa-
dulle asetut kriteerit kestävät lisääntyvän liikennemäärän. (Kodransky & Hermann 2011.)  
 
USA:n Portlandissa ja Tukholmassa Ruotsissa hyödynnetään niin kutsuttua kokonaisval-
taista pysäköintipolitiikkaa. Portlandissa pysäköintistrategia on keskeinen työkalu keskustan 
elinvoimaisuuden kehittämisessä, minkä vuoksi pysäköinti on kytketty tiivisti maankäytön 
suunnitteluun ja talouden kehittämiseen. Samalla kun joukkoliikennettä kehitettiin, pysä-
köinti päätettiin keskittää ja rajoittaa sekä uusia city-shuttle-linjoja luotiin pysäköintialuei-
den ja toimistojen välille. Myös erilaisia yhteiskäyttöisiä kulkutapoja kehitettiin muutosten 
rinnalla laajentamaan liikenteen palvelutarjontaa. Portlandin pysäköintiä ohjataan hallinta-
järjestelmällä ja sen tuotot menevät liikennejärjestelmän ja keskustan kehittämiseen. Tuk-
holmassa vastaava malli on siinä pisteessä, että kaupungin 80 000 pysäköintipaikkaa hallin-
noi kaupungin tytäryhtiö ”Stockholm Parkering”. Kyseinen yhtiö omistaa itse vain 5 000 
paikkaa, joten valtaosa pysäköintihalleista ja -alueista on vuokrattu muun muassa tapah-
tuma-areenoilta ja kiinteistöyhtiöiltä.  (Tampereen kaupunki 2016.) 
 

2.4.4 Pysäköinnin tehostaminen asuinkerrostaloissa 
Asukaspysäköinnin autopaikkatarpeen pienentämistä voidaan tarkastella autonomistuksen 
tarpeen vähentämisen lisäksi myös pysäköinnin tehostamisella. Jos saman päivän aikana py-
säköintipaikkaa käyttää useampi kuin yksi auto, vähenee pysäköintipaikkojen kokonaisky-
syntä. Pysäköinnin tehostamisen keinoilla voidaan siis pienentää uudisrakennuskohteeseen 
vaadittavaa autopaikkamäärää. Tässä luvussa tarkastellaan pysäköintijärjestelyjen tehok-
kuuden parantamista vuorottaispysäköinnin, nimikoimattomien paikkojen ja robotti-
pysäköinnin keinoin.   
  
Vuorottaispysäköinti 
Vuorottaispysäköinnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa autopaikka voidaan käyttää yhteisesti 
tyydyttämään vähintään kahden eri toiminnon tai kiinteistön eriaikaisia autopaikkatarpeita. 
Tällöin autopaikan käyttöoikeutta ei ole erikseen nimetty tietylle autolle tai henkilölle. Suu-
rin hyöty vuorottaiskäytöstä saadaan, kun se toteutetaan eri toimijoiden, kuten toimiston ja 
asuntojen välillä. Tällaisen vuorottaiskäytön edellytys on, etteivät eri toimintojen huippuky-
synnät esiinny samanaikaisesti. Vuorottaispysäköinnin hyödyntämisellä tavoitellaan siis 
mahdollisimman korkeaa käyttöastetta kaikkina vuorokaudenaikoina.  Korkealla käyttöas-
teella voidaan vähentää autopaikkojen tarvetta ja siten säästää rakentamis- ja käyttökustan-
nuksissa sekä vapauttaa rakennettavaa pinta-alaa muuhun käyttöön, kuten viherrakentami-
selle tai kevyen liikenteen väylille. (Kallio 2011; Palomäki 2011; Vartiainen 2015.) 
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Kuva 12. Teoreettinen tilanne, jossa säästöjen takia kahden toiminnon pysäköinnin suunnit-
telussa kannattaa soveltaa vuorottaispysäköintiä (Palomäki 2011) 
 
Työ- ja asukaspysäköinnin välisen vuorottaiskäytön hyödyntämisellä on potentiaalia vähen-
tää pysäköintipaikkojen tarvetta jopa 60 prosenttia, sillä asumisen vaatima pysäköintipaik-
katarve on suurimmillaan iltaisin ja viikonloppuna. Työpysäköinti kohdistuu taas pääosin 
arkipäiviin kello 8-17 välille. Kuten TDM:n (Transporation Demand Management) laati-
masta tutkimuksesta (kuva 13) käy ilmi, voi jopa 60 prosenttia asukkaiden autoista kuitenkin 
olla kotona yleiseen työaikaan. Tämän vuoksi on oletettava, ettei vuorottaiskäytön vaihtelu 
ole aina välttämättä kovin suurta. (Kallio 2011.) 
 

 
Kuva 13. Pysäköintipaikkojen käyttöasteita eri toimijoiden suhteen Kanadassa (Kallio 2011, 
mukaillen TDM 2010) 
 
Wallin ja Toiskallio (2014) toteavat tutkimuksessaan asukaspysäköintipaikkojen omistami-
sen, hallinnan ja kunnossapidon organisoinnista, että hyvin valvotussa ja opastetussa ympä-
ristössä pysäköinnin vuorottaiskäyttö voi nostaa pysäköinnin kapasiteettia 20–25 %. Tutki-
malla maankäytön sekoittuneisuuden vaikutusta vuorottaispysäköinnin toimivuuteen Varti-
ainen havaitsi suurimman hyödyn saavutettavan yhdistämällä asumisen pysäköinti ja liityn-
täpysäköinti. Kun laskennallinen asumisen pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin suhde on 
70/30, voidaan pysäköintipaikkamäärässä säästää enimmillään 27 %, kun taas toimistojen ja 
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asumisen pysäköinnin vuorottaiskäytöllä voidaan saavuttaa noin 20–25 % säästö pysäköin-
tipaikkamäärässä. Asukas-, työ, asiointi- ja liityntäpysäköinnin yhteensovittamisen tärkeim-
piä tekijöitä on esitelty kuvassa 14. Kuvasta voi havainnoida maankäytön sekoittuneisuuden 
merkityksen vuorottaispysäköintiin.  (Vartiainen 2015.) 
 

 
Kuva 14. Tekijöitä, jotka vaikuttavat pysäköinnin eri päämuotojen vuorottaiskäyttöön (mu-
kaillen Toiskallio & Wallin 2014) 
 
Maankäytöllisesti tarpeeksi sekoittuneiden toimintojen lisäksi vuorottaispysäköintiä voi-
daan ITDP:n mukaan edistää viidellä askeleella. Ensinnäkin kunkin alueen todellinen pysä-
köintitarve tulee selvittää. Toiseksi, minimipysäköintinormit tulee poistaa tai päivittää todel-
lista tarvetta vastaaviksi. Kolmanneksi, kaavoitusta tulee muuttaa kannustamaan yhteiskäyt-
töautojen käyttöä esimerkiksi kaavakohtaisilla joustoilla miniminormista. Neljänneksi, 
asukkaille ja vuokranantajille tulee selkiyttää pysäköinnin tuottamien piilokulujen merkitys. 
Erittämällä pysäköinnin hinta asumisen hinnasta saadaan asukkaat valitsemaan todennäköi-
semmin muita kulkumuotoja yksityisautoilun sijaan. Viidenneksi, julkista liikennettä, pyö-
räilyn infrastruktuuria ja alueen käveltävyyttä tulee edistää, sillä se kasvattaa yleisesti alueen 
saavutettavuutta ja vähentää autoilun kulkutapaosuutta. (ITDP 2014.) Vuorottaispysäköintiä 
edistävät keinot ovatkin pitkälti samoja, joilla voidaan edistää autotonta elämäntapaa. 
 
Nimikoimattomat paikat 
Perinteisesti etenkin asukaspysäköinnissä asukkaat haluavat yleensä varmistua autopaikan 
saatavuudesta kotiin palatessaan, joten kullekin autopaikan haltijalle nimikoidut paikat on 
nähty käytännöllisenä ratkaisuna. Lähes aina pysäköintitila on kuitenkin jatkuvalla vajaa-
käytöllä, sillä osa asukkaista on esimerkiksi matkoilla, töissä tai asioilla.  
 
Ratkaisuna ongelmaan voidaan esittää nimikoimattomia paikkoja, jolloin asukkailla ei ole 
valmiiksi tiedossa omaa autopaikkaa. Kun autopaikkoja ei voi varata, jokainen pysäköinti-
alueelle saapuva voi käyttää mitä tahansa sillä hetkellä vapaana olevaa pysäköintipaikkaa, 
jolloin autopaikkojen kokonaismäärän tarve pienenee. Esimerkiksi Espoon ja Vantaan pysä-
köintipaikkamäärien laskentaohjeissa nimikoimattomia paikkoja hyödyntämällä on todettu 
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- Kysyntä arkisin työaikaan
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tarvittavien autopaikkojen määrän vähenevän noin 10 %.  Vartiaisen (2015) mukaan auto-
paikkojen nimeämättömyydellä voidaan saavuttaa keskimäärin 14-32 % vähennys autopaik-
kojen tarpeeseen Länsi-Pasilassa tehdyn tutkimuksen perusteella. Vähennettävien paikkojen 
määrään vaikuttaa myös pysäköintilaitosten ja -alueiden koko; mitä suurempi pysäköintilai-
tos, sitä varmemmin voidaan autopaikkojen määrää vähentää. Pysäköintipaikat kannattaa 
alusta alkaen suunnitella nimikoimattomiksi, sillä muutos on aina hankalaa toteuttaa jos 
asukkaat ovat ehtineet tottua johonkin muuhun järjestykseen. (Kallio 2011; Voltti 2010; Var-
tiainen 2015; Toiskallio & Wallin 2014.) 
 
Robottipysäköinti 
Eräs mahdollisuus kehittää pysäköinnin tehokkuutta on hyödyntää pysäköintiteknologiaa. 
Tätä alati kehittyvää tekniikanalaa voidaan hyödyntää niin pysäköintitiedon hallinnassa, ti-
lan käytön tehokkuudessa, opastuksessa, informaatiossa ja pysäköinnin vuorottaisuuden ja 
pysäköintikierron tehostamisessakin. (Tampereen kaupunki 2016.) Täysin automatisoidut 
pysäköintilaitokset voivat olla vastaus tiivistyvän maankäytön ja kaupunkirakenteen tuotta-
miin haasteisiin.  

 
Kuva 15. Havainnekuva asuintalon alle rakennetusta robottiparkista (Tampereen kaupunki 
2016)   
 
Täysautomatisoitujen pysäköintilaitoksien etu perinteiseen pysäköintiin nähden on lähes 
puolet pienempi tilantarve, turvallisuus ja energiatehokkuus. Tämän niin kutsuttu robotti-
parkki sopii sekä vanhaan että uuteen maankäyttöön, sillä se voidaan sijoittaa joko maan 
päälle tai alle, tai vaihtoehtoisesti rakentaa olemassa olevan kiinteistön sisään tai kylkeen. 
Kuvassa 15 on esitetty esimerkki asuintalon alle toteutetusta robottiparkista. (Tampereen 
kaupunki 2016.)   
 
Vertailun vuoksi kadunvarsipysäköinnissä auto tarvitsee tilaa noin 15 m² ja laitospysäköin-
nissä tilantarve on noin 25 m². Kun mukaan lasketaan rampit ja ajoväylät, on tilantarve autoa 
kohden noin 80 kuutiometriä, mikä on niin kutsuttu autopaikan vaatima bruttoala.  Perintei-
selle laitos- ja kadunvarsipysäköinnille vaihtoehdoksi nousevat täysautomaattiset robottipar-
kit voivat tehostaa tilankäyttöä merkittävästi, sillä sen vaatima tilavuus ajoneuvoa kohden 
on lähes puolet pienempi kuin pysäköintilaitoksessa, vain 43 kuutiometriä.  Koska ihmisten 
ei oleteta liikkuvan robottiparkissa, voidaan myös valaistuksessa ja ilmastoinnin tarpeessa 
säästää. Autot ovat myös todennäköisemmin turvassa ilkivallalta ja kolhuilta. Se taloudelli-
nen panostus mikä koneistukseen laitetaan, voidaan säästää tilankäytöstä, sillä ajoramppeja 
ja tavanomaista huoltotilaa ei tarvita. (Tampereen kaupunki 2016.)  
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Vastaavia hyötyjä pysäköinnin tehostamiseen arvioidaan syntyvän, kun autonomiset robot-
tiautot potentiaalisesti yleistyvät tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että autopaikkojen kokonais-
tarve vähenee autojen käyttöasteen kasvaessa, on tilantarve vähäisempää, kun autot pysä-
köivät itsensä. Tällöin tilaa esimerkiksi ovien avaamiselle ei tarvita, kun matkustajat on jä-
tetty kyydistä jo ennen pysäköintilaitosta. Robottiparkkeihin verrattuna tarvittavat investoin-
nit ovat myös pienempiä, sillä laitoksen itsessään ei tarvitse olla robotisoitu. 
 

2.5 Tapausesimerkkejä autottomasta asuinrakentamisesta 

2.5.1 Kalasataman autopaikaton kortteli 
Helsingin Kalasataman autopaikaton kortteli sijoittuu Antareksenkadun, Junonkadun, 
Arielinkadun sekä Polariksenkadun väliin ja se koostuu kahdesta kerrostalosta, joille ei ole 
rakennettu normaalin laskentatapaohjeen mukaisia autopaikkoja. Näistä kerrostaloista toi-
nen on kaupungin omistama, valtion korkotukilainalla rakennettu vuokratalo ja toinen puo-
lestaan vapaarahoitteinen, kaupungin hinta- ja laatutason sääntelyn (Hitas) piiriin kuuluva 
talo, jonka asunnot ovat omistusasuntoja.  Molemmat kerrostalot valmistuivat vuonna 2012 
osana Helsingin kaupungin ”Kehittyvä kerrostalo”-ohjelmaa, jossa kaupunginvaltuusto hy-
väksyi neljä niin kutsuttua autotonta kehittämishanketta, joista kaksi sijoittui Kalasatamaan 
ja kaksi Jätkäsaareen. (Liski 2016.) 
 
Kalasataman autottomaan kortteliin rakennettuihin asuintaloihin ei toteutettu parkkipaik-
koja, kun normaalisti Kalasatamassa täytyisi asemakaavan mukaan rakentaa yksi autopaikka 
jokaista 130 kerrosneliömetriä kohden tai 0,5 paikkaa per asunto, jos raideliikenteen pysä-
kille on matkaa alle 600 metriä. Laskentatapaan verrattuna kohteessa jätettiin toteuttamatta 
yhteensä 67 autopaikkaa, joiden kustannusarvio olisi ollut 23 900 €/kpl. Asuntojen hinnat 
eivät kuitenkaan halventuneet vastaavasti, vaan varat kohdennettiin kohteen muuhun laa-
tuun, kuten yhteistiloihin. Kalasatamassa sijaitsee metroasema ja lähimmät raitiovaunulinjat 
ovat lähietäisyydellä. Tarjolla on tulevaisuudessa nykyisen metron lisäksi neljä bussilinjaa 
ja kolme raitiotielinjaa, ja asukkailla on myös mahdollisuus vuokrata tarvittaessa City Car 
Clubin yhteiskäyttöauto. (Liski 2016.) 
 
Korttelin asukkaille tehdyn kyselytutkimuksen perusteella autopaikattomuus on ilmennyt 
asukkaiden arkiliikkumisessa lähinnä pyöräilyn sekä joukkoliikenteen käyttämisen lisäänty-
misenä. Vastaavasti auton käyttö arkiliikkumisessa on hieman vähäisempää kuin helsinki-
läisillä keskimäärin. Kyselyn tutkimukset osoittavat myös sen, että ympäristön laatu on olen-
naisessa osassa autottomalle tai autoilua vähentävälle kohteelle; yhdyskuntarakenne ei saisi 
olla palveluiden ja liikkumisen kannalta keskeneräistä. Joukkoliikenteen tulee olla kattavaa 
ja toimivaa sekä palveluiden helposti saavutettavissa. (Liski 2016.) 
 
Autoton kortteli on herättänyt kiitoksen lisäksi kritiikkiäkin, sillä autottomaan kortteliin on 
muuttanut useita asukkaita jotka omistavat auton, minkä vuoksi alueella on esiintynyt luva-
tonta pysäköintiä. Kaupungilla on ollut myös haasteita löytää sopivaa pysäköintipaikkaa yh-
teiskäyttöautojen käyttöön. Kalasataman autopaikattoman asumisen suunnitteluratkaisu on 
ollut kuitenkin kaiken kaikkiaan kannattava kokeilu, sillä autopaikkojen rakentamisesta 
säästyneillä varoilla on pystytty luomaan asukkaita miellyttävää laadukasta asumista. (Liski 
2016.) 
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2.5.2 Cykelhuset  
Ruotsissa Malmön Västra Hamnenissa sijaitsevassa Cykelhusetissa ei ole rakennettu asuk-
kaille lainkaan autopaikkoja, vaan se on suunniteltu autottomia asukkaita ajatellen. Malmön 
kaupunki edellyttäisi normaalisti keskimäärin yhden autopaikan rakentamisen kutakin asun-
toa kohden. Ruotsin ensimmäinen autopaikaton kerrostalo Cykelhuset, eli ”pyörätalo”, tar-
joaa sen sijaan nimensä mukaisesti runsaasti laadukasta pyöräpysäköintiä. Arkkitehtitoi-
misto Hauschild + Siegelin suunnittelema seitsenkerroksinen talo sisältää 55 asuntoa, joihin 
asukkaat ovat päässeet muuttamaan 2017 vuodenvaihteessa. Talon alimmassa kerroksessa 
on 32 huoneistoa, jotka toimivat hotellina pyöräilystä kiinnostuneille vierailijoille. (Peters 
2016.) 
 

 
Kuva 16. Cykelhusetin yhdyskäytävät on suunniteltu leveiksi pyörät huomioiden (kuva: Hap-
pyride.se) 
 
Kerrostalo sijaitsee lähellä Malmön keskustaa ja rautatieasemaa, joten palveluihin on verrat-
tain lyhyt matka. Talolla on lainattavaksi tavarapyöriä ostoksia varten, mutta asukkaat voivat 
myös tilata internetin kautta lähetyksiä myös suoraan suurikokoisiin postilaatikoihin. Hissit 
ovat niin suuria, että tavarapyörän voi tarvittaessa ajaa kotiovelle asti. Kuvassa 16 on esitetty 
esimerkki talon pyöräilyn huomioivasta suunnittelusta, sillä kaikki käytävät ja oviaukot on 
suunniteltu tavarapyörän mentäväksi. Cykelhusetin asukkaille on tarjolla myös niin kutsuttu 
”liikkumispaketti”, joka sisältää pyörähuollon, mahdollisuuden yhteiskäyttöauton hyödyn-
tämiseen sekä arvolippuja paikalliseen joukkoliikenteeseen. (Peters 2016.) 
  

2.6 Teorian yhteenveto 
Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu autoistumiskehitystä ja tekijöitä, jotka edesauttavat 
autottoman asumisen mahdollisuuksia kaupungin keskusta-alueella. Kaupungin keskustassa 
asuvan autonomistusta voidaan vähentää kahdella tapaa – poistamalla autolla liikkumisen 
tarve tai ulkoistamalla autoilu palveluksi.  Teoriaosuudessa tarkasteltiin molempia näkökul-
mia muun muassa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantamisen 
keinoja tutkimalla sekä uusien liikkumismuotojen ja –palveluiden esittelyllä. Autottomuutta 
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edistävien seikkojen lisäksi tehtiin katsaus asuinrakentamisen pysäköintipolitiikkaan. Sopi-
villa autotonta asumista tukevilla olosuhteilla asuinrakentamisen pysäköintinormeista voi-
daan joko joustaa tai mahdollisesti luopua kokonaan. 
 
Auton omistukseen vaikuttavat muun muassa asunnon koko, asunnon sijainti, asunnon omis-
tusmuoto, kotitalouden tulot, työssäkäynti ja harrastuneisuus sekä asukkaiden määrä kotita-
loudessa. Koko yhteiskunnassa vaikuttavia megatrendejä ovat muun muassa ikärakenteen 
muutokset, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet sekä digitalisaatio.  
 
Yhdyskunta- ja kaupunkirakenne vaikuttaa siihen, millaiseksi keskusta-asujan liikkumis-
tarve muodostuu ja minkälaisia liikkumismahdollisuuksia on käytettävissä. Suomessa on ol-
lut pitkään käynnissä yhdyskuntarakenteen hajautumisen kanssa käsi kädessä etenevä au-
toistumiskehitys, johon kaupungistuminen voi kuitenkin olla oikein hyödynnettynä ratkaisu. 
Autotonta asumista tukevaa maankäyttöä on toiminnoiltaan sekoittunut ja tiivisti rakennettu 
kaupunkirakenne. Se mahdollistaa lyhyet etäisyydet kodin, palveluiden ja työpaikan välille 
ja tarpeeksi suuri väestöpohja (yli 20 as/ha) on edellytyksenä toimivalle joukkoliikenteelle. 
Hajanaista kaupunkirakennetta voidaan tiivistää esimerkiksi täydennysrakentamisella. 
 
Tiivis ja viihtyisä kaupunkikeskusta on edellytys kaupungin käveltävyydelle ja tehokkaalle 
pyöräilyverkostolle. Kun arjessa tarvittavat toiminnot ovat lähekkäin, on niihin mahdollista 
kulkea helposti pyörällä tai jalkaisin. Kaupungin käveltävyyttä voidaan parantaa myös kes-
kittämällä pysäköintiä, luomalla turvallisempia kävelyalueita, rauhoittamalla liikennettä, pa-
nostamalla elämykselliseen ja virikkeelliseen kaupunkikuvaan ja kaupungin vehreyteen. Kä-
velyn ja pyöräilyn kehittäminen tukevat pääosin toinen toistaan. Käveltävä ympäristö on 
myös edellytys joukkoliikenteen pysäkkien houkuttelevuudelle ja saavutettavuudelle.  Ma-
daltunut kynnys kävellä, pyöräillä ja käyttää joukkoliikennettä on oleellinen reunaehto au-
tottoman elämäntavan yleistymiselle. 
 
Vaihtoehtona auton omistamiselle ovat niin kutsutut uudet liikkumispalvelut, joihin kuulu-
vat muun muassa jakamistalouden mahdollistamat yhteiskäyttöautot ja kyytipalvelut, auto-
nomiset autot ja liikkuminen palveluna -konsepti. Autojen yhteiskäytöllä tarkoitetaan ha-
jautettua ja joustavaa auton vuokrausta. Yhteiskäyttöauton voidaan parhaimmillaan arvioida 
korvaavan jopa 25 henkilöautoa, mutta toistaiseksi uudisrakentamisen kokeiluissa kaavassa 
on myönnetty viiden autopaikan vähennys yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohden. Liikkumi-
nen palveluna -konseptin idea on se, että matkustaja saa tarvitsemansa liikkumispalvelut 
helposti ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Autonomisten autojen yleistymiseen on 
vielä aikaa, mutta yhteiskäyttöisten ”robottiautojen” yleistyttyä voi tarvittavien julkisten ja 
yksityisten autopaikkojen määrä romahtaa murto-osaan nykyisestä. Pysäköintitilaa vapautuu 
muuhun käyttöön, kun autot ovat jatkuvasti liikkeessä pysäköitynä olemisen sijaan. 
 
Tutkimukseen liittyvät kiinteästi asuinrakentamisen pysäköintinormit. Asukaspysäköinnin 
autopaikkojen määrä uudiskohteissa suunnitellaan pysäköintinormien perusteella, jotka il-
maistaan pysäköintipaikkoina kerrosneliöitä kohden tai asuinalueilla paikkoina asuntoa koh-
den. Pysäköintinormit ovat monissa kaupungeissa vähimmäisnormeja, eli ne perustuvat 
usein suurimmalle mahdolliselle tarpeelle ennemmin kuin tyypilliselle käytölle. Asuinraken-
tamisen pysäköintinormeja voidaan löyhentää, jos kohteessa on autopaikkamäärän tarvetta 
vähentäviä seikkoja, kuten yhteiskäyttöautopaikka, opiskelija-asuntoja tai hyvät joukkolii-
kenneyhteydet. Autopaikkamäärää voidaan pienentää myös pysäköinnin tehostamisella, ku-
ten vuorottaispysäköinnillä, nimikoimattomilla paikoilla ja robottipysäköinnillä.  
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3 Case Oulu 

3.1 Taustatietoja Oulusta 

3.1.1 Yleistä 
Oulu on vuonna 1605 perustettu Pohjois-Suomen vanhin kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakeskus, joka sijaitsee vanhalla kauppapaikalla Oulujoen suulla Perämeren ranni-
kolla. Oulu alkoi kukoistaa 1700-luvulla, kun siitä tuli Suomen suurin tervanviejä, minkä 
jälkeen Oulu on noussut teknologiakaupungiksi ja teknologiakeskukseksi. Haukipudas, Kii-
minki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii liitettiin 1.1.2013 kuntaliitoksessa Ouluun, yhdessä muo-
dostaen näin Suomen viidenneksi suurimman kunnan. Oulun kaupunki sijaitsee 65. leveys-
piirillä vain noin 200 kilometriä napapiiristä etelään, minä vuoksi talven ja kesän ero Oulun 
korkeudella on merkittävä.  (Vaismaa et al. 2012.) 
 

  
Kuva 17. Oulun sijainti Suomen kartalla (Maanmittauslaitos 2017) 
     
Asukkaita Oulussa oli vuoden 2016 lopussa 200 466. Oulun suuri syntyvyys ja houkuttele-
vuus opiskelijoiden ja työnhakijoiden silmissä on johtanut keskimääräistä nuorekkaampaan 
ikärakenteeseen; vuonna 2015 oululaisten keski-ikä oli 37,6 vuotta, kun koko maan kes-
kiarvo oli 42,3 vuotta. Oulun keskustan väestö on kuitenkin ikärakenteeltaan muuta Oulu 
vanhempaa; kuten kuvassa 18 esitetään, lasten ja kouluikäisten osuus väestöstä on merkittä-
västi muuta Oulua alhaisempi ja vastaavasti nuorten (19-24) ja yli 65-vuotiaiden osuus on 
muuta Oulua korkeampi. Oulun seudulla ennakoitu väestönkasvu kasvu vuoteen 2040 on 
yhtä suuri kuin Helsingin seudulla eli yli 19 prosenttia. (Oulun kaupunki 2016b, Vainio 
2016.) 
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Kuva 18. Oulun väestön ikärakenne vuoden 2015 alussa (Oulun kaupunki 2016b) 

3.1.2 Keskustavisio 2040 
Oulun kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 käynnistää keskustavision laatimisen.  Tar-
koituksena oli tuottaa ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa 
Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä omaleimaiseen ja elinvoimaisempaan suuntaan. Kes-
kustavision tarkempi suunnittelualue on esitetty kuvassa 19. Vaikka marraskuussa 2016 val-
mistuneella keskustavisiolla ei olekaan oikeusvaikutuksia, se ohjaa periaatteillaan keskustan 
maankäytön kehittämistä ja määrittelee keskeisiä linjauksia ja toimenpiteitä keskustan ke-
hittämiseksi. Keskustavisiota on kehitetty avointa vuoropuhelua hyödyntäen muun muassa 
erilaisissa kuntalaistilaisuuksissa ja asiantuntijaseminaareissa. Laaditut linjaukset ovat osa 
suurempaa kaupunkisuunnittelun kokonaisuutta yhdessä Arkkitehtuuriohjelman ja Vetovoi-
mainen pohjoinen kaupunki -ekosysteemin kanssa. (Oulun kaupunki 2017a.) 
 

 
Kuva 19. Oulun Keskustavision suunnittelualue on jaettu profiililtaan eri tyyppisiin osa-alu-
eisiin. (Oulun kaupunki 2017a) 
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Yksi keskustavision päätavoitteista on luoda tiiviimpää kaupunkirakennetta Oulun keskus-
taan ja parantaa samalla kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä muun muassa laajentamalla käve-
lykeskustaa ja tutkimalla Rotuaarin kattamista. Vision mukaan myös ajoneuvoliikennettä 
ohjataan jatkossa keskustan pikkukatujen sijaan enenevissä määrin pääkaduille ja parkkipai-
kat siirtyvät vähitellen maan alle. Keskustan asukasmäärän ennustetaan kasvavan, ja keskus-
tassa liikutaan yhä enemmän kävellen. Keskustavisiossa yhdistyvät tavoitteet asukkaiden li-
säämisestä keskustaan sekä keskustan käveltävyyden parantamisesta, joten asukaspysäköin-
nin oikean mitoituksen arvioiminen ja autopaikkojen sijainnin järjestelykysymykset ovat 
merkittävässä roolissa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tässä työssä käsiteltävä Oulun 
keskusta käsittää keskustavision suunnittelualueen, joka on esitetty kuvassa 19. (Oulun kau-
punki 2017a.) 
 

 
Kuva 20. Oulun keskustan autoton alue vuonna 2040 unelmieni Oulun keskusta -kyselyyn 
vastanneiden mukaan (Oulun kaupunki 2016a) 
 
Keskustavisiota varten pidetyssä kyselyssä oululaisia pyydettiin rajaamaan kartalta alue, 
jonka tulisi heidän mielestään olla autoton vuonna 2040. Autottomuudella viitattiin tilantee-
seen, jossa alueilla sallittaisiin ainoastaan joukko-, taksi- ja huoltoliikenne, eikä alueella olisi 
yleisiä pysäköintipaikkoja. Alueita merkittiin yhteensä 156, joista koostettu lopputulos on 
havainnollistettu kuvassa 20. Rajattujen alueiden yhteissummaksi hahmottui selkeimmin 
Torinrannan, Kajaaninkadun, Uusikadun ja Saaristonkadun rajaama alue. Samassa kyselyssä 
asukkaat esittivät keskusta-alueelle tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi viherympäristön pa-
rantamisen, palveluiden lisäämisen, siisteyden parantamisen sekä kävelyn ja pyöräilyn olo-
suhteiden kohentamisen. Rotuaarin ympäristöön kaivattiin kyselytutkimuksen mukaan au-
tottomuutta, lisää kävelykatuja ja viihtyisää kävely-ympäristöä.  (Oulun kaupunki 2016a.) 
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3.1.3 Maankäyttö ja kaupunkirakenne 
Suomen muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Oulun yhdyskuntarakenne on kohtalaisen 
väljä. Monet oululaiset haluavat edelleen asua omakotitaloissa ja omistaa oman pihan, mistä 
väistämättä seuraa yhdyskuntarakenteen hajautumista ja autoriippuvuuden kasvamista. 
Tämä tuottaakin haasteita tasapainon löytämiseen tiiviimpään yhdyskuntarakenteen pyrki-
misen ja kaupunkilaisten toiveisiin vastaamisen välille. Suurin osa kaupungin lähiöistä si-
jaitseekin yli kolmen kilometrin säteellä Oulun keskustasta, vaikka keskusta onkin raken-
nettu melko kompaktiksi kokonaisuudeksi. Oulun keskustaa pyritäänkin entisestään tiivistä-
mään sopivalla täydennysrakentamisella, jotta keskusta elävöityisi ja joukkoliikenteen toi-
minnan edellytykset paranisivat. (Vaismaa et al. 2012.) VTT:n kaupungistumisskenaarion 
mukaan on odotettavissa, Oulun seudulle tulee tarve rakentaa 54 % lisää asuntoja nykyiseen 
asuntokantaan nähden. (Vainio 2016.)  
 

 
Kuva 21. Oulun seutukunnan asuntotuotannon tarpeen eri skenaariot vuoteen 2040 men-
nessä (Vainio 2016) 
 
Keväällä 2016 hyväksytyssä Uuden Oulun yleiskaavassa eräs keskeisistä tavoitteista on 
eheyttää Oulun seudun yhdyskuntarakennetta, minkä myötävaikutuksella voidaan edistää 
kävelyä ja pyöräilyä sekä luoda edellytyksiä monipuolisille palveluille. Keskeinen keino vai-
kuttaa maankäytön suunnittelulla kestävämpään liikkumiseen on täydennysrakentaminen 
sekä maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelu. Tällöin tehokkain kaupunkikehittäminen 
suunnataan alueille, joilla kestäviä kulkumuotoja käytetään eniten. Yleiskaavassa kuvataan 
myös, että Oulun kaupunkikeskustaa kehitetään elinvoimaisena ja voimakkaasti tiivistyvänä, 
erityisesti kävelyyn perustuvana ja kaupunkikuvaltaan huipputasoisena kaupunkikehittämis-
vyöhykkeenä. Oulun kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhyke joukkoliikenteen runkolinjojen 
ympärille on esitetty kuvassa 25 ja liitteessä 1. (Oulun kaupunki 2016e.) 
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Oulun keskustan korttelirakenne on pohjautunut ruutukaavaan jo vuodesta 1651, kun suur-
palon jälkeen kaupungin epäsäännöllinen asemakaava reguloitiin. Oulun nykyinen asema-
kaava pohjaa myös tulipalon jälkeiseen suunnitteluun, sillä vuonna 1822 riehuneen palon 
seurauksena vuonna 1824 vahvistettiin C. L. Engelin ja J. A. Ehrenströmin suunnittelema 
ruutukaava. Tämä uusi asemakaava muutti sen aikaista kaupunkikuvaa merkittävästi mm. 
entistä leveämmillä kaduilla ja tonttien kokoja muuttamalla. Oulun nykyiset katu- ja puisto-
alueet ovat pääosin yhä vastaavia Engelin ja Ehrenströmin asemakaavaan nähden. Oulun 
keskustan ruutukaavan mukaiset korttelit ovat pinta-alaltaan noin 7 500 -9 000 m²:m suurui-
sia. (Ikonen & Mökkönen 2002; Oulun kaupunki 2016b.)  
 

 
Kuva 22. Oulun keskustan ja lähialueiden asukastiheys kaupunginosittain 
 
Oulun kaupungin muuttuessa ja kehittyessä sen keskusta-alue on laajentunut ja keskustan 
painopistealueet ovat muuttuneet. Oulun tehokkaimmin rakennettua aluetta keskusta, kort-
teleittain tarkasteltuna erityisesti ydinkeskusta ja sen läheiset korttelit sekä Hallituskadun 
varrella sijaitsevat alueet. Näille tehokkaasti rakennetuille alueille on tyypillistä, että kortte-
leissa sijaitsee liike-, palvelu- ja toimistotiloja sekä asumista, eli toiminnot ovat sekoittu-
neita. (Oulun kaupunki 2016b.) Kaupunkirakenteen tiiviydellä ja sekoittuneisuudella on kes-
keinen merkitys kulkutapaa valitessa; kun rakenne on riittävän tiivistä ja sekoittunutta, on 
päivittäinen liikkumistarve pienempi. Tällöin kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuudet arkiliik-
kumisessa ovat laajemmat kuin hajanaisessa ja funktionaalisesti erotellussa rakenteessa. (Sö-
derström 2012.) Oulun keskustan alueella asukastiheys on yli 50 as/ha, kuten kuvassa 22 on 
havainnollistettu. Sen sijaan keskustan vieressä sijaitsevassa Nuottasaaressa asukkaita on 
keskimäärin alle 2 as/ha, eikä kauppaan ja työpaikkoihin keskittyneessä Limingantullissa ole 
käytännössä juuri lainkaan asukkaita.  
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Kuva 23. Oikealla Oulun keskustan korttelit maankäytön tehokkuuden mukaan ja vasem-
malla rakennukset rakentamisvuoden mukaan (muokattu Oulun kaupunki 2016b) 
 
Kuvassa 23 on esitetty Oulun keskustan kortteleiden maankäytön tehokkuus, eli kortteleiden 
toteutuneen rakentamisen ja pinta-alan suhde. Maankäyttöä on tehostettu viimeisten vuosi-
kymmenien aikana Oulussa pääasiallisesti täydennysrakentamisen keinoin, mikä on esitetty 
myös kuvassa 23. Ydinkeskustan ja Hallituskadun lisäksi myös Meritulliin ja Etu-Lyöttyyn 
sijoittuu tehokkainta rakentamista, sillä niiden alueelle on toteutettu kaksi laajempaa täyden-
nysrakentamiskokonaisuutta. Alhaisinta maankäytön tehokkuutta asuinpainotteisissa kortte-
leissa puolestaan esiintyy Heinäpäässä Kyösti Kallion puiston lounaspuolisella alueella. Hei-
näpään alueelle suunnitellaan myös uutta täydennysrakentamista.  Oulun keskeisen kaupun-
kialueen yhdyskuntarakenne mahdollistaa asuinrakentamisen kymmenille tuhansille uusille 
asukkaille jo olemassa olevan rakenteen sisään. (Oulun kaupunki 2016b, 2016e & 2017.) 
 

3.2 Oulun keskustan liikenteen ja pysäköinnin nykytila ja tavoit-
teet 

3.2.1 Autoistuminen ja pysäköinti 
Oulun seudulla henkilöauton käyttöosuus on muihin kulkumuotoihin verrattuna suurimpia 
kaikista Suomen suurista kaupungeista ja joukkoliikenteen käyttö vähäisintä. Henkilöauton 
korkea ja jatkuvasti kasvava käyttöaste osoittaa, että joukkoliikenteen kehittäminen on vält-
tämätöntä. (Oulun kaupunki 2016e.) Oulun kaupunki on ottanut tavoitteekseen vähentää 
henkilöauton käytön osuutta lisäten muiden kulkumuotojen, kuten kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuutta. Kulkutapaosuuden laskua tavoitellaan erityisesti lyhyillä mat-
koilla.  
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Kuva 24. Autojen määrä asuntoa kohden Oulussa vuosina 2005 ja 2015 
 
Kuvassa 24 on esitetty autojen määrä Oulussa asuntoa kohden vuosina 2005 ja 2015. Kym-
menessä vuodessa voidaan havaita pientä kasvua kaikissa asuntotyypeissä. Eniten autoja 
(1,25/asunto) on keskimäärin omissa pientaloissa asuvilla ja vähiten (0,59/asunto) vuokralla 
kerrostaloissa asuvilla. Oulun autottomien asuinkuntien jakautuminen on esitetty kuvassa 
25. Kuvasta voidaan havaita, että Oulun keskustassa asuvista asuinkunnista 51-75 % oli täy-
sin autottomia vuonna 2015. Oulussa sijaitsee paikoin myös alueita, joissa autottomuusaste 
on peräti 76-100 %. Valtaosassa Oulua auton omistaa silti yli 50 % asuinkunnista. Autotto-
mien asuntokuntien osuus pienenee etäisyyden kasvaessa keskustasta.  
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Kuva 25. Autottomat asuinkunnat Oulussa vuonna 2015. Mustalla viivalla on esitetty jouk-
koliikenteen runkolinjojen tiivistysalueet. 
 
Ajoneuvoliikennettä pyritään tulevaisuudessa ohjaamaan pääkaduille ja pysäköintilaitok-
siin, jolloin muita keskustan katuja kehitetään asteittain keskustamaiseksi katuympäristöksi. 
Tällöin ajoneuvoliikenne hidastuu, katuympäristön viihtyisyys paranee ja ajoneuvoliiken-
teen aiheuttama melu ja muut haitat vähenevät. Kaupungin keskustan kannalta on kuitenkin 
tavoitteena, ettei sen saavutettavuus autolla heikkenisi. Henkilöautoilua pyritään edistämään 
kehittämällä pysäköintiä ja hillitsemällä henkilöautoliikenteen kysyntää keskustassa pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen olosuhteita parantamalla. Henkilöautoilun ja joukkoliikenteen mat-
kaketjuja kehitetään myös liikkumisen laatukäytävillä ja kehittyvissä isoissa taajamissa. (Ki-
vari et al. 2015; Oulun kaupunki 2017a.)  
 
Oulun keskustan pysäköinti perustuu sekä pysäköintilaitoksiin että katutason pysäköintiin. 
Ydinkeskustassa ja torialueella katutason pysäköintipaikoista aiotaan luopua, mikä mahdol-
listaa muun muassa kävelypainotteisten alueiden kehittämisen. Oulun keskustaan hiljattain 
valmistunut pysäköintilaitos Kivisydän toimii ydinkeskustan keskitettynä pysäköintiratkai-
suna ja sen laajentamiseen sekä kolmannen ajoyhteyden toteuttamiseen varaudutaan. Kes-
kustavision mukaisessa kaupunkirakenteen tiivistämisessä maanpäällistä pysäköintiä kortte-
leissa vähennetään ja pysäköinti toteutetaan rakenteellisena. Erilaisia pysäköintivaihtoehtoja 
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tutkitaan Heinäpään alueen täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Esimerkiksi keski-
tetty maanalainen pysäköintilaitos voitaisiin toteuttaa joko katu- ja korttelialueiden, Kyösti 
Kallion tai Heinätorin puistojen yhteyteen. (Oulun kaupunki 2017a.) 
 

3.2.2 Joukkoliikenne  
Oulun joukkoliikennejärjestelmän muodostavat runko- ja citylinjat sekä sitä täydentävät hei-
lurilinjat, jotka kulkevat kaupungin toiselta laidalta toiselle. Paikallisen bussiliikenteen li-
säksi joukkoliikenteen tarjontaa täydentävät kaupunkiseudun ulkopuolelle ulottuvat markki-
naehtoiset tai ELY -keskuksen ostamat pika- ja vakiovuoroliikenteen linjat. Oulun kautta 
kulkevat junavuorot eivät palvele paikallista liikennettä, mutta kesällä 2016 käyttöön otettu 
Kempeleen asema mahdollistaa kaukoliikenteen junien pysähtymisen.  (Oulun kaupunki 
2016c.) 
 
Keskustavision mukaisen suunnittelualueen joukkoliikenteen palvelutaso kuuluu parhaa-
seen 1. palvelutasoluokkaan, eli arkisin klo 6:30-23:00 eri linjojen yhteenlaskettu vuorotar-
jonta mahdollistaa liikennöinnin laskennallisella kymmenen minuutin vuorovälillä. Kaupun-
gin järjestämää joukkoliikennettä liikennöidään noin 130 autolla. Osa näistä on kysyntäpe-
rusteisesti liikennöiviä ”lisäautoja”, jotka toimivat lisäkapasiteettiyksikköinä ruuhka-ai-
koina. Oulun kaupunki käynnisti osana Keskustavisio 2040 –hanketta selvityksen, jonka ta-
voitteena on asettaa suuntaviivat keskustan, Raksilan ja Kontinkankaan alueen joukkoliiken-
teen tehokkaan runkolinjan kehittämiselle. Yleiskaavassa esitetyillä kaupunkikehittämis-
vyöhykkeillä kehitetään maankäyttöä vahvasti tiivistämällä ja varaudutaan myös kaupunki-
raitiotieliikenteeseen.  (Oulun kaupunki 2016c.) 
 
Oulun joukkoliikennettä pyritään kehittämään entistä nopeammaksi, helppokäyttöisem-
mäksi ja houkuttelevammaksi. Joukkoliikenteen käyttöastetta pyritään kasvattamaan keskei-
sellä kaupunkivyöhykkeellä lisäämällä monipuolista tarjontaa, kuten paikallisliikennettä, ci-
tyliikennettä ja palveluliikennettä. Oulun paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat laske-
neet 2000-luvun alusta kuvan 26 esittämällä tavalla, mutta Oulun liikennejärjestelmäsuun-
nitelman mukaan vuoteen 2020 mennessä tavoitteena oli nostaa määrät jälleen yli kuuteen 
miljoonaan matkaan vuodessa, jolloin kulkutapaosuuden muutos olisi +0,5 %-yksikköä ver-
rattuna vuoteen 2013. (Kivari et al. 2015.) 

 
Kuva 26. Oulun paikallisliikenteen matkustajamäärien kehitys pitkällä aikavälillä ja 2000-
luvulla Oulun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan (Kivari et al. 2015) 
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Vuonna 2015 tehtyjen joukkoliikenteen parannusten jälkeen matkustajamäärissä on kuiten-
kin näkynyt jo merkittävä muutos. Tuolloin otettiin käyttöön Oulun Joukkoliikenteen uusi 
lippu- ja maksujärjestelmä sekä vyöhykehinnoittelu ja joukkoliikenteen reaaliaikainen infor-
maatiojärjestelmä, jonka avulla matkustajat ovat voineet seurata bussien kulkua reaaliaikai-
sesti pysäkkinäytöiltä ja nettipalveluista. Lippujärjestelmää myös uudistettiin, minkä seu-
rauksena etenkin lasten ja nuorten lippujen hinnat laskivat. Huhtikuussa 2016 lippuvalikoi-
maa täydennettiin vielä mobiililipulla, jonka suosio näkyy erityisesti viikonloppuiltaisin. 
Kohennukset ovat näkyneet suoraan matkustajamäärissä; jaksolla tammi-elokuu 2016 tehtiin 
13,7 % enemmän matkoja kuin samalla jaksolla vuonna 2015. Vuonna 2015 kokonaismat-
kamäärä oli jo 7,1 miljoonaa. (Oulun kaupunki 2016f.) 
 
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan keskeisellä kaupunkivyöhykkeellä 
yksin matkustettaessa joukkoliikenteen käyttö tulisi olla edullisempaa kuin henkilöautoilu. 
Joukkoliikenteen terminaaleissa (matkakeskus, pääpysäkit) ja pysäkeillä tulisi olla korkea 
varustelutaso ja joukkoliikenteen esteetöntä. Terminaalien tulee olla hyvin saavutettavissa 
joukkoliikenteellä, henkilöautolla ja pyöräillen. Tavoitteena on, että keskeisillä keskustan 
yhteysväleillä joukkoliikenteen tulee olla henkilöautoa houkuttelevampi vaihtoehto. (Kivari 
et al. 2015.) 
 

 
Kuva 27. Oulun keskustan joukkoliikennepysäkkien saavutettavuus 200 m säteeltä (tausta-
kartta Oulunliikenne.fi) 
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Oulun keskustan ruutukaava-alueella pääosa kortteleista on 200 metrin säteellä lähimmästä 
joukkoliikenteen pysäkistä, kuten kuvan 27 kartassa on havainnollisettu. Ainoastaan Isoka-
dun, Kansankadun, Sepänkadun ja Limingankadun rajaamalla alueella sekä Heinäpään lou-
naisosassa olevat alueet ovat lyhyen saavutettavuussäteen ulkopuolella.  Walkerin (2015) 
esittämän havainnollistuksen (kuvassa 7) mukaan Oulun ruutukaavaan perustuva kaupunki-
rakenne on ihanteellinen joukkoliikenteen paikallisen saavutettavuuden maksimoimiseksi, 
sillä lyhyt korttelivälit mahdollistavat hyvän ”lähisaavutettavuuden”. Kuten Speck (2012) 
luvussa 2.2.1 kuvaa käveltävän keskustan ominaisuuksia, mahdollistaa Oulun keskustan pie-
nirakeisuus käveltävien naapurustojen kehittämisen. Joukkoliikenteen ja käveltyyden kehit-
täminen palvelevat toisiaan, sillä hyvä käveltävyys joukkoliikenteen pysäkkien alueella on 
ehdoton reunaedellytys joukkoliikenteen toimivuudelle, joka on puolestaan taas ehdoton 
reunaedellytys autottomalle asumiselle.  
 
Oulun keskustan asukastiheys on yli 50 as/ha (kuva 22), joten toimivan ja kannattavan jouk-
koliikenteen raja 20 as/ha täyttyy. Keskustan ulkopuolella vastaavan edellytyksen täyttävät 
vain osa ympäröivistä kaupunginosista, joten joukkoliikenteen käytäville tulisi keskittää jat-
kossa enemmän asuinrakentamista, jotta joukkoliikenteen reittien ympärillä on tarvittavaa 
väestöpohjaa sen kustannustehokkaalle toiminnalle. Oulun asemakaava-alueiden keskimää-
räinen asukastiheys on vain 12,6 as /ha.  
 

3.2.3 Käveltävä ja pyöräiltävä Oulu 
Oulu on tunnetusti pyöräilykaupunki, myös talvisin.  Oulun seudun liikennetutkimuksen tu-
losten perusteella Oulun seudulla polkupyöräilyn osuus on huomattavasti muita kaupunki-
seutuja suurempi, ja vastaavasti kävelyn ja joukkoliikenteen osuudet ovat jonkin verran 
muita kaupunkiseutuja pienemmät.  Pyöräilyn osuus kaikista matkoista Oulussa on 21 %, ja 
muun Suomen keskimääräinen osuus on vain 8 %. Jalankulun osuus Oulussa on 19 %, eli 
kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin muussa suomessa keskimäärin. Oulun keskustan 
ympärille rakentuvalla 1-2 kilometrin jalankulkijavyöhykkeellä vastaavat prosenttiosuudet 
ovat kuitenkin jopa 37 % kävelylle ja 26 % pyöräilylle.  (Kalenoja & Kiiskilä 2010.) 
 
Oulun jalankulku- ja pyöräilyverkkoa on kehitetty pitkäjänteisesti jo 1970-luvulta alkaen. 
Kuten Oulun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2030 kuvataan, keskeisellä kaupunki-
vyöhykkeellä tavoitellaan kulkutapaosuuden kasvua liikkumisen laatukäytävillä toteutta-
malla laaja kävely- ja pyöräilyvyöhyke sekä parantamalla keskustan saavutettavuutta pyö-
rällä, keskusta-alueen läpikulkuyhteyksiä ja pyöräilyn palveluita keskustavyöhykkeellä. Ou-
lun ylpeydenaiheiksi voidaan lukea Rotuaari ja sen määrätietoinen kehittäminen, suurin pyö-
räilijöiden määrä Suomessa ympäri vuoden sekä talvipyöräilyn asema. (Kivari et al. 2015.)  
  
Toukokuussa 2017 valmistuneessa Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelmassa katetaan 
koko Oulun seudun pyöräilyn tärkeimmät reitit. Tavoitteellinen pyöräilyverkko on autolii-
kenteen verkon tapaan hierarkkinen, jossa tärkeimmät reitit erottuvat laadultaan ja kunnos-
sapidoltaan muista reiteistä. Ensimmäisenä toteutuskohteena on yhtenäinen pyöräilyn ja ja-
lankulun eroteltu ratkaisu keskustan ja Linnanmaan välille. Jatkossa pyöräilijät ja jalankul-
kijat aiotaan erotella toisistaan keskustassa sekä pääreiteillä viiden kilometrin etäisyydelle 
asti. Keskiössä suunnitelmassa on etenkin pyöräilyn hyvä saavutettavuus seudun keskukseen 
Ouluun, Linnanmaan kampusalueelle ja Kontinkankaan työssäkäyntialueelle. (Oulun kau-
punki 2017c.) 
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Oulun kaupungin keskustavisiota varten järjestettiin kysely teemalla ”Unelmiesi Oulun kes-
kusta 2040”. Kyselyn mukaan vastaajat kokivat keskustan selkeästi hyvänä kävely-ympäris-
tönä. Myös pyöräilijän ja joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta keskusta arvioitiin use-
ammin hyväksi kuin huonoksi. Eniten mielipiteitä keskustan toimivuus jakoi autoilijan nä-
kökulmasta. Keskustan eri osa-alueista vastaajat arvioivat toimivuuden ja viihtyisyyden eri-
tyisen hyväksi Rotuaarin kävelyalueella, Rotuaarin aukiolla ja Torinrannassa. Heikompia 
tuloksia saivat Hallituskatu ja rautatieaseman ympäristö, joista etenkin jälkimmäisen toimi-
vuus ja viihtyisyys koettiin erityisen huonoksi.  Kyselyn tulokset on esitetty kuvassa 28. 
(Oulun kaupunki 2016a.) 
 

 
 
Kuva 28. Keskustan nykytila eri kulkumuotojen käyttäjien näkökulmasta sekä sen osa-aluei-
den viihtyisyys ja toimivuus. (Oulun kaupunki 2016a) 
 
Jeff Speckin oppien mukaisesti tulee keskustan viihtyvyyteen panostaa käveltävän kaupun-
kiympäristön parantamiseksi, sillä kävely-ympäristön tulee olla kiinnostavaa ja viihtyisää. 
Ihannetapauksessa rakennettu ympäristö, arkkitehtuuri ja katuelämä tarjoavat kävelijöille 
erilaisia virikkeitä ja miellyttäviä kokemuksia. Keskustavision mukaan täydennysrakenta-
misen suunnittelussa onkin huolehdittava muun muassa kadunvarsipuuston säilymisestä ja 
uudisrakentamisessa pyritään rohkaisemaan viherkattojen ja pienten rehevien kaupunkipi-
hojen toteuttamiseen. Myös puurivejä aiotaan istuttaa uusille kävelykaduille ja kävelypai-
notteisille kaduille. (Oulun kaupunki 2017a; Speck 2012.) 
 

Jalankulkuverkon nykytila 
Vuonna 2015 toteutetun selvityksen ”Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen” 
mukaan Oulun keskustassa kävely on pääosin miellyttävää ja esteetöntä. Keskustan jalka-
käytävät ovat reunatuellisia väyliä, jotka on asfaltoitu tai betonikivetty. Lähes jokaisessa ris-
teyksessä sijaitsee suojateitä ja autoliikenteen pääkatujen ylitykset ovat valtaosin valo-oh-
jattuja. Jokaisella kadulla keskustassa on vähintään toisella puolella katua jalkakäytävä, ja 
kävelykatu Rotuaarin lisäksi muutamilla myös pihakaduilla jalankulkijat voivat liikkua koko 
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katutilan leveydellä. Rotuaarin kävelykatualueeseen kuuluu Kirkkokatu välillä Saariston-
katu–Pakkahuoneenkatu, Kauppurienkatu välillä Isokatu–Rantakatu sekä Isokatu välillä 
Saaristonkatu–Pakkahuoneenkatu. Rotuaarin nykyinen kävelykatualue on esitetty kuvassa 
29. (Oulun kaupunki 2015.) 
 

 
Kuva 29. Rotuaarin kävelykatualue nykyisin (Oulun kaupunki 2015) 
 
Oulun keskustassa on paljon puisto- ja viheralueita, jotka kohentavat alueen houkuttele-
vuutta oleskeluun ja yleistä viihtyisyyttä jalankulkuympäristönä. Muun muassa ruutukaava-
alueen puistokorttelit, Kaupunginojan varressa kulkeva puistovyöhyke sekä Kuusiluodon, 
Heinäpään ja Kiikelin laajat puistoalueet lisäävät jalankulkijoiden viihtyisyyttä ja parantavat 
kaupunkiympäristöä. Kuvassa 30 on esitetty liikenteen ja liikenneverkon pääratkaisut Oulun 
keskustavision suunnittelualueella (Oulun kaupunki 2015.) 
 
Keskustan pyöräilyverkon nykytila 
Huolimatta siitä, että Oulu on profiloitunut pyöräilykaupungiksi ja pyöräilyverkosto on pää-
osin kattava, konkretisoituvat pyöräverkoston haasteet Oulun keskustaan. Keskustan pyörä-
väylillä esiintyy alimitoitusta sekä joitain epäselvyyksiä ja epäjohdonmukaisuuksia reittien 
jatkuvuudessa. Huolellista reitin suunnittelua tai pyöräilyä jalankulkijoiden seassa vaaditaan 
etenkin pyöräillessä keskustan läpi tai saapuessa idän suunnasta Torinrantaan. Pääasiallinen 
väylätyyppi keskustan pyörätieverkolla on muun ympäristön tapaan yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä. Järjestely on toimiva, jos pyöräilijöitä ja jalankulkijoita ei ole paljon, mutta 
Oulussa niiden määrä ylittää keskustan pyöräilyn tärkeimmillä reiteillä liikennemuotojen 
erottelun kynnyksen. Pyöräily ei ole keskustassa vielä tarpeeksi sujuvaa, ja myös vanhan 
jalankulku- ja pyöräilyväylärakenteen kunnossapito tuottaa ongelmia. (Oulun kaupunki 
2015.) 
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Kuva 30. Liikenteen ja liikenneverkon pääratkaisut Oulun keskustavision suunnittelualu-
eella (Oulun kaupunki 2017) 
 
Pyöräpysäköinnin nykytila 
Nykytilanteessa on tunnistettu joitain keskeisiä ongelmia. Oulun keskustan pyöräilyn ja kä-
velyn kehittämisselvityksen (2015) mukaan Oulussa keskeisellä keskusta-alueen katu-alu-
eella sijaitsee noin 2 400 pyöräpaikkaa, joista vuonna 2014 tehtyjen laskentojen perusteella 
hieman yli puolet oli käytössä ja osa pyörätelineistä oli täysin tyhjiä. Tästä huolimatta vas-
taavana ajankohtana julkisilla paikoilla oli pysäköity noin 2500 pyörää. Tästä voidaan pää-
tellä, että pyöräpaikkojen käyttöastetta rajoittaa niiden sijoittelu ja laatu. Pyöräpaikkoja on 
myös liian vähän, vaikka niiden käyttöaste saataisiinkin kasvamaan, sillä pyöräpaikkoja tu-
lisi olla 25 % enemmän kuin pyöriä, eli reilu 3100 paikkaa. (Oulun kaupunki 2015.) 
 
Pyöräpysäköinnin puutteellinen määrä ja laatu vähentävät pyöräilyn houkuttelevuutta ja ai-
heuttavat kaupunki-imagoa heikentävää ”villiä” pyöräpysäköintiä. Pääkatujen risteyksissä 
on myös tunnistettu joitain turvattomia risteämiskohtia. Laaditun selvityksen mukaan pyö-
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räpysäköintiä ei ole suunniteltu kokonaisuutena ja se on myös jäänyt liian vähäiselle huomi-
olle asemakaavojen ja rakennusjärjestyksen laatimisessa, rakennuslupamenettelyissä sekä 
katujen kunnossapidossa. (Oulun kaupunki 2015.) 
 
Oulun pohjoinen sijainti tuo joitain ylläpidollisia haasteita kävelylle ja pyöräilylle. Tasa-
arvoisella kunnossapidolla voidaan vaikuttaa siihen, että kävelijöiden ja pyöräilijöiden liik-
kumismahdollisuudet huomioidaan myös talvikelien yllättäessä. Käytännössä kevyen liiken-
teen väylät ja joukkoliikenteen pysäkit aurataan ja hiekoitetaan ensin, jonka jälkeen vasta 
siirrytään teiden auraukseen. Tasa-arvoinen kunnossapito pitää huolen ensisijaisesti käveli-
jöiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta sekä joukkoliikenteen toimivuudesta. Sen lisäksi, 
että sen on tutkimuksissa havaittu ehkäisevän paremmin onnettomuuksista koituvia kuluja, 
se myös edesauttaa kulkumuotojakauman muokkaamista kestävämpää ja autoista riippumat-
tomampaan suuntaan.   
 

3.2.4 Uudet liikkumispalvelut Oulussa 
Kyyti-palvelu 
Digitaalisia liikkumispalveluita kehittävä startup-yritys Tuup käynnisti maaliskuussa 2017 
Oulussa uuden Kyyti-nimisen halpataksipalvelun, joka lupaa kyytiä edullisimmillaan kah-
della eurolla. Kyydin edullinen hinta perustuu jakamiseen ja autojen tehokkaaseen käyttöön. 
Kyseistä palvelua ei voi siis suoraan verrata perinteiseen taksiin, sillä asiakkaan on oltava 
valmis joustamaan muun muassa matkaseurasta ja taksin saapumisajasta alentaakseen taksi-
kyytinsä hintaa. Palvelu sijoittuu ennemminkin perinteisen taksin ja joukkoliikenteen väli-
maastoon. Kunkin kyydin hinta ilmoitetaan aina etukäteen ja maksetaan tilattaessa sovelluk-
sella. Kyytejä voi alkuvaiheessa tilata Tuup-sovelluksen kautta, ja jatkossa myös muissa 
myyntikanavissa kuten esimerkiksi junalipun oston yhteydessä. (Talouselämä 2017.) 
 
Palvelun perustajan Pekka Mötön mukaan Kyyti-palvelu ratkaisee niin kutsutun ensimmäi-
sen ja viimeisen mailin ongelman, jossa matkan ensimmäinen ja viimeinen osuus on yleensä 
liikkumispalveluja käyttäville se ongelmallisin. Myös VR kokee, että Kyyti on kiinnostava 
palvelu, joka voisi täydentää junamatkaa erinomaisesti ja näin mahdollistaa edullisen mat-
kaketjun kotiovelta asti. Möttö ennustaa uuden kyytipalvelun tarjoavan ratkaisun myös syr-
jäseutujen liikenteen ongelmiin, sillä älykästä teknologiaa hyödyntävä kutsujoukkoliikenne 
voisi korvata perinteisen joukkoliikenteen puutteen monilla harvaanasutuilla seuduilla. (Ta-
louselämä 2017.) 
 
Yhteiskäyttöautot 
Oulu on mukana valtion liikkumisenohjauksen valtionavustushankkeessa, joka kestää vuo-
den 2017 loppuun asti. Kyseessä on "Yhteiskäyttöautopalvelujen kehittäminen Oulussa sekä 
uudet palvelukonseptit työpaikkaliikkumisessa ja matkailussa" –suunnitteluhanke, johon 
Oulun kaupunki on saanut Liikennevirastolta rahoituksen. Hankkeen päätavoitteena on pyr-
kiä houkuttelemaan yhteiskäyttöauto-operaattoreita toimimaan Oulussa ja suunnitella peri-
aatteet yhteiskäyttöisten ajoneuvojen käytön tukemiseen. Kokeilun tavoitteena on saada Ou-
luun pysyvästi houkuteltua yhteiskäyttöauto-operaattoreita. (Ramboll & Oulun kaupunki 
2017.) 
 
Nykytilanteessa yhteiskäyttöautojen palvelutarjonta ja käyttö Oulussa on erittäin vähäistä, 
joten niiden toiminnan ja palvelutarjonnan kehittymistä pyritään vauhdittamaan. Yhteiskäyt-
töautoja on tarkoitus markkinoida ja saada katukuvaan esiin, jotta niiden käyttöaste saadaan 
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mahdollisimman korkeaksi ja yhteiskäyttöautot vakiinnutettua Ouluun osaksi liikennejärjes-
telmää. Kaupungissa on vireillä muutamia aluekehityshankkeita, joissa yhteiskäyttöautojen 
käyttöönottoa on suunniteltu osana alueen liikennejärjestelmän toteutusta. Yhteiskäyttöau-
tojen arvioidaan täydentävän yleistyessään erinomaisesti Oulun nykyisiä liikenne- ja liikku-
mispalveluja. Yhteiskäyttöautot hyödyttäisivät eritoten liikkujia, jotka suosivat päivittäi-
sessä liikkumisessaan joukkoliikennettä, mutta tarvitsevat satunnaisesti myös auton käyt-
töönsä. (Ramboll & Oulun kaupunki 2017.) 
 

3.2.5 Oulun asuntorakentamisen pysäköintinormit 
Oulun pysäköintinormit määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1997, minkä jälkeen ne 
tarkistettiin vuonna 2006. Normien päivittämiseksi tutkittiin autopaikkatarpeeseen vaikutta-
via tekijöitä, joita hyödyntäen tehtiin laskelmat vuoden 2020 autopaikkatarpeelle. Normien 
päivitystä varten tehdyssä selvityksessä havaittiin omistusasumisen, etäisyyden keskustasta, 
suurien asuntojen, lapsien määrän sekä tulonsaajatalouksien vaikuttavan autopaikkatarvetta 
lisäävästi. Vastaavasti autopaikkatarvetta pienentäviä ominaisuuksia olivat selvityksen mu-
kaan opiskelija- ja eläkeläistalouksien suuri määrä, kerrostalovaltaisuus, pienet asunnot sekä 
työttömyys ja alhainen tulotaso. (Oulun kaupunki 2006.)  
 
Vastaavasti kuin tässä tutkimuksessa, pysäköintinormin päivitystä varten haastateltiin vuok-
ranantajia, rakennuttajia ja rakentajia. Selvityksen tarkoituksena oli tutkia heidän näkemyk-
siään autopaikkatarpeesta ja sen kehityksestä, asumisväljyyden muutoksista sekä parhaasta 
tavasta ilmaista pysäköintipaikkojen määrä kaavassa. Haastattelujen perusteella pienten 
asuntojen koko oli hieman kasvanut ja suurempien asuntojen pinta-ala pienentynyt, ja kes-
kustassa halutuimpia asuntoja olivat pienet kaksiot ja suuret yksiöt. Tämä näkyi asiantunti-
joiden mukaan autopaikkatarpeen määrän laskuna keskustassa, sillä pienissä asunnoissa asu-
jilla on harvemmin oma auto kuin suurissa asunnoissa asujilla. Paras tapa ilmaista autopaik-
kavaade oli haastateltujen mukaan sitoa ne asuin- tai kerrosalaan kerrostalokohteissa. 
Muissa asuinmuodoissa paras määritystapa puolestaan on tarvittavien autopaikkojen määrä 
asuntoa kohden. (Oulun kaupunki 2006.) 
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Taulukko 12. Oulun kaupungin asuntorakentamisessa käytettävät pysäköintinormit (Oulun 
kaupunki 2006)

 
 
Normin mukaan kerrostalojen pysäköintivaatimuksista voidaan poiketa seuraavissa tapauk-
sissa: 

• Normia voidaan pienentää 15 %, mikäli tontille rakennetaan ara-rahoitteisia 
vuokra-asuntoja 

• Normia voidaan pienentää aluekeskuksessa tai sen läheisyydessä 
• Erityisasumismuotojen kohteissa (hoitokodit, asuntolat jne.) paikkamäärää voi-

daan pienentää asuntojen laadun, määrän tai sijainnin perusteella 
 
Oulun vuoden 2006 pysäköintinormissa todetaan, että jokaista korttelin alkavaa 1000 k-m2 
kohden tulee olla yksi vieraspaikka, mutta vieraspaikkojen laskennassa voidaan hyödyntää 
myös katualueella sijaitsevia pysäköintipaikkoja. Lisäksi invalideille tarkoitettuja pysäköin-
tipaikkoja tulee rakentaa kaksi 50 autopaikkaa kohden, minkä lisäksi yksi invalideille tar-
koitettu pysäköintipaikka aina seuraavaa 50 autopaikkaa kohden.  (Oulun kaupunki 2006.) 
 

3.3 Asiantuntijahaastattelut 
Asiantuntijahaastatteluissa, jotka toteutettiin luvussa 1.3 kuvatun tutkimusmenetelmän 
avulla, pyrittiin selventämään rakennuttajien, vuokranantajien ja kaupanalan toimijoiden 
odotuksia Oulun pysäköintinormeille sekä heidän näkemyksiään pysäköintitarpeeseen vai-
kuttavista seikoista. Kysymykset pohjautuvat pitkälti vuonna 2006 pysäköintinormien päi-
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vitystä varten tehtyihin haastatteluihin, ja niitä hyödynnetään edelleen Oulun uusien pysä-
köintinormien määrittelyssä. Tässä työssä haastatteluista on nostettu esiin vain tämän työn 
kannalta kiinnostavia teemoja. Haastatteluihin kuului Oulun kaupungin toimeksiannosta 
myös selvitys asiantuntijoiden näkemyksistä toimitila- ja liikerakentamisen autopaikkatar-
peeseen vaikuttavista tekijöistä, mutta sen tuloksia ei analysoida tarkemmin tässä tutkimuk-
sessa. 
 
Haastateltavat on valittu monipuolisesti eri yrityksistä ja organisaatioista, jotta tutkimukseen 
saataisiin edustava otos asiantuntijoiden mielipiteistä.  Haastatteluissa käytetty kysymys-
runko on liitteenä 1 ja tarkempi kuvaus haastateltavista sekä heidän edustamistaan organi-
saatioista on liitteenä 2.  
 
Alla on esitetty lista haastateltavista: 
 

1. Jaakko Moilanen, Oulun Rakennusteho Oy 
2. Markku Taskinen, Hartela Pohjois-Suomi Oy 
3. Mikko Herva, Skanska Kodit 
4. Marko Palonen, Lemminkäinen 
5. Mikko Lohi, Lapti 
6. Eljas Kauppila, Lehto  
7. Samu Manninen, Peab 
8. Jukka-Pekka Flygare, Bonava 
9. Raimo Hätälä, Oulun Sivakka 
10. Juha Aitamurto, PSOAS 
11. Jouko Knuutinen, TA-Yhtymä 
12. Ari Leskinen, VVO/ Lumo  
13. Juha Rahkola, OTO-kylän asuntolat 
14. Jussi Roine, Lähitapiola 
15. Markku Mäkiaho, OP Kiinteistösijoitus Oy 
16. Seppo Wiik, Suomen yliopistokiinteistöt, Oulu 
17. Esko Pyhtilä, Senaatti-kiinteistöt, Oulu 
18. Paavo Härö, Osuuskauppa Arina 
19. Mikko Partanen, Ruokakesko Oy/Pohjois-Suomi 

 
Haastatteluissa saadut tulokset on selkeyden vuoksi ryhmitelty seuraavassa luvussa teemoit-
tain eri alaotsikoiden mukaan. 

 

3.3.1 Haastatteluiden tulokset 
Oulu – tiivistyvä kaupunki 
Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan asukastiheys on kasvanut Oulussa viimeisen kym-
menen vuoden ajan. Tämä viittaa siihen, että asukkaita on muuttanut lähemmäs keskustaa 
(alle 2 km säteelle) sekä pienempiin asuntoihin. Asuntojen koot ovat pienentyneet sekä huo-
nemäärittäin että keskipinta-alan mukaan laskettuna. Erityisen suurta kasvu on haastatelta-
vien mukaan yksiöiden kysynnässä, ja etenkin yliopistoalueella pienten vuokrayksiöiden 
tarve on ollut jo pitkään kasvussa. Osa haastateltavista arvioi myös yksiöiden keskikoon 
pienentyneen, eivätkä alle 25-neliöiset yksiöt ole enää poikkeus Oulussakaan. Sosiaalisen 
jakauman vaikutus on myös havaittavissa; asiantuntijoiden mukaan kokemusperäisesti sin-
kut ja pariskunnat suosivat keskustaa ja perheelliset lähiö- ja tiivistymisvyöhykettä.  
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Asiantuntijat arvioivat haastatteluissa, että vuotta 2030 lähestyttäessä pienentyvien asunto-
jen ja asukastiheyden kasvun trendi jatkuu kiihtyvänä Oulussa. Kaupungistumistrendi jatkuu 
vahvana, Oulun keskusta ja sen lähialueet tiivistyvät entisestään. Haastatellut olivat yksi-
mieleisiä siitä, että Oulun asukasluku tulee kasvamaan ja asukasmassan keskipiste siirtyy 
enenevissä määrin kohti keskustaa. Tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän asumisen help-
poutta, joten myös ikääntyvän väestönosan voidaan odottaa siirtyvän aiempaa useammin 
keskustan kerrostaloihin palveluiden ääreen. Näistä ennusteista huolimatta muutama haasta-
telluista totesi, että asuntojen minimikoon odotetaan tulevan kuitenkin pian vastaan, ja myös 
lapsiperheille tarkoitettujen asuntojen kysyntä saattaa lähteä nousuun Oulun keskustassa. 
 
Asukaspysäköinnin nykytila Oulussa 
Haastateltavat olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yksimielisiä siitä, että kahden 
kilometrin säteellä Oulun keskustasta kerrostaloasunnoissa ei ole pulaa autopaikoista. Suurin 
osa haastatelluista oli lisäksi sitä mieltä, että keskustan uudisrakentamisessa joudutaan tällä 
hetkellä rakentamaan pysäköintinormin perusteella liikaa autopaikkoja. Arvioitiin, että jopa 
yksi autopaikka asuntoa kohden on tällä hetkellä liikaa keskustan yksiöissä. Keskusta-alu-
eella pysäköintipaikat joudutaan yleensä toteuttamaan perinteisiä maantasoratkaisuja kal-
liimpina rakenteellisina paikkoina, joita on keskimääräistä vaikeampi myydä hintansa 
vuoksi eteenpäin. Keskusta-alueen sopivaksi pysäköintinormiksi arvioitiin haastatteluissa 
keskimäärin 1 autopaikka/120–150 k-m², kun nykyinen pysäköintinormi on keskustassa pää-
asiassa 1 autopaikka/80-100 k-m². 
 
Lähiö- ja tiivistymisvyöhykkeellä (kuva liitteessä 1) yli neljän kilometrin säteellä keskus-
tasta asumisen autopaikkojen määrä oli asiantuntijoiden mukaan sopivalla tasolla. Kyseisillä 
vyöhykkeillä asuminen onkin jo huomattavasti hajautuneempaa, joten pysäköintialueet voi-
daan toteuttaa maantasopysäköintinä.  Joillain alueilla, kuten haastateltavien mainitsemissa 
Ritaharjussa, Jylkynkankaalla, Hiukkavaarassa ja Kivikkokankaalla oli paikoin havaittu li-
sätarvetta autopaikoille, mutta kyseiset alueet rajautuvat tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
Vuokra-asumiskohteissa asiantuntijat arvioivat autopaikkatarpeen olevan pienempi, sillä 
vuokra-asujien elämäntilanne ja taloudelliset rajoitteet ilmenevät keskimääräistä pienem-
pänä autoistumisasteena. 
 
Lähes kellekään haastatelluista vuokranantajista ja rakennusliikkeiden edustajista ei ole tul-
lut asukkaiden tekemiä valituksia autopaikkojen puutteesta. Harvat valitukset kohdistuivat 
lähinnä pysäköinnin laatutasoon, eli esimerkiksi katettujen paikkojen puutteeseen. Kyseiset 
ongelmat onkin pystytty ratkomaan esimerkiksi jonotuslistoja hyödyntämällä, eikä muihin 
toimenpiteisiin ole tarvinnut ryhtyä. 
 
Autopaikoituksen ratkaisumallit 
Oulun keskustavision mukaisesti keskustassa on tarve tiivistää kaupunkirakennetta ja sa-
malla tehdä keskusta-alueesta viihtyisämpää kävely-ympäristöä. Haastatelluilla asiantunti-
joilla oli hyvin yksimielinen ratkaisu pysäköinnin sovittamiseksi tiivistyvään keskustaan; 
valtaosa asiantuntijoista esitti keskustassa parhaaksi asukaspysäköinnin ratkaisumalliksi 
keskitettyä rakenteellista pysäköintiä. Esimerkiksi korttelikohtaiset kellaripysäköintilaitok-
set ja pysäköintitalot nähtiin toimivana ratkaisuna yhdistää asukkaiden tarpeet ja kaupunki-
alueen haasteellinen maankäyttö. Lähiö- ja tiivistymisvyöhykkeellä perinteinen maantaso-
pysäköinti koettiin edelleen toimivaksi vaihtoehdoksi, sillä tilanpuute ei ole vastaavanlainen 
ongelma kuin tiivistyvässä kaupunkikeskustassa.  
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Haastatteluissa nousi esiin autopaikkojen kustannuksiin liittyvä huomio, jonka mukaan käyt-
täjän näkökulmasta haluttava autopaikka voi poiketa rakennuttajan tai kaupungin vastaa-
vasta. Kokemusperusteisesti halpa kattamaton maantason kylmäpaikka voi olla halutuin py-
säköintiratkaisu, sillä hinta on monesti sekä rakennuttajalle että asiakkaalle ratkaiseva tekijä. 
Haastatteluissa kyseiset kylmäpaikat miellettiin kuitenkin laadultaan huonoimmaksi. Kau-
punkirakennetta tiivistävän maankäytön kannalta toivotuin ratkaisu olisi taas rakenteellinen 
pysäköinti, mikä tarkoittaa lisäkustannuksia verrattuna edullisempiin vaihtoehtoihin. Kes-
kustassa autopaikat toteutetaan rakenteellisesti paikoin jopa neljän kilometrin säteellä kau-
pungin keskustasta, mikä osan haastatelluista mukaan näkyy negatiivisesti ostoskäyttäyty-
misessä. Asiantuntijat näkevät yhteisymmärryksessä hyväksi lähtökohdaksi pysäköinnin ra-
kentamisen kohtuuhintaisuuden, sillä kalliit autopaikat nostavat asuntojen ja sitä myöten 
myös mahdollisten vuokrien hintoja. Osa rakennusliikkeiden edustajista näki uhkakuvaksi 
sen, että asuntojen sijoitusostajat eivät enää halua ostaa asunnon mukana autopaikkoja.  
 
Haastatteluissa heräsi myös ehdotus siitä, että pysäköintipaikkojen hinta tulisi eriyttää täysin 
asuntojen hinnoista siirtämällä autopaikkojen rakentamisesta syntyvät kustannukset sellai-
senaan autopaikkojen hintaan. Nykytilanteessa autopaikkojen kustannukset on pitkälti jyvi-
tetty kaikkien asuntojen hintaan, riippumatta siitä omistavatko asukkaat auton vai eivät. Täl-
löin esimerkiksi autottomat vuokralaiset tahtomattaan osallistuvat autopaikkojen hinnan 
subventointiin. Ehdotus mahdollistaisi sen, että pysäköinnin todellinen, korkea hinta voisi 
vaikuttaa mahdollisesti auton hankintaan ja kulkumuotojakaumaan, ja siten myös pysäköin-
tipaikkojen tarpeeseen. 
 
Uudet liikkumispalvelut 
Haastatteluissa asiantuntijoille esiteltiin mahdollisia tulevaisuudessa yleistyviä liikkumis-
palveluita. Näihin kuuluivat muun muassa liikkuminen palveluna -konseptin mahdollistama 
autottomuus, Uberin ja Lyftin kaltaiset kyytipalvelut sekä yhteiskäytössä olevat robottiautot. 
Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan niiden edellytyksiä yleistyä Oulussa ja sekä niiden 
vaikutusta autopaikkatarpeeseen eri etäisyyksillä Oulun keskustasta.  
 
Uusien liikkumispalveluiden arvioitiin haastatteluissa vähentävän autopaikkatarvetta lä-
hinnä keskusta-alueella, mutta vaikutuksia voisi olla nähtävissä myös joukkoliikenne-
vyöhykkeellä (kuva esitetty liitteessä 1). Asiantuntijoiden arviot palveluiden yleistymisen 
ajankohdasta Oulussa vaihtelivat välillä 5-15 vuotta, mutta keskiarvioksi haarukoitui arvio, 
jonka perusteella noin yhdeksän vuotta kuluttua voidaan olettaa erilaisten liikkumispalvelui-
den yleistyvän Oulussa. Haasteiksi nähtiin muun muassa Oulun hajautunut yhdyskuntara-
kenne ja pohjoinen ilmasto, joiden vuoksi kynnys omasta autosta luopumiselle on korkea. 
Liikkumispalveluille tulisikin luoda ensin kysyntää tavoitteenmukaisella kaupunkisuunnit-
telulla, jolla mahdollistettaisiin palveluiden, asumisen ja työpaikkojen tiiviimpi sijoittelu.  
Uusien liikkumispalveluiden mahdollistaman yksityisautoilun vähentymisen kriteeriksi näh-
tiin toimivat joukkoliikenteen ja pyöräilyn edellytykset. 
 
Uusien liikkumispalveluiden arvioitiin vaikuttavan autopaikkamäärien tarpeeseen eniten 
vuokrapuolella, jossa elämäntilanne ei keskimäärin ole yhtä vakiintunut kuin omistus-
asujilla. Vuokra-asujilla on keskimäärin hieman pienemmät perhekoot ja he asuvat omistus-
asujaa useammin lähempänä keskustaa palveluiden ääressä. Asiantuntijoiden vastausten pe-
rusteella luotu kuvaaja liikkumispalveluiden vaikutuksesta autopaikkamäärään eri etäisyyk-



74 
 

sillä Oulun keskustasta on esitetty kuvassa 31. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan poten-
tiaali pysäköintipaikkatarpeen vähennykselle on suurin alle neljän kilometrin säteellä kes-
kustasta, jonka jälkeen vaikutuksen arvioidaan laskevan erittäin vähäiseksi. Kuten kuvaa-
jasta voidaan havaita, haastateltavat arvioivat autopaikkatarpeen vähenemisen olevan aavis-
tuksen suurempi vuokra-asunnoissa kuin omistusasunnoissa. 
 

 
Kuva 31. Uusien liikkumispalveluiden vaikutus autopaikkatarpeeseen eri etäisyyksillä Ou-
lun keskustasta eriteltynä asumismuodoittain haastateltujen asiantuntijoiden mukaan 
 
Opiskelijat, joilla jo nyt on keskimääräistä vähemmän omistusautoja käytössä, nähtiin erin-
omaisena kohderyhmänä palvelujen aikaiselle käyttöönotolle. Myös senioriväestön jäsenet, 
joista osa on jo joutunut luopumaan ajokortistaan, nähtiin potentiaalisena asiakasryhmänä 
erilaisille liikkumispalveluille, joissa itse ei tarvitse olla ratissa tai omistaa välttämättä ajo-
korttia. Yli neljän hengen perheissä, jotka asuvat yli neljän kilometrin päässä keskustasta, 
autonomistuksesta luopuminen nähtiin hyvin epätodennäköisenä.  
 
Haastateltavilta kysyttiin myös, miten uusien liikkumispalveluiden mahdollistama yksityis-
autoilun väheneminen tulisi huomioida jo tämän päivän suunnittelutyössä. Asiantuntijoiden 
mukaan nämä mahdollisuudet tulisi huomioida jo nykyisissä kaavahankkeissa ja katusuun-
nittelussa on otettava huomioon erilaiset tilavaraukset. Pääosin haastateltavat eivät olisi val-
miita vielä joustamaan huomattavasti autopaikkojen rakentamisessa, mutta erilaiset muun-
tuvat pysäköintiratkaisut saivat suosiota. Muuntuvien pysäköintiratkaisujen konsepti on, että 
esimerkiksi pysäköintilaitos voidaan toteuttaa nykyistä autopaikkatarvetta vastaavaksi. Tu-
levaisuudessa autopaikkatarpeen vähentyessä laitos on joko helposti purettavissa tai muutet-
tavissa esimerkiksi virkistyskäyttöön. Osa vastaajista näki uusien liikkumispalveluiden mah-
dollistaman tulevan pysäköintitarpeen vähenemisen huomioon otettavaksi tekijäksi pysä-
köintinormien määritystyössä. Moni vastaajista halusi myös painottaa sähköautoiluun va-
rautumisen tärkeyttä mahdollistamalla jo rakennusvaiheessa tarvittava sähkönsyöttö ja tila-
varaukset latauspisteille. 
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Julkisen liikenteen palvelutason parantaminen 
Haastateltavia pyydettiin arvioimaan sellaista julkisen liikenteen palvelutasoa, joka mahdol-
listaisi realistisesti autottoman asumisen Oulun keskustassa. Asiantuntijat arvioivat toimi-
vaksi minimivuoroväliksi keskimäärin 15 minuuttia, kun vastausten vaihteluväli oli 5-30 
minuuttia. Eräs huomio kuitenkin oli, että tiheyttä tärkeämpää on joukkoliikenteen vuorojen 
säännöllisyys, mikä vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenteen käyttövarmuuteen ja -muka-
vuuteen. Maksimietäisyys kotoa lähipysäkille tulisi puolestaan olla 420 metriä vastaajien 
antaman keskiarvon mukaan. Arvioissa oli suuria eroja, sillä pienimmillään 200 metriä ja 
suurimmillaan 1000 metriä olivat asiantuntijoiden mukaan vielä hyväksyttäviä kävelyetäi-
syyksiä lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille. Joidenkin arvioiden mukaan pidempi matka 
lähipysäkille on paremmin hyväksyttävissä, jos pysäkiltä kulkeva joukkoliikenteen linja on 
nopea, luotettava ja täsmällinen. Myös pysäkin yhteydessä oleva pyöräpysäköinti ja sen laatu 
vaikuttavat hyväksyttävän enimmäismatkan pituuteen. 
 
Joukkoliikenteen linjaverkoston tulisi olla laaja ja palvella massoja, eli käytännössä asumi-
sen tulisi keskittyä suurimpien joukkoliikennekäytävien läheisyyteen. Yhteyksien tulisi olla 
hyvät etenkin työpaikka-alueille, sairaalalle ja kouluille. Joukkoliikenteen linjojen tulisi olla 
mahdollisuuksien mukaan pääosin suoria, jotta ilman vaihtoja pääsee vähintään keskustasta 
tärkeimpiin kohteisiin, kuten yliopistolle ja sairaala-alueelle. Joukkoliikenteen liityntä-
pysäköintiin tulisi panostaa myös entistä enemmän, jotta keskustaan suuntautuva yksityis-
autoilu saataisiin siirrettyä joukkoliikenteeseen jo kauempana keskustasta. Haastatteluissa 
peräänkuulutettiin myös älypuhelimeen saatavia ajantasaisia joukkoliikenteen informaa-
tiopalveluita, jotka tosin ovat jo Oulussa pitkälti käytössä. Osa asiantuntijoista nosti esiin 
myös Kutsuplus-tyyppisen kutsujoukkoliikenteen kokeilun mahdollisuuden Oulussa. 
 
Polkupyöräilyn edellytykset 
Laadukkaan polkupyöräpysäköinnin vaikutukset yksityisautoilun määrään jakoivat asian-
tuntijat kahtia. Noin puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että laadukkaalla pyöräpysäköin-
nillä voidaan vaikuttaa autopaikkatarpeeseen, kun taas loput näkivät pyöräilyn ja autoilun 
täysin erillisinä toimintoina tai eivät osanneet arvioida vaikutusta autopaikkatarpeeseen. Yh-
teistä vastauksille oli kuitenkin se, että polkupyöräpysäköintiin kaivataan parempaa laatuta-
soa – pyörille kaivataan katettuja, lämpimiä tiloja ja kunnollisia lukitussysteemeitä sekä 
asuintaloissa, asioinnissa että työpaikoilla.  
 
Sähkö- ja tavarapyörät ja niiden yleistyminen jakoivat niin ikään haastateltavien mielipiteet. 
Osan mielestä sähköpyörät tulevat kasvattamaan helppoudellaan työmatkapyöräilyn suo-
siota ja tavarapyörät mahdollistavat helpommin asioinnin ja ostoksilla käynnin ilman yksi-
tyisautoa. Osa haastatelluista ei puolestaan usko lainkaan sähkö- ja tavarapyörien vaikutta-
van autoiluun, tai edes ole vakuuttunut niiden yleistymisestä. Eräs asiantuntijoista ilmaisi 
huolensa siitä, että pyöräily nähdään ensisijaisesti liikuntana, jolloin sähköpyöräily ei vas-
taisi kyseiseen tarpeeseen. Huomioksi nousi myös Oulun tasaisuus, jolloin sähköpyöräilyn 
päähyöty ei edes pääsisi kunnolla käyttöön ylämäkien puuttuessa. 
  
Yhteiskäyttöautot  
Haastatellut asiantuntijat suhtautuvat pääsääntöisesti hyvin myönteisesti yhteiskäyttöautoi-
hin. Edellytyksinä yhteiskäyttöautojen laajemmalle käyttöönotolle on tarpeeksi heterogee-
ninen käyttäjäkunta, onnistunut tiedotus ja markkinointi asukkaille, informaatiojärjestelmien 
toimivuus ja sopiva yhteiskäyttöauto-operaattori. Myös onnistunut pilotointi vahvistaisi yh-
teiskäyttöautojen asemaa Oulussa. Palvelun käyttämisen tulisi myös olla mahdollisimman 
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yksinkertaista, jotta kynnys kokeilla yhteiskäyttöautoa olisi mahdollisimman matala. Noin 
kolmannes vastaajista näki laajan käyttöönoton heti mahdollisena, muut näkivät keskimäärin 
5-10 vuoden aikajänteen realistisemmaksi.  
 
Yhteiskäyttöautot nähdään toimivaksi ratkaisuksi etenkin auton satunnaisille käyttäjille, 
jotka eivät halua maksaa jatkuvia auton ylläpitokustannuksia. Tällaisia käyttäjiä arvioidaan 
löytyvän etenkin vuokrayksiöissä asuvista ja opiskelija-asunnoista.  Osa rakennusliikkeiden 
edustajista oli valmis rakentamaan asuinkohteisiinsa yhteiskäyttöautopaikkoja, jos se sa-
malla vähentää normin vaatimaa autopaikkamäärää.  
 
Nimikoimattomat autopaikat ja vuorottaispysäköinti 
Nimikoimattomat paikat todettiin heti toteutettavissa olevaksi pysäköinnin tehostamisen rat-
kaisuksi, mutta sen todellisista vaikutuksista ei ollut täysin vakuuttuneita.  Nimikoimatto-
mien paikkojen pysäköintioikeuden tulisi olla tuntuvasti edullisempi kuin nimikoitujen, sillä 
se sisältää riskin jäädä ilman pysäköintipaikkaa. Nimikoitujen ja nimikoimattomien paikko-
jen suhde on tärkeä, esitetyt jakosuhteet nimettyjen ja nimeämättömien paikkojen välillä 
vaihtelivat 50–50-jaon ja 80–20-jaon välillä nimikoitujen paikkojen hyväksi. Haastatellut 
ilmaisivat huolen paikatta jääneiden ajoneuvojen pysäköinnistä, sillä uhkakuvana on muun 
muassa hallitsematon kadunvarsipysäköinti. Erääksi vaihtoehdoksi ehdotettiin sähköistä va-
rausjärjestelmää asukaspysäköinnille.   
  
Vuorottaispysäköinnin edellytykseksi nähtiin, että eri toimintojen käyttäjäryhmien tulisi olla 
mahdollisimman eriaikaisia, esimerkiksi asumista, kauppaa ja työpaikkoja. Vuorottais-
pysäköintialueen tulisi olla lähellä asuinaluetta ja helposti valvottavissa, jotta väärinkäytök-
set voidaan minimoida. Myös vuorottaiskäytön helpottamiseksi osa haastateltavista ehdotti 
erilaisten mobiilivarausjärjestelmien pilotointia. 
 

3.3.2 Tulosten analyysi 
Toisin kuin vuonna 2006 Oulussa tehdyissä vastaavissa asiantuntijahaastatteluissa, yleinen 
konsensus haastateltujen kesken oli toivoa joustoa normeihin pienempien paikkamäärien to-
teuttamiseksi. Vuoden 2006 haastatteluissa oli toivottu väljyyttä kaavoihin siten, että ne 
mahdollistaisivat normien vaatimusta suuremman autopaikkamäärän toteuttamisen. Syynä 
tähän on osin ainakin muuttuvien asenteiden, uusien liikkumispalveluiden ja -tekniikoiden 
sekä kaupungistumisen aiheuttama toimintaympäristön muutos. Kuten asiantuntijat kuvaili-
vat, autopaikkoja on kallis rakentaa, eikä niiden myyntimenekki ole enää varmaa, kun auton 
omistamiselle alkaa olla muitakin vaihtoehtoja. Kyseinen ilmiö on nähtävillä etenkin Oulun 
keskustassa, mutta ei juurikaan enää lähiövyöhykettä kauempana. 
 
Kuten luvussa 2.1.4. toimintaympäristön muutoksessa kuvataan, haastatteluissa vahvasti il-
mennyt usko asuntokokojen pienenemiseen on trendi, joka vaikuttaa lisäävästi yhden hengen 
talouksien syntyyn. Jos muut liikenteen olosuhteet tai kaupunkirakenne eivät muutu, tämä 
merkitsee myös henkilöautojen määrän lisääntymistä. Asiantuntijoiden näkemys asumisväl-
jyyden kehittymisestä on kutienkin ristiriidassa sikäli tilastojen kanssa, että vuosien 2006 ja 
2010 välillä asumisväljyys kasvoi 2,3 m² henkeä kohden Oulussa. Vuoden 2010 jälkeen väl-
jyyden kasvu on kuitenkin hidastunut, sillä vuoteen 2015 mennessä asumisväljyys oli kas-
vanut vain 0,3 m² henkilöä kohden. (Oulun kaupunki 2016d.)  
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Asiantuntijoiden ehdotus keskustan keskitetystä pysäköinnistä käy yksiin Oulun keskusta-
vision tavoitteiden kanssa. Paikkojen monipuolisella käytöllä ja keskitetyllä pysäköinnillä 
voidaan päästä jopa 50 % pienempään autopaikkamäärään, 50 % pienempään maa-alaan ja 
75 % vähempiin ajettuihin henkilöautokilometreihin katuverkolla. (Espoo 2017.)  Hajaute-
tun ja keskitetyn pysäköinnin eroja voi vertailla kuvassa 32 havainnollistettujen pysäköinti-
ratkaisujen avulla. Hajautetun pysäköinnin haittoja lisää myös se, että polttoaineen kulutus 
kasvaa 30-40 % suuremmaksi hiljaa (15 km/h) pysäköintipaikkaa etsittäessä kuin 40 km/h 
nopeuksilla. (Lahti & Harmaajärvi 1992.) 
 

 
Kuva 32. Sekoittunut maankäyttö ja keskitetty pysäköinti mahdollistavat tiiviimmän maan-
käytön ja kaupunkirakenteen (Espoo 2017) 
 
Tehokkaimpiin pysäköintiratkaisuihin voidaan päästä asumista, työpaikkoja ja palveluita 
yhdistämällä, jolloin eri toiminnoille tarjottavia pysäköintipaikkoja voidaan keskittää sa-
maan laitokseen ja hyödyntää paikkojen vuorottaiskäytöllä. Olennaista on tehdä kullekin 
pysäköintilaitokselle aina oma tarvelähtöinen suunnitelmansa, jota kuitenkin voidaan jous-
tavasti muuttaa eri toimintojen vaihtelevien autopaikkatarpeiden mukaisesti.  
 
Haastatteluiden tulkinnassa tulee huomioida, että asiantuntijat pyrkivät luomaan edellytyk-
siä omalle liiketoiminnalleen, eli rakennus- ja vuokranantoalalle. Kyseiset tavoitteet voivat 
olla osin yhteisiä yhteiskunnan ja kaupungin tavoitteiden kanssa, mutta osin myös poiketa 
niistä. Rakennus- ja rakennuttamistoimialalla autopaikkoja pyritään tekemään niin paljon 
kuin menee kaupaksi, muttei optimitapauksessa yhtään ylimääräistä. Kaupungin maankäyt-
tötavoitteet, asukkaiden toiveet ja rakennus- ja vuokranantajatoimialan taloudelliset tavoit-
teet eivät välttämättä kohtaa kaupunkiympäristössä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. 
 

3.4  Asukaskyselyt 

3.4.1 Asukaskyselyn tulokset 
Surveypal-pohjainen Oulun kaupungin asukkaille suunnattu internet-asukaskysely keräsi 
yhteensä 1287 vastausta. Kysely oli avoin kaikille Ouka.fi-sivustolla vierailijoille, joten vas-
tausprosenttia ei voida laskea. Asukaskyselyn vastauksista koostettuun aineistoon saatiin 
erittäin suuri määrä dataa, josta tässä tutkimuksessa on pyritty nostamaan esiin kiinnosta-
vimpia ja tutkimusongelman kannalta hyödyllisimpiä havaintoja.  Päätavoite tämän tutki-
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muksen kannalta oli selvittää Oulun asukkaiden asenteita ja valmiuksia autottomaan elämän-
tapaan, jotta voidaan paremmin arvioida realistisia edellytyksiä autottomalle keskusta-asu-
miselle myös asukkaiden näkökulmasta. Tarkempi tutkimusmenetelmä on kuvattu luvussa 
1.3. ja koko kysymysrunko on esitetty liitteessä 3.  
 
Suuri osa kyselystä perustui liikenne- ja pysäköintiaiheisille väittämille, joihin tuli vastata 
asteikolla 1-6, jossa 1=täysin eri mieltä ja 6=täysin samaa mieltä.  Näiden tulosten pohjalta 
on kyetty poimimaan taustatekijöittäin erilaisia koontikuvaajia mielipiteiden ja asenteiden 
jakaumista. Tulokset ovat koottu selkeyden vuoksi seuraavien alaotsikoiden alle. 
 
Vastaajien perustiedot 
Kyselyssä selvitettiin vastaajien taustatiedoista mm. ikä, sukupuoli, sosioekonominen 
asema, asuinkunnan koko, asumismuoto ja asuntotyyppi. Myös vastaajien tarkempi kotikau-
punginosa sekä mahdollisen opiskelu- tai työskentelypaikan sijainti pyrittiin kartoittamaan 
kyselyn avulla. Kuvassa 33 on esitetty kyselyyn vastanneiden henkilöiden ikäjakauma. 
 

 
Kuva 33. Asukaskyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
 
Kyselyyn vastanneista 54 % on naisia ja 46 % on miehiä. Suurin kyselyyn vastannut ikä-
ryhmä oli 35-54-vuotiaat, jotka muodostivat 42 % vastaajista. Tulee kuitenkin huomioida, 
että kyseisen ikäryhmän ikähaitari (35-54-vuotiaat) on asetettu suuremmaksi kuin muilla 
ikäryhmillä valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta vastaavalla tavalla.  
 

 
Kuva 34. Asukaskyselyyn vastanneiden prosentuaaliset jakaumat asuntotyypin ja asumis-
muodon suhteen 
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Suurin vastaajaryhmä asuntotyypeittäin oli kerrostaloasujat ja omistusmuodoittain omistus-
asunnoissa asujat. Ristiintaulukoimalla tulokset asuntotyypeistä ja asumismuodosta havai-
taan kuitenkin, että 69 % vuokralla olevista vastaajista asuu kerrostalossa, kun taas omistus-
asunnoissa asuvista vain 24 % asuu kerrostaloasunnoissa ja 47 % omakotitaloissa.   
 
Vastaukset asuntotyypeittäin 
Tutkimuksessa pyritään määrittämään autottoman asumisen edellytyksiä kaupungin kes-
kusta-alueella, jolloin käytännössä viitataan tiiviiseen kerrostaloasumiseen. Kyselyn perus-
teella kerrostaloasujat vastasivat omakotitaloissa ja rivi- luhti- tai paritaloissa asuvia myön-
teisemmin väittämiin joukkoliikenteen suosimisesta, autottomuudesta ja yhteiskäyttöau-
toista. Kerrostaloasujat vastasivat esimerkiksi huomattavasti myönteisemmin (4,0 asteikolla 
1-6) väittämään ”sijoitan rahat mieluummin muuhun elämiseen kuin oman auton hankin-
taan”, kun taas omakotitaloasujat arvottivat auton hankintaan käytettäviä rahoja enemmän 
(2,9 asteikolla 1-6). Mielipiteiden ero on tilastollisesti merkittävä, sillä Khiin neliö –testin 
mukaan Χ²(2)=102,41; p =0,000 < 0,05, jossa kerrostalo n=457, omakotitalo n=432, ja rivi- 
luhti- ja paritalo n=355 ja muut n=9. Kuvassa 35 on esitetty kyselyn tuloksista poimittuja 
nostoja kerrostaloasujien ja muissa asuntotyypeissä asuvien näkemyseroista tiettyihin liiken-
neaiheisiin väittämiin.  
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Kuva 35. Vastaajien näkemyksiä liikenneväittämiin asuntotyypeittäin, kerrostaloasujien 
suosimat väittämät. N=1287 
 
Kerrostaloissa asuvat kokivat muita enemmän, että joukkoliikenteen aika- ja matkakustan-
nukset ovat kilpailukykyisempiä autoiluun nähden. He näkevät myös keskimäärin realisti-
sempana, että hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ei tarvitse hankkia omaa autoa. Tosin 
kerrostaloasujilla vastausten keskiarvo väittämään ”en edes harkitse auton hankkimista, jos 
bussiyhteydet asuinalueeltani ovat hyvät” on vain 3,6 asteikolla 1-6, joten kovin vahvaa us-
koa vastaajilla ei väittämään kuitenkaan ole.  Kerrostaloasujat muuttaisivat kuitenkin muissa 
asuntotyypeissä asuvia todennäköisemmin keskustaan autottomaan kerrostaloon, kuten ku-
vassa 35 esitetystä kuvaajasta voidaan tulkita. 
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Kuva 36. Vastaajien näkemyksiä liikenneväittämiin asuntotyypeittäin, omakotitaloasujien 
suosimat väittämät. N=1287  
 
Kuvassa 36 on esitetty toinen kuvaaja, jossa korostuu omakotitaloissa asuvien vastaajien 
myönteisemmät näkemyksen liikenneaiheisiin väittämiin suhteessa muihin. Kuvaajasta voi-
daan nähdä, että verrattuna kuvaan 35 kyselyn tuloksista on vaikeampi poimia väittämiä, 
joissa eri asuntotyyppien välinen ero olisi suurempi omakotitaloasujien hyväksi. Selkeä ero 
on kuitenkin siinä, että omakotitaloasujat olivat lähes yksimielisiä (5,1 asteikolla 1-6) siitä, 
että heidän asuinalueellaan ei ole pysäköintiongelmaa. Myös väittämä ”asioidessani Oulun 
keskustassa, kuljen mieluiten autolla (kuljettajana tai matkustajana)” oli merkittävästi suo-
situmpi omakoti-, rivi-, luhti- ja paritaloissa asuvien vastaajien kesken kuin kerrostalo-
asujien.  
 
Vastaukset asuinkuntien kokojen mukaan 
Vastauksia esitettyihin liikenneväittämiin tarkastellaan myös asuinkuntien kokojen mukaan 
jaoteltuna. Monet vastauksista jakautuivat tasaisesti ikäryhmien mukaan nousevaksi tai las-
kevaksi, kuten kuvaan 37 poimituista nostoista voidaan havaita. Selkeimpiä eroja voidaan 
havaita väitteissä, jotka koskevat autolla ajamisen mielekkyyttä ja frekvenssiä; asuinkuntien, 
joiden koko on kuusi henkeä tai enemmän, vastasivat käyttävänsä autoa aina kuin mahdol-
lista sekä asioivansa Oulun keskustassa mieluiten autolla (5,0, asteikolla 1-6). 2-5 hengen 
talouksissa vastaavien tulosten keskiarvo oli alle 4 ja yhden hengen talouksissa asuvien vas-
tausten keskiarvo oli alle 3 molempiin väittämiin. Mitä suuremmaksi vastaajien asuinkunta-
koko kasvaa, sitä vahvemmin oltiin yhtä mieltä siitä, että liikkumistarpeet hoituvat lapsiper-
heissä parhaiten omalla autolla. Ajokortin ja auton asema nähdään merkittävänä liikkumisen 
helpottajana kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin yli neljän hengen asuinkunnissa oman au-
ton tärkeys korostuu. 
 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Asuinalueellani ei ole autojen pysäköintiongelmaa
()

Asioidessani Oulun keskustassa, kuljen mieluiten
autolla (kuljettajana tai matkustajana) ()

Asuintaloni tai -alueeni pysäköintihallin
autopaikkoja on riittävästi saatavilla ()

Pidän ajokortin ja auton hankkimista (tai auton
saamista käyttööni) merkittävimpänä liikkumista

helpottavana asiana ()

Liikkumistarpeet lapsiperheissä hoituvat parhaiten
omalla autolla ()

Keskiarvo
1= täysin eri mieltä… 6= täysin samaa mieltä

rivi-, luhti- tai
paritalo
omakotitalo

kerrostalo
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Kuva 37. Poimintoja asukaskyselyn vastauksista erikokoisten asuinkuntien näkökulmasta, 
suurten asuinkuntien suosimat väittämät. N=1287 
 
Väittämiin saaduista vastauksista voidaan nähdä nousevan esiin tiettyjä teemoja, joita kan-
nattavat etenkin pienemmät 1-2 henkilön taloudet. Pienten asuinkuntien suosimia väittämiä 
verrattuna muun kokoisiin asuinkuntiin on esitetty kuvassa 38. Kuvassa esitetyistä vastauk-
sista on kuitenkin huomioitava, ettei mikään kuvassa esitetty väittämä saanut erityisen suurta 
kannatusta, vaan kaikkien kuvaajan vastausten keskiarvo jäi alle 4,0 asteikolla 1-6.  
 
Kuvassa 38 esitetyn kuvaajan  perusteella yhden hengen taloudet näkevät auton hankkimisen 
tarpeettomampana kuin muut vastaajaryhmät, mikäli asuinalueen bussiyhteydet ovat hyvät. 
Samat vastaajat voisivat kyselyn mukaan muuttaa myös todennäköisemmin keskustaan au-
tottomaan kerrostaloon ja näkevät joukkoliikenteen matka-ajan ja -kustannukset kilpailuky-
kyisempänä autoiluun nähden kuin muut vastaajaryhmät. Vastaavasti mitä pienempi asuin-
kunta on, sitä tärkeämpänä nähdään uuden asuinalueen joukkoliikenneyhteyksien selvittä-
minen muuttoa suunnitellessa. 
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Kuva 38. Poimintoja asukaskyselyn vastauksista erikokoisten asuinkuntien näkökulmasta, 
pienten asuinkuntien suosimat väittämät. N=1287 
 
Vastaukset eri asuinmuodoittain 
Tutkimusta varten haluttiin selvittää, onko erityyppisissä asumismuodoissa asuvilla vastaa-
jilla eroavia näkemyksiä kyselyn väittämiin. Kuten kuvasta 39 voidaan havaita, etenkin opis-
kelija-asunnoissa asuvien ja omistusasunnoissa asuvien vastaajien vastaukset poikkesivat 
paikoin huomattavan paljon toisistaan. Vuokra-asujien vastaukset sijoittuvat keskimäärin 
opiskelija-asuntoloissa asuvien ja omistusasujien vastausten välimaastoon.  
 
Kuten kuvassa 39 esitetystä kuvaajasta voidaan havainnoida, opiskelija-asuntoloissa ja 
vuokralla asuvien vastaukset suosivat omakotitaloasujia enemmän joukkoliikennettä autoi-
lun kustannuksella. Kyseiset ryhmät kokevat omistusasujia enemmän, että joukkoliikenteen 
matka- ja aikakustannukset ovat heille kilpailukykyisempiä yksityisautoiluun nähden. He 
eivät myöskään todennäköisemmin kokisi tarpeelliseksi hankkia omaa autoa, jos bussiyh-
teydet heidän asuinalueeltaan olisivat hyvät. Sama linja näkyy myös väittämässä, jonka mu-
kaan voisi muuttaa autottomaan kerrostaloon keskustaan; opiskelija-asuntoloissa asuvien 
vastaajien keskiarvo (4,3) kysymykseen oli lähes 60 % suurempi kuin omistusasujien (2,7). 
Vuokra-asujat ja opiskelija-asuntoloissa asujat myös sijoittaisivat rahansa omistusasujia 
mieluummin muuhun elämiseen kuin auton hankintaan.  
 
Omistusasujien suhteellinen automyönteisyys nousi erityisesti esiin väitteessä ”asioidessani 
Oulun keskustassa kuljen mieluiten autolla (kuljettajana tai matkustajana)”. Väittämään saa-
tujen vastausten keskiarvo oli omistusasujilla 3,8 asteikolla 1-6, kun taas opiskelija-asunto-
loissa ja vuokralla asuvilla vastaavat luvut olivat vain 2,3 ja 2,7. Omistusasujat olivat siis 
keskimäärin yli 50 % enemmän samaa mieltä väitteen kanssa kuin muut ryhmät.  Khiin neliö 
-testin mukaan vuokra-asujien (n=324), asumisoikeusasujien (n=25), opiskelija-asuntoissa 
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asujien (n=6), vapaarahoitteisissa asuvien (n=5) ja omistusasujien (n=905) mielipiteissä on 
eroa: Χ²(2)=94,98; p =0,000 < 0,05.  
 

 
Kuva 39. Poimintoja asukaskyselyn vastauksista jaoteltuna vuokralla, omistusasunnossa ja 
opiskelija-asunnoissa asuviin, N=1287 
 
Vastaukset eri ikäryhmien mukaan 
Kun asukaskyselyn vastauksia jaotellaan eri ikäryhmien perusteella, nousee osassa väittämiä 
erityisesti yli 75-vuotiaiden vastausten keskiarvot selkeästi esiin muista. Muun muassa väit-
tämissä joukkoliikenteen matkakustannusten kilpailukyvystä sekä autosta luopumisessa yh-
teiskäyttöautojen yleistyessä muiden ikäluokkien vastausten keskiarvot olivat hyvin lähellä 
toisiaan välillä 2,6-3,2, mutta yli 75-vuotiaiden vastausten keskiarvot asettuivat kohdille 3,4 
ja 3,8, kuten kuvasta 40 voidaan havaita. Sama ikäryhmä suhteutuu myös merkittävästi mo-
nia muita ryhmiä myönteisemmin kimppakyyteihin ja joukkoliikenteeseen autoilun vaihto-
ehtona. 
 
Toinen vastauksista erottuva ääripää on alle 24-vuotiaat vastaajat, joiden vastaukset korre-
loivat kiinnostavasti osassa väittämiä yli 75-vuotiaiden kanssa. Molemmat ryhmät kokevat 
keskimäärin muita ikäryhmiä enemmän, että he eivät edes harkitse auton käyttämistä, mikäli 
heidän asuinalueeltaan on hyvät bussiyhteydet. Khiin neliö -testin mukaan eri ikäryhmien 
mielipiteiden ero tässä väittämässä voi kuitenkin olla osittain otantavirheeseen perustuva: 
Χ²(2)=41,13; p =0,085 > 0,05. 
 
Sama vastausmalli toistuu myös väittämissä ”alkaisin käyttää joukkoliikennettä, jos asioin-
tipysäköinnin hinta nousee merkittävästi” sekä ”menen bussilla aina kun mahdollista”. Mo-
lemmat ikäryhmät ovat myös muita ryhmiä valmiimpia muuttamaan keskustaan autottomaan 
kerrostaloon. Tässä väittämässä Khiin neliö –testin mukaan ryhmien erot ovat tilastollisesti 
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merkittäviä: Χ²(2)=93,77; p =0,000 < 0,05. Samoissa kysymyksissä taas 35-54-vuotiaiden 
ikäryhmän vastaukset olivat puolestaan eniten vastakkaisessa päässä.  
 
 

 
Kuva 40. Poimintoja asukaskyselyn vastauksista ikäryhmittäin jaoteltuna, N=1287 
 
Julkisen liikenteen palvelutaso 
Asukaskyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä julkisen liikenteen palvelutasoon. Ta-
voitteena oli tutkia, millainen palvelutason tulisi olla, jotta julkinen liikenne koettaisiin ai-
doksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle. Vastaajat pystyivät valitsemaan useampia eri palve-
lutason tekijöitä. Ylivoimaisesti suosituin vastausvaihtoehto oli ”erittäin tiheä vuoroväli (5-
10 min), jonka valitsi kaikkiaan 62,3 % kysymykseen vastanneista. Noin puolet vastaajista 
valitsivat tärkeiksi palvelutasoa nostaviksi tekijöiksi myös lyhyen kävelyetäisyyden bussi-
pysäkille (52,5 %) sekä suorat ja nopeat bussiyhteydet, vaikka kävelyetäisyys lähimmälle 
pysäkille vähän kasvaisi (47,0%). Kolmannes vastaajista koki olennaisiksi palvelutason te-
kijöiksi reaaliaikaisen aikatauluinformaation sekä edullisen yhteislipun, joka käy kaikkiin 
julkisiin liikennevälineisiin. Kysymyksen tulokset on koottu kuvaan 41. 
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Kuva 41. Tärkeimmät julkisen liikenteen palvelutasoon vaikuttavat tekijät kyselyyn vastan-
neiden mukaan, n=1287 
 
Vähiten vastaajat kokivat olevan hyötyä bussiliikenteen kaverikampanjoista tai kimppakyy-
tilipuista, Wifi-yhteydestä, USB-pistokkeista sekä joukkoliikenteen lippuihin sisältyvästä 
kimppakyytilipuista. 4,7 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei julkisen liikenteen palvelutason 
korottamisella voi vaikuttaa auton käyttöön tai omistukseen vähentävästi.  
 
Muita tuloksia kootusti 
Kyselyssä esitettiin monia sellaisia väittämiä, joiden suosiossa ei esiintynyt juurikaan eroja 
tiettyjen taustatekijöiden mukaan jaoteltuna.  Joissain väittämissä kaikki asteikon 1-6 arvot 
saivat kaikkien vastaajien kesken lähes saman verran vastauksia. Esimerkiksi väittämään 
”mielestäni keskustaa voitaisiin rakentaa lisää niin, ettei autopaikkoja rakenneta lisää” kaik-
kien vastausten keskiarvo on 3,47, keskihajonta oli 1,8 ja kunkin asteen 1-6 kannatuspro-
sentti oli välillä 14,3-19,8 %. Myös väittämät ”vähemmät autopaikat keskustassa lisäävät 
viihtyisyyttä ja mahdollistavat tiiviin kaupunkirakenteen”, ”takseihin pitäisi saada samanlai-
set kausiluonteiset joukkoliikenneliput kuin linja-autoihin” ja ”olisin valmis kävelemään tai 
pyöräilemään bussipysäkille pidemmältäkin, jos tiedän bussilinjan olevan erittäin nopeakul-
kuinen” hajauttivat täysin vastaajien mielipiteet.  
 
Noin neljäsosa kaikista vastaajista olisi valmis jakamaan henkilöautokyytinsä muiden sa-
maan suuntaan menevien tuntemattomien ihmisten kanssa ja kolmasosa vastaajista on eh-
dottomasti sitä vastaan. Edullisten taksikyytien käyttö arkimatkoilla houkuttelee lähes puolta 
vastaajista. Tavarapyörien vuokraus autoilun sijaan ei saanut suosiota, sillä vain noin 20 
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prosentilla vastaajista oli myönteisiä ajatuksia tätä väittämää kohtaan ja yli 40 % oli ehdot-
tomasti väittämän kanssa eri mieltä. Kimppakyytejä arkisilla matkoillaan käyttää ”melko 
usein” vain noin 7 % vastaajista. Vastaajien suhtautuminen myös kaupalliseen kimppakyy-
tipalveluun auton korvaajana on negatiivista; vain noin neljäsosalla oli positiivinen näkemys 
väittämään ja peräti 50 % vastaajista oli ehdottomasti ajatusta vastaan.  
 

3.4.2 Tulosten vertailu ja analyysi 

3.4.2.1 Kyselytutkimuksen reliabiliteetti 
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty 
menetelmä mittaa tutkittavaa ilmiötä; esimerkiksi kyselytutkimuksen reliabiliteettia arvioi-
dessa on huomioitava mittaustilanteen satunnaiset virheet, joita voi aiheutua vastaustilan-
teessa. Tässä alaluvussa arvioidaan toteutetun internet-asukaskyselyn mahdollisiin mittaus-
virheisiin vaikuttavia tekijöitä.  
 
Eräs tulosten luotettavuutta heikentävä tekijä on, että vastaaja voi ymmärtää kyselytutki-
muksessa esitetyn kysymyksen eri tavalla kuin tutkija on sen tarkoittanut. Tässä tapauksessa 
kyselylomake, joka on esitetty liitteessä 3, pitää sisällään joitain epätarkkuuksia aiheuttavia 
muotoseikkoja. Muun muassa kysymys 7 eli ”asuinkuntanne koko (hlöä)?” on muotoiltu 
jokseenkin epätarkasti, minkä vuoksi pieni osa vastaajista käsitti kysymyksen koskevan 
oman asuinkaupunkinsa tai -kylänsä kokoa. Nämä vastaukset on erikseen poistettu aineis-
tosta, joten asuinkunnan kokoa ei ole onnistuneesti kerätty kaikilta vastanneilta. Tämä saat-
taa aiheuttaa pienen vääristymän asuinkuntakoista johdettuihin tuloksiin. Myös osa kyse-
lyssä esitetyistä väittämistä oli melko epätarkasti määriteltyjä, mitä ei kuitenkaan nähty on-
gelmaksi. Väittämien päätehtävä oli auttaa tutkimaan vastaajien asenteita ja mielipiteitä, eikä 
niinkään tosiasiallisia faktoja.  
 
Väittämiin annettu vastausasteikko 1-6 (1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä) on pa-
rillinen, toisin kuin yleisesti käytetyssä viisiportaisessa Likertin asteikossa. Tarkoituksena 
oli ohjata vastaajia kallistumaan hieman jompaankumpaan suuntaan, sen sijaan että voisi 
valita täysin neutraalin keskimmäisen väittämän. Tällä pyrittiin haastamaan vastaajat pohti-
maan väittämiä. Todennäköisesti valittu neutraaliton parillinen vastausasteikko vaikuttaa tu-
loksiin siten, että kysymyksiin joihin vastaajilla ei ole ollut riittävää tietopohjaa, vastaus on 
valittu pikemminkin tunteen pohjalta. Koska kyselyn tarkoituksena oli tutkia asukkaiden 
asenteita ja mielipiteitä, tätä ei koettu ongelmalliseksi. Voidaan kuitenkin pohtia, ovatko 
vastaajat ymmärtäneet kysymyksen oikein, jos tietyt kysymykset ovat kerryttäneet tasaisesti 
vain keskivälin vastauksia. 
 
Kun tutkitaan vastaajien omaan käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä, on myös ongelmana 
vastaajien epärehellisyys. Tässä tapauksessa kysely toteutettiin anonyymisti, jolloin riski 
vastausten vääristelyyn pienenee. Usein kyselytutkimuksissa esiintyvä ongelma on myös se, 
että vastaaja yrittää vastata jotain kysymykseen, jonka vastausta ei oikeasti muistakaan, jol-
loin lopputuloksena on virheellinen vastaus tyhjän tuloksen sijaan. Tässä kyselyssä kyseinen 
tilanne on epätodennäköinen, sillä kysymykset käsittelevät vastaajien perustietoja, liikku-
mistottumuksia, mielipiteitä ja asenteita.  
 
Vastaukset voivat vaihdella myös satunnaisten tekijöiden johdosta, jolloin esimerkiksi mie-
lentila, vuorokaudenaika tai muut ympäristötekijät voivat vaikuttaa vastaajan vastauksiin. 
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Internet-kyselytutkimuksessa vastaajan olosuhteisiin ei kyetä kuitenkaan vaikuttamaan. Sa-
tunnaisesti vastaajat voivat myös vahingossa kirjata vastauksensa väärin, mikä ei tosin 
yleensä vaikuta merkittävästi kyselyn tuloksiin.  
 

3.4.2.2 Otoksen edustavuus 
Jotta asukaskyselyn tuloksia voidaan luotettavasti yleistää koskemaan myös muita Oulun 
asukkaita, tulee otoksen edustavuutta suhteessa perusjoukkoon arvioida. Pieni otos voi sat-
tumalta poiketa paljonkin perusjoukosta, jolloin otantavirhe on sitä suurempi mitä pienem-
pää otosta käytetään.  Otoskoko oli paikalliselle kyselytutkimukselle melko suuri, 1287 vas-
taajaa, eli noin 0,6 % Oulun väestöstä. Tutkimuksen tulosten käyttökelpoisuuden arvioi-
miseksi vertaillaan tässä alaluvussa tutkimuksen otosta Oulun väestöön ja asuinrakentee-
seen. Vertailussa hyödynnetään taulukossa 13 esitettyjä tilastoja koko Oulun ja keskusta-
vision suunnittelualueen väestöstä. 
 
Naisia oli Oulussa vuoden 2016 lopussa 50,1 % koko kaupungin väkiluvusta, kun kyselyyn 
vastanneista naisia oli 54,0 %, eli eroa on 3,9 prosenttiyksikköä (Oulun kaupunki 2017b). 
Naiset ovatkin kyselytutkimuksissa tavallisesti miehiä aktiivisempia vastaajia. Tutkimusten 
mukaan nuoriso ja naiset, joilla ei ole alle kouluikäisiä lapsia, ovat joukkoliikenteen perus-
käyttäjiä, joten kyselyn tulokset saattavat olla aavistuksen vääristyneitä joukkoliikennettä 
koskevien kysymysten ja väittämien osalta siten, että joukkoliikenteen käyttöä suosivat vas-
taukset ovat marginaalisesti yliedustettuja.  
 
Jos otosta verrataan Oulun liikenteen ja maankäytön analyysissä esitettyihin tilastotietoihin 
(taulukko 13), havaitaan että asuntokuntien keskikoko (2,46 hlö) oli kyselyn mukaan korke-
ampi kuin Oulussa (2,11 hlö) ja etenkin keskustavision suunnittelualueella (1,48 hlö) keski-
määrin. Kyselyyn vastanneiden keskimääräinen asuntokunnan koko on siis jopa 66 % suu-
rempi kuin Oulun keskustassa asuvilla ja 17 % suurempi kuin Oululaisilla keskimäärin. 
Tämä tulee huomioida tulosten tulkinnassa siten, että todennäköisesti auton käyttöä suosivat 
vastaukset keskimäärin hieman yliedustettuina.  
 
Kyselyyn vastaajista itsensä identifioi työssäkäyväksi 59,7 % ja työttömäksi 8,9 %. Työvoi-
maan kuuluvia vastaajia kyselyssä oli yhteensä siis 68,6 %. Eläkeläisten osuus vastaajista 
oli 17,8 % ja koululaisten ja opiskelijoiden osuus 9,9 %. Näin ollen asukaskyselyssä Oulun 
koko väestön näkökulmasta olivat opiskelijat ja eläkeläiset aliedustettuina ja työvoimaan 
kuuluvat yliedustettuina, kun verrataan taulukon 13 osoittamiin koko Oulun prosenttiosuuk-
sii. Keskimäärin opiskelijat edustavat nuorempaa ja eläkeläiset vanhempaa laitaa väestöstä, 
jolla on myös yleisesti heikompi taloudellinen asema. Nämä muutokset voivat mahdollisesti 
vääristää tuloksia siten, että joukkoliikennettä ja uusia liikkumispalveluita suosivat vastauk-
set ovat aliedustettuina.  
 
Myös ikärakennetta vertailemalla havaitaan, että yli 75-vuotiaita vastaajista oli 1,7 %, kun 
koko Oulussa heitä on 5,9 % ja keskustassa 11,2 % väestöstä. Alle 25-vuotiaita kyselyn 
vastaajista oli yhteensä 8,1 %, vaikka koko Oulussa kyseiseen ikäryhmään kuuluu taulukon 
13 mukaan 34,3 % väestöstä. Kyseisestä joukosta tosin kaikkein nuorimmat eivät kuulu enää 
kyselyn kohderyhmään, mutta jo pelkät 16-25-vuotiaat muodostavat 13,8 % oululaisista. 25-
64-vuotiaat ovat kyselyssä siis raskaasti yliedustettuina 79,3 % osuudellaan suhteutettuna 
Oulun lukuun 51,7 % Tämä tulos kulkeekin käsi kädessä työvoimaan kuuluvien yliedustuk-
sen kanssa, ja sillä on samansuuntaisia vaikutuksia tulosten tulkintaan.  
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Taulukko 13. Tilastotietoja Oulun keskustavision suunnittelualueesta verrattuna koko Oulun 
väestöön ja asuntorakenteeseen (Oulun kaupunki 2016b) 

   
 
Peräti 70,7 % vastaajista ilmoitti asuvansa omistusasunnossa, mikä on 18,0 %-yksikköä 
enemmän kuin Oulussa keskimäärin ja jopa 40,9 %-yksikköä enemmän kuin Oulun keskus-
tavision suunnittelualueella. Vuokra-asunnoissa asuu 25,7 % kyselyn vastaajista, mikä on 
12,2 %-yksikköä vähemmän kuin Oulussa keskimäärin ja 29,2 %-yksikköä vähemmän kuin 
Oulun keskustassa. Kyselyssä ovat siis omistusasujat huomattavasti yliedustettuina suh-
teutettuna Oulun vastaaviin tunnuslukuihin, mikä osoittaa sekä kyselyn tulosten, että aiem-
min esiteltyjen tutkimusten perusteella enemmän yksityisautoilua suosivaa asennetta.  
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3.5 Autottoman asumisen edellytykset Oulussa 

3.5.1 Tutkimuksen yhdistetyt tulokset 
Teoriaosuudesta saatujen tulosten, Oulun keskustan tilanneanalyysin ja empiiristen tutki-
musten pohjalta voidaan hahmotella reunaehdot autottomalle asumiselle Oulun keskustassa. 
Eri osa-alueisiin liittyvät autottoman asumisen edellytykset on koottu seuraavien väliotsi-
koiden alle. 
 
Asukkaiden taustatiedot 
Teoriaosuudessa tarkasteltiin asukkaiden erilaisten taustatekijöiden vaikututusta autonomis-
tukseen. Tietyt muuttujat, kuten nuori ikä, naissukupuoli, opiskelijastatus ja vuokra-asumi-
nen korreloivat yleisesti autottomuuden kanssa, vaikka näistä ei voikaan päätellä suoria syy-
seuraussuhteita. Tarkastelemalla Oulun demografiaa ja tulkitsemalla asukaskyselyn vastauk-
sia voidaan kuitenkin vetää joitain johtopäätöksiä siitä, minkälaisilla alueilla on eniten po-
tentiaalia autottomalle asuntorakentamiselle ja missä väestöryhmissä asenteet autottomuutta 
kohtaan ovat myönteisimmät.  
 
Asukaskyselyn perusteella potentiaalisinta kohderyhmää autottomalle asuinrakentamiselle 
ovat keskustassa jo valmiiksi asuvat, alle 25- tai yli 75-vuotiaat, vuokralla ja kerrostaloissa 
asuvat, jotka asuvat yhden tai kahden hengen talouksissa. Kyselyssä esiin nousseet ryhmät 
vastaavat teoriaosuudessa tutkittuja keskimäärin vähäautoisempia väestöryhmiä. Kyseiset 
ryhmät suhtautuvat muita myönteisemmin tiiviiseen autottomaan keskustaan ja kokevat 
joukkoliikenteen aika-matkakustannukset hyödylliseksi suhteutettuna henkilöautolla mat-
kustamiseen. Autottomaan elämäntapaan tilastollisesti sopivia asukkaita asuu jo valmiiksi 
muun muassa Oulun keskustavision suunnittelualueella ja Linnanmaan opiskelijakeskitty-
mässä  
 
Kaupunkirakenne 
Autottoman asumisen kohteiden tulee sijaita ydinkeskustan jalankulkuvyöhykkeellä, sillä 
autottoman elämäntavan edellytys on, että arjessa tarvittavat palvelut ovat helposti saavutet-
tavissa vaihtoehtoisilla kulkumuodoilla. Joukkoliikenteen erinomaisen tarjonnan ja perus-
palveluiden tulee olla saavutettavissa kävellen tai pyörällä. Autottoman kohteen tulisi myös 
sijaita enintään 300 metrin kävelymatka päässä lähimmästä yleisestä pysäköintilaitoksesta. 
Kaupunkirakenteen tulisi mahdollistaa ja edistää muiden kulkumuotojen kuin auton käyttöä 
erityisesti alle kahden kilometrin matkoilla, joilla pyöräily ja kävely saattaisivat olla korvaa-
via kulkumuotoja (Kanninen et al. 2010). Tähän voidaan vaikuttaa poimintojen sekoittunei-
suudella ja tiiviillä kaupunkirakentamisella. Auton käytölle nähdään kunnollisia vaihtoeh-
toja vain silloin, kun päivittäisten toimintojen määränpäät sijaitsevat suhteellisen lähellä ko-
tia. 
 
Oulun keskustassa pysäköinnin keskittäminen ja kehittäminen rakenteelliseksi mahdollistaa 
myös runsaasti uutta kerrosalaa, joka edesauttaa kaupungin asuinrakentamisen tiivistämistä 
täydennysrakentamisella. Rakennuttajat, rakentajat ja vuokranantajat näkevät keskitetyn ra-
kenteellisen pysäköinnin toimivimpana ratkaisuna keskustassa. Tiivistyvän kaupunkiraken-
teen mahdollistama asukastiheyden kasvaminen joukkoliikenteen reittien varrella nostaa 
joukkoliikenteen kannattavuutta ja edesauttaa sen palvelutason nostamista. Tehokas ja kat-
tava joukkoliikenne on puolestaan edellytys autottomalle asumiselle. Mahdollisia alueita tu-
levaisuuden autottoman asuinrakentamisen kohteiksi voivat olla Oulun keskustavision suun-
nittelualueen lisäksi muun muassa Heinäpään alue jota tiivistetään täydennysrakentamisella 
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sekä Linnanmaan kampusalue, jossa vuokralla asuvien opiskelijoiden ja kerrostalojen määrä 
on suuri ja joukkoliikenteen yhteydet keskustaan hyvät. 
 
Joukkoliikenne 
Oulun keskustan joukkoliikenteen palvelutaso kuuluu parhaaseen palvelutasoluokkaan I, eli 
arkisin klo 6:30-23:00 eri linjojen yhteenlaskettu vuorotarjonta mahdollistaa liikennöinnin 
laskennallisella kymmenen minuutin vuorovälillä. Oulun keskustassa myös pysäkkien saa-
vutettavuus on hyvä, jolloin nämä tekijät yhdessä mahdollistavat Liikenneviraston ohjeen 
mukaan arkisen liikkumisen miellyttävästi ilman autoa. Asukaskyselyn perusteella oululai-
set eivät kuitenkaan olleet erityisen tyytyväisiä joukkoliikenteen tarjontaan, vaan etenkin 
poikittaisliikennettä toivottiin parannettavaksi. Keskustassa asuville tosin poikittaisliiken-
teen linjojen toimivuus ei ole ensisijaista, mutta joukkoliikenneverkoston toiminnan säilyt-
tämiseksi tulisi myös muualla asuvien yhteydet mahdollistaa.  
 
Joukkoliikenteen tarjontaan tulee panostaa erityisesti keskeisillä nauhamaisilla kehittämis-
vyöhykkeillä. Tavoitteena on, että keskeisillä keskustan yhteysväleillä joukkoliikenteen tu-
lee olla henkilöautoa houkuttelevampi vaihtoehto. Verkostomainen ja tihein vuorovälein lii-
kennöity joukkoliikenne kytkee alakeskukset toisiinsa mahdollistaen yksilöllisten matkaket-
jujen muodostumisen. Pysäkkien ja asemien saavutettavuuteen kävellen ja pyöräillen tulee 
panostaa entistä enemmän. Oulun keskustan tiheä ruutukaavarakenne on erinomainen jouk-
koliikenteen pysäkkien lähisaavutettavuuden kannalta. 
 
Käveltävä keskusta 
Kävelykeskusta on oleellinen autottoman elämäntavan mahdollistamiseksi, sillä arjen päi-
vittäiset toiminnot tulisi ihannetapauksessa olla kävelyetäisyydellä. Erilaiset kaupunkiraken-
teen ja -kuvan tekijät vaikuttavat siihen, onko ympäristö käveltävää. Käveltävyyden edistä-
miseksi voidaan tehdä monenlaisia toimenpiteitä, kuten liikenteen rauhoittaminen, katuku-
van parantaminen ja viihtyisyyden lisääminen ja toimintojen sekoittaminen. Oulun keskusta 
on melko tiivistä, sen lähisaavutettavuus on hyvä tiheän ruutukaavan vuoksi ja keskustan 
toiminnot ovat sekoittuneita, mikä mahdollistaa arjen toimintojen saavuttamisen kävellen.  
 
Oulun keskustan liikennejärjestelmä tukee kohtuullisen hyvin autotonta asumista laajalla kä-
velykeskustalla. Jalankulkuvyöhykkeen on todettu tarjoavan todellisia vaihtoehtoja autoriip-
puvaiselle arjelle, mutta se myös vaikuttaa konkreettisesti autoriippuvuutta vähentävästi. 
Oulussa on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen hyvä ja laaja kävelykeskusta ja Oulun 
keskustavision mukaiset jalankulun parantamisen suunnitelmat vahvistavat entisestään Ou-
lun vahvaa jalankulkukeskustaa. Oulun täydennysrakentamissuunnitelmilla parannetaan ja-
lankulun asemaa, kun kaupungin tiivistyessä palvelut keskittyvät käveltävän etäisyyden pää-
hän. 
 
Pyöräilyn edellytykset 
Hyvä pyöräilyverkosto ja miellyttävä kaupunkiympäristö mahdollistavat arjen matkojen te-
kemisen henkilöauton sijaan pyöräilemällä. Laadukas, säältä suojassa oleva pyöräpysäköinti 
runkolukituksella madaltaa kynnystä pyörän aktiiviseen käyttöön. Erilaiset sähkö- ja tavara-
pyörät vastaavat myös autoa kaipaavien haasteisiin tarjoamalla mahdollisuuden kuljettaa 
myös ylämäistä huolimatta suuria tavaramääriä ja jopa lapsia. Eräs tapa tukea autotonta asu-
mista olisikin esimerkiksi taloyhtiön yhteiskäyttöinen sähkö- tai tavarapyörä. Pysäköinti-
normissa voidaan myös säädellä polkupyöräpaikkojen määrää sekä laatua. Cykelhusetin ta-
pausesimerkistä voidaan poimia ideoita pyöräilyn tukemiseen, esimerkiksi mahdollistamalla 
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pyörien kuljetuksen ovelle asti ja tarjoamalla asukkaille mahdollisuus pyörän huoltopalve-
luihin ja joukkoliikenteen lippuihin edulliseen pakettihintaan.  
 
Oulussa pyöräilyn kulkutapaosuus on jo suurempi kuin muilla suurilla kaupunkiseuduilla ja 
pyöräverkosto on kattava. Keskustassa asuville pyöräily on kuitenkin hieman hankalampaa, 
sillä keskustan pyöräilyverkolla on jotain epäselvyyksiä ja epäjatkuvuuskohtia. Pyöräi-
lyinfra kaipaa päivitystä, muun muassa siten, että pyöräilijöille pitäisi olla myös sujuva reit-
tivaihtoehto Rotuaarin ja Torinrannan läpiajamiselle. Myös väylätyyppejä voisi paikoin tar-
kistaa pyöräystävällisemmiksi. Oulun keskustassa on pyöräpysäköintiä, mutta sen laatua, 
määrää ja kattavuutta tulisi edistää. 
 
Uudet liikkumispalvelut  
Asukaskyselyn perusteella erityisesti alle 18-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat suhtautuivat myön-
teisesti yhteiskäyttöautojen, liikenne palveluna -konseptin ja autonomisten ajoneuvojen 
yleistymiseen. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella niiden ei kuitenkaan odoteta yleisty-
vän vielä noin kymmeneen vuoteen Oulun seudulla. Liikkumispalveluille tulisi luoda ensin 
kysyntää tiiviimmällä kaupunkirakenteella, jolla mahdollistettaisiin palveluiden, asumisen 
ja työpaikkojen ihanteellinen keskinäinen sijoittelu. Myös toimiva joukkoliikenne ja kattava 
pyöräilyverkosto nähdään uusien liikkumispalveluiden mahdollistaman yksityisautoilun vä-
hentymisen reunaehdoksi. Autonomisten ajoneuvojen uskotaan puolestaan olevan vasta tu-
levaisuudessa yleistyvä liikkumismuoto, eikä sen perusteella tulisi tehdä nykytilannetta kos-
kevia suunnittelupäätöksiä. Haasteiksi nähtiin haastatteluissa muun muassa Oulun hajautu-
nut yhdyskuntarakenne ja pohjoinen ilmasto, joiden vuoksi kynnys omasta autosta luopumi-
selle on korkea. 
 
Oulussa ollaan vuonna 2017 valtion rahoituksella toteuttamassa hanke, jonka tavoite on pyr-
kiä houkuttelemaan yhteiskäyttöauto-operaattoreita toimimaan Oulussa ja suunnitella peri-
aatteet yhteiskäyttöisten ajoneuvojen käytön tukemiseen. Oulussa aloitti myös 2017 keväällä 
Tuup-palvelun operoima Kyyti-taksipalvelu, jolla joustamalla aikatauluista ja matkaseurasta 
voi matkojen hinnat alkaa vain kahdesta eurosta. Palvelu on vielä niin uusi, ettei siitä saa-
duista kokemuksista voida vielä yleistää sen etenemistä vakiintuneeseen käyttöön tai sen 
vaikutuksia. Onnistunut pilotointi vahvistaisi yhteiskäyttöautojen asemaa Oulussa.  
 
Uusista liikkumispalveluista ei vielä ole Oulussa realistiseksi korvaajaksi omalle henkilöau-
tolle, mutta yleistyessään ne tukevat yhdessä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ohella 
autotonta elämäntapaa.  Opiskelijat, joilla jo nyt on keskimääräistä vähemmän omistusautoja 
käytössä, nähtiin haastatteluissa erinomaisena kohderyhmänä palvelujen aikaiselle käyttöön-
otolle. 
 
Pysäköintipolitiikka 
Sekä kirjallisuuden että asiantuntijahaastatteluiden perusteella keskittämällä pysäköinti ra-
kenteellisesti saadaan viihtyisämpää keskustaa kävelijöille, autoilijoille ja pyöräilijöille. 
Haastatteluissa ehdotettu ratkaisumalli autopaikan hinnan erottamisesta asuntojen hinnasta 
nähdään ratkaisuna autottomaan asuntorakentamiseen; autottomat muuttavat mieluummin 
kohteisiin, joissa eivät joudu maksamaan naapurinsa autopaikasta. Kyseinen menettely tekisi 
rakennustoiminnasta ja pysäköinnin kustannuksista läpinäkyvämpää, mikä voisi kasvattaa 
tietoisuutta ja herättää keskustelua autojen pysäköinnin subventoinnista. (Tampereen kau-
punki 2016.) 
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3.5.2 Vaikutukset asuinrakentamisen pysäköintinormien määrittelyyn 
Tässä luvussa tarkastellaan seikkoja, joiden on havaittu vähentävän autoistumisastetta ja si-
ten asuinkohteen autopaikkamäärää. Näiden tekijöiden voidaan tapauskohteisesti arvioida 
vähentävän pysäköintinormin vaatimaa autopaikkamäärää.  Arvioissa on käytetty tämän tut-
kimuksen tuloksia sekä Todd Litmanin teoksessa ”Parking Management Best Practices” 
(2006) kuvattuja autopaikkamäärävaatimusten vähentämisperusteita. Asiantuntijahaastatte-
luiden perusteella päivitystarve pysäköintinormille on todellinen, erityisesti joustoa nykyi-
siin normeihin kaivataan keskusta-alueen uudisrakentamishankkeisiin. Sopivaksi pysäköin-
tinormiksi keskusta-alueella asiantuntijat arvioivat 1/100-120 ap/k-m². 
 
Litmanin määrittelyn mukaan voidaan arvioida, että mikäli asuintalo on suunnattu alle 30-
vuotiaille, yli 65-vuotiaille tai vammaisille, voi vaadittavaa autopaikkamäärää vähentää 20-
40 %. Saman suuruinen vähennys pätee myös, jos asuinkerrostalo on pääasiassa vuokra-
asujien käytössä, sillä omistusasujilla on tutkitusti korkeampi autonomistusaste. Asuinalu-
eilla, joilla tiedetysti asuu pienempituloisia asukkaita, voidaan autopaikkamäärää laskea 10-
30 % riippuen tulojen asteesta. Tämän tyyppistä pysäköintinormin vähentämistä voidaan 
suositella käytettävän esimerkiksi kaupungin vuokra-asunnoista koostuvissa asuintaloissa ja 
tai muissa vastaavissa tulorajoitetuissa asumismuodoissa. 
 
Mikäli asuintalo sijaitsee erinomaisen joukkoliikenteen alueella, tulisi asuinrakennuksen au-
topaikkamäärän olla alhaisempi, sillä tarve henkilöauton käytölle on pienempi. Litmanin 
mukaan autopaikkamäärää voitaisiin vähentää 10% jos asuinrakennuksesta on 400 metrin 
päässä joukkoliikenteen pysäkki ja 20 % jos saman etäisyydellä on raideliikenteen asema. 
Asuintalon sijaitessa alueella, jossa on viihtyisä kävely-ympäristö ja palvelut lähellä, voi 
tarvittava autopaikkamäärä olla 5-15 % pienempi. Viihtyisän kävely-ympäristön arvioimi-
nen voi tosin olla haastavaa, sillä se koostuu pitkälti laadullisesti arvioitavista tekijöistä.  
 
Yhteiskäyttöauton on viimeaikaisissa asuinrakentamisen pilotoinneissa asetettu korvaamaan 
viisi autopaikkaa. Mikäli yhteiskäyttöautopalvelu sijaitsee 400 metrin etäisyydellä, voidaan 
autopaikkamäärää laskea 5-10 %. Yhteiskäyttöisten sähkö- ja tavarapyörien suhteen voitai-
siin menetellä vastaavasti, mutta vähennettävien autopaikkojen määrän tulisi todennäköi-
sesti olla pienempi. Oulussa noin puolet asiantuntijoista ei kuitenkaan uskonut sähkö- tai 
tavarapyörien vaikuttavan lainkaan autopaikkatarpeeseen, joten kyseisiin hankkeisiin tulisi 
suhtautua kokeiluluontoisesti Oulun seudulla. 
 
Myös pysäköinnin tehostamisella voidaan vaikuttaa kohteen arvioituun autopaikkatarpee-
seen. Esimerkiksi vuorottaispysäköinnin arvioidaan vähentävän autopaikkatarvetta noin 20-
25 %, jolloin tämä eri toimintojen yhteiskäyttö tulisi huomioida vähennyksenä kaavan vaa-
timassa autopaikkamäärässä. Nimikoimattomien paikkojen voidaan arvioida vähentävän au-
topaikkamäärä noin kymmenyksellä. Robottipysäköinti ei sinänsä vähennä autopaikkamää-
rää, mutta se mahdollistaa pysäköintiin vaaditun tilan vähentämisen puoleen.  

Nimeämättömien paikkojen on havaittu laskevan tarvittavaa autopaikkamäärää jopa 14-32 
% (Vartiainen 2015), mutta kaupunkien laskentaohjeissa vähennys autopaikkamäärässä on 
monesti maltillisempi 10 %. Jos pysäköinnin hinta on erotettu asunnon hinnasta, voi auto-
paikkamäärää vähentää 10-30 %, sillä kalliimpi pysäköinti ja vastaavasti halvemmat tai 
muutoin paremmin varustellut asunnot houkuttelevat autottomia asukkaita. 
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4  Yhteenveto  
 
Tässä luvussa kootaan yhteen työn tulokset. Teoriaosuuden tulosten, asiantuntijahaastatte-
luiden ja asukaskyselyiden perusteella voidaan hahmotella reunaehdot autottomalle asumi-
selle kaupungin keskusta-alueella. Näiden reunaehtojen on tarkoitus edesauttaa asuinraken-
tamisen pysäköintinormien määritystä selventämällä olosuhteita, joiden vallitessa autopaik-
katarve vähenee. Tutkimuskysymys purettiin useampaan alakysymykseen: Millä keinoin 
voidaan vähentää keskusta-asujien autolla liikkumisen tarvetta? Miten keskusta-asujien au-
toilu voidaan siirtää omistukseen perustuvasta yhä enemmän jakamistalouteen ja erilaisiin 
kyytipalveluihin pohjautuvaksi? Kuinka autottoman asumisen edellytykset toteutuvat Ou-
lussa ja mitä erityisehtoja täytyy huomioida? 
 
Autolla liikkumisen tarpeen vähentämistä taustoitettiin kirjallisuustutkimuksen avulla tutki-
malla ensin auton omistukseen vaikuttavia taustatekijöitä. Koko yhteiskunnassa näkyviä au-
toistumiseen vaikuttavia megatrendejä ovat muun muassa ikärakenteen muutokset, kaupun-
gistuminen, ilmastonmuutos ja sen tuomat haasteet sekä digitalisaatio. Kirjallisuuskatsauk-
sen tuloksena todettiin, että auton omistukseen vaikuttavat muun muassa asunnon koko, 
asunnon sijainti, asunnon omistusmuoto, työssäkäynti sekä asukkaiden määrä kotitalou-
dessa. Näiden tulosten perusteella voidaan arvioida, millaiset ihmisryhmät ovat potentiaali-
sinta kohderyhmää autottomalle asuinkohteelle. Esimerkiksi lapsettomilla pariskunnilla on 
keskimäärin vähemmän autoa vaativia liikkumistarpeita kuin perheellä jossa on useita ala-
ikäisiä lapsia. Autotonta asumista tukee siis parhaiten ihmisryhmät, joilla on luonnostaan 
pienempi autoistumisaste ja autottomuuteen yhteensopivat liikkumistarpeet. 
 
Autolle liikkumisen tarvetta keskusta-alueilla voidaan vähentää myös hyvillä pyöräilyedel-
lytyksillä, käveltävällä kaupunkiympäristöllä sekä tehokkaalla ja kattavalla joukkoliiken-
teellä. Myös yhdyskunta- ja kaupunkirakenne määräävät, millaiseksi keskusta-asujan liikku-
mistarve muodostuu ja minkälaisia liikkumismahdollisuuksia on käytettävissä. Joukkolii-
kenne ei aina pysty vastaamaan vaivattomasti arjen liikkumistarpeisiin, jolloin kaupunkira-
kenteellisten tekijöiden mukaan lyhyet etäisyydet toteutuvat useimmin keskuksissa asuville. 
Toiminnoiltaan sekoittunut ja tiiviisti rakennettu kaupunki tukee autotonta asumista, sillä se 
mahdollistaa lyhyet etäisyydet kodin, palveluiden ja työpaikan välille sekä tarjoaa tarpeeksi 
vahvan väestöpohjan joukkoliikenteen toimimiselle. Autoton asuminen ja täydennysraken-
taminen tukevat toisiaan, sillä rakentaminen on tiiviimpää ja tehokkaampaa, kun pysäköin-
tialueita tai -laitoksia ei tarvita niin paljoa.  
 
Toinen tutkimuskysymys tarkastelee autotonta asumista omistusperusteisen autoilun vähen-
tämisen näkökulmasta. Vaihtoehtoja auton omistamiselle tarjoavat niin kutsutut uudet liik-
kumispalvelut, joihin kuuluvat muun muassa jakamistalouden mahdollistamat yhteiskäyttö-
autot ja kyytipalvelut, autonomiset autot ja liikkuminen palveluna-konsepti eli MaaS. Esi-
merkiksi yhteiskäyttöautojen voidaan arvioida korvaavan noin kymmenen henkilöautoa yhtä 
yhteiskäyttöautoa kohden. Erilaisilla kyyti-, yhteiskäyttö- ja MaaS-palveluilla pyritään tar-
joamaan vaihtoehto etenkin satunnaisille auton käyttäjille, sillä yksityisautot ovat hyvin ali-
käytetty resurssi. Kun auton saa jatkossa käyttöönsä tilaamalla palvelun kautta, ei sitä tar-
vitse enää omistaa itse. Tämä mahdollistaa autottoman asumisen ja sitä myöten myös pie-
nemmän autopaikkamäärän rakentamisen. Uusien liikkumispalveluiden haasteena on saada 
itsensä vakiinnutettua osaksi liikennejärjestelmää.  
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Oulun tapausesimerkkiä varten tutkittiin Oulun keskustan liikenteen ja maankäytön nykyti-
laa sekä toteutettiin liikenneaiheinen asukaskysely Oulun asukkaille. Oulun tapausesimerkin 
tarkastelun tavoitteena oli tutkia autottoman asumisen edellytyksiä Oulun keskustassa. Ala-
tavoitteena oli arvioida autottomuuden reunaehtojen vaikutusta Oulun pysäköintinormien 
määrityksessä, mitä varten haastateltiin oululaisia rakennuttajia, rakentajia ja vuokranantajia 
heidän odotuksistaan pysäköintinormin päivitykseen liittyen. 
 
Asiantuntijahaastattelut koostuivat 19 eri Oulun seudun rakennuttajan, rakentajan, kau-
panalan toimijan ja vuokranantajan haastatteluista. Haastatteluiden tavoitteena oli tutkia alan 
ammattilaisten odotuksia pysäköintinormien määritystyölle sekä arvioida siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Haastatteluiden tärkeimpänä antina voidaan pitää sitä, että asiantuntijoiden näke-
myksen mukaan Oulun pysäköintinormien tulee olla joustavampia etenkin keskusta-alu-
eella, sillä heidän kokemustensa mukaan paikoin kaava edellyttää rakentamaan liikaa auto-
paikkoja niiden menekkiin nähden, mikä käy kalliiksi sekä rakennusliikkeille että asukkaille. 
Asiantuntijoita haastateltiin myös muun muassa sähköpyöräilyn ja uusien liikennepalvelui-
den mahdollistamasta autopaikkamäärän vähenemisestä, mutta niiden ei uskottu olevan mer-
kittäviä tekijöitä Oulun seudulla vielä lähitulevaisuudessa. 
 
Asukaskyselyt toteutettiin Oulun asukkaille kaupungin nettisivujen kautta. Kyselyssä kar-
toitettiin vastaajien taustatietoja, liikkumistottumuksia sekä esitettiin erilaisia liikenteeseen 
liittyviä väittämiä. Kyselyn tavoitteena oli tutkia oululaisten nykyisiä asenteita liikkumiseen 
sekä etsiä niitä vastaajaryhmiä, jotka ovat potentiaalisimpia kohderyhmiä autottomalle asu-
miselle. Asukaskyselyn perusteella potentiaalisinta kohderyhmää autottomalle asuinraken-
tamiselle ovat keskustassa jo valmiiksi asuvat, alle 25- tai yli 75-vuotiaat, vuokralla ja ker-
rostaloissa asuvat, jotka asuvat yhden tai kahden hengen talouksissa. Kyseiset ryhmät suh-
tautuvat muita myönteisemmin tiiviiseen autottomaan keskustaan, autottomaan rakentami-
seen, joukkoliikenteeseen ja tulevaisuudessa myös muun muassa yhteiskäyttö- ja robottiau-
tojen yleistymiseen. 
 
Oulun keskustan tilanneanalyysin, asukaskyselyiden ja asiantuntijahaastatteluiden pohjalta 
voidaan todeta, että autottoman asumisen perusedellytyksiin kuuluu hyvät kävelyn, pyöräi-
lyn ja joukkoliikenteen käytön mahdollisuudet. Nämä toteutuvat kohtuullisen hyvin Oulun 
keskusta-alueella, sillä Oulussa on laaja ja viihtyisä kävelykeskusta sekä keskimääräistä pa-
rempi pyöräilyverkosto. Oulun keskustan asukastiheys on yli 50 as/ha ja toiminnot ovat se-
koittuneita, mikä mahdollistaa lyhyet kävely- ja pyöräilymatkat palveluihin. Pyöräilyinfra 
vaatii kuitenkin tiettyjä väylätyyppiin ja reittien jatkuvuuteen liittyviä kohennuksia kes-
kusta-alueella ja pyöräpysäköinnin suunnitelmallisempaa kehittämistä. Joukkoliikenne on 
ohjeellisella kilpailutasolla, mutta kyselyyn vastanneiden mukaan sen palvelutasoa tulisi ke-
hittää edelleen. Uudet liikkumispalvelut ovat vielä lapsenkengissä Oulun seudulla, eivätkä 
niin asiantuntijat kuin asukkaatkaan olleet varauksettoman valmiita uskomaan niiden kor-
vaavan lähivuosina henkilöautoilua. Haasteiksi nähtiin haastatteluissa myös Oulun hajautu-
nut yhdyskuntarakenne ja pohjoinen ilmasto, joiden vuoksi kynnys omasta autosta luopumi-
selle on korkea. 
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5 Päätelmät  

5.1 Tutkimuksen merkitys ja suositukset 
Työn tavoitteena oli tutkia autottoman asumisen edellytyksiä kaupungin keskusta-alueella, 
tapausesimerkkinä Oulun kaupunki. Työn tulosten perusteella Oulun asuinrakentamisen py-
säköintinormeja tulee keskusta-alueella tarkistaa, sillä kävelyn, kaupunkirakenteen, joukko-
liikenteen ja pyöräilyverkon tarjoamat liikkumisvaihtoehdot vähentävät keskustan autopaik-
katarvetta. Autopaikkavaatimuksia voidaan normissa joko yleisesti vähentää tietyllä alu-
eella, tai asettaa erilaisia ehtoja joilla vaatimuksista voidaan joustaa hanke- ja tapauskohtai-
sesti. Normeja laadittaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, ettei pysäköinnin toteutus-
vaatimus muodostuisi esteeksi täydennysrakentamiselle, suojeltavien rakennuksien tai mo-
nimuotoisen rakennuskannan ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Tutkimuksessa saadut tulok-
set ja esitetyt toimenpiteet ovat linjassa Oulun aiempien selvitysten ja muun alan kirjallisuu-
den kanssa.  
 
Työssä tutkittujen autottoman asumisen perusedellytysten mukaisesti autopaikkamäärää las-
keviksi tekijöiksi voidaan laskea kohteen suuri vuokra- ja opiskelija-asuntomäärä, etäisyys 
joukkoliikenteen runkolinjasta, joukkoliikenneverkon kattavuus ja tehokkuus, vähätuloisten 
asuinkuntien määrä, monipuoliset ympäröivän kaupunkiympäristön palvelut, kävelyn ja 
pyöräilyn hyvät olosuhteet ja yksiöiden ja kaksioiden suuri määrä asuinkerrostalossa. Myös 
yhteiskäyttöautojen ja –pyörien, vuorottaispysäköinnin ja nimikoimattomien paikkojen vai-
kutus autopaikkamäärään tulisi huomioida asemakaavan määräyksissä autopaikkavaati-
musta pienentävänä tekijänä. Yhteiskäyttöautoille tulisi varata keskeisiä ja lähellä käyttäjiä 
sijaitsevia paikkoja. 
 
Jotta autottoman asumisen edellytyksiä voidaan parantaa, tulisi kävelyn, pyöräilyn ja jouk-
koliikenteen tarjontaa ja palvelutasoa kehittää edelleen siten, että lyhyillä matkoilla kävely 
ja pyöräily olisivat keskustassa ensisijaisia kulkumuotoja. Kaupunkirakenteen tiivistymistä 
tulee edistää tarkoituksenmukaisella täydennysrakentamisella, joka luo edellytyksiä joukko-
liikenteen tehostamiselle ja lähipalveluiden lisääntymiselle. Pyöräilyn edistämiseen olennai-
sena osana kuuluu laadukkaiden pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen asuinrakentamisessa, 
keskustoissa sekä joukkoliikenteen pysäkeillä ja asemilla. Kaupungin ja työpaikkojen tulisi 
myös harkita erilaisia liikkumista tukevia etuja ja kampanjoita, joilla arjen autottomuuden 
liikkumista voidaan tukea. Muun muassa työpaikkojen tarjoamat yhteiskäyttöiset sähköau-
tot, -pyörät ja hyvät sosiaalitilat madaltavat kynnystä valita arjen kulkutavaksi jokin muu 
kuin perinteinen henkilöauto.  
 

5.2 Tutkimuksen rajoitukset 
Sekä asukaskyselyn että asiantuntijahaastatteluiden rajoituksena on, että menetelmien tuot-
tamat tiedot perustuvat ihmisten ajatuksiin ja mielipiteisiin. Haastatteluiden tulokset ovat 
asiantuntijoiden omaa, asiantuntemukseen, mielipiteisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa tietoa, 
joten vastauksista koostetun aineiston oikeellisuutta on vaikea todentaa. Haastateltavien vas-
tauksia käsitellään näin ollen niin, että aineistoa tarkastellaan asiantuntijoiden näkemyksinä 
aiheeseen, eikä niinkään tosiasiallisena tietona. Tämän vuoksi johtopäätöksiä ei myöskään 
ole muodostettu yksittäisten haastateltavien näkemysten pohjalta, vaan päätelmät pohjautu-
vat useammalta asiantuntijalta saatuihin tietoihin. Tulosten tulkinnassa on myös huomioi-
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tava, että asiantuntijoiden näkökulmana on luoda edellytyksiä oman liiketoimintansa kan-
nattavuuden paranemiselle, jolloin näkökulmat voivat poiketa esimerkiksi kaupungin ja 
asukkaiden vastaavista. 
 
Asukaskyselyyn vastanneiden ryhmä ei myöskään ole täysin edustava otos oululaisista, sillä 
vastaajissa yliedustettuina olivat etenkin 25-65-vuotiaat, työvoimaan kuuluvat vastaajat. 
Eläkeläiset ja alle 25-vuotiaat sekä yhden ja kahden hengen talouksissa asuvat olivat kyse-
lyssä aliedustettuina, ja naiset vastasivat kyselyyn hiukan miehiä aktiivisemmin. Kyselyyn 
vastaajista myös suurempi osa asuu omistusasunnoissa kuin keskimäärin. Vääristymien kes-
keisenä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että vastaukset ovat hieman painottuneet autoilua 
suosiviksi. Internet-kyselynä toteutettavat tutkimukset tuovat muitakin haasteita muun mu-
assa inhimillisten vastausvirheiden vuoksi.  
 
Sekä asiantuntijahaastatteluiden että asukaskyselyn kysymykset on luotu pysäköintinormien 
määritystyötä silmällä pitäen, joten niiden tuloksista poimittiin vain tähän työhön merkittä-
vät teemat. Puhtaasti autottoman asumisen edellytyksiä kartoittaneilla kysymyksillä olisi 
mahdollisesti saanut hieman tarkempia tuloksia, ja asiantuntijoita olisi voinut haastatella laa-
jemmalla otannalla rakentamis- ja vuokrausalan ulkopuolelta. Asukaskyselyssä olisi toden-
näköisesti kannattanut myös tutkia vastaajien tulotasoa, sillä sen on todettu vaikuttavan au-
toistumisasteeseen. 
 

5.3 Jatkotutkimusaiheet 
Aiheen ajankohtaisuuden ja monitahoisuuden vuoksi tämä työ herättää monia ideoita jatko-
tutkimusaiheiksi. Maailmalla on paikoin jo hylätty kaupungissa kokonaan pysäköinnin mi-
niminormit, minkä vaikutuksia olisi hyödyllistä tutkia myös Suomen olosuhteissa. Suomeen 
rakennettavien uusien autopaikattomien kohteiden menestystä ja vaikutuksia tulisi seurata ja 
hyödyntää edelleen jatkosuunnittelussa ja pilotointikohteissa. Uusien liikkumispalveluiden 
vasta yleistyessä on vaikea arvioida niiden todellisia vaikutuksia autonomistusasteeseen, jo-
ten olisi kiinnostavaa seurata, kuinka erilaiset MaaS-konseptin kokeilut maailmalla ja Suo-
messa vakiintuvat osaksi liikennejärjestelmää ja millaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan 
liikkumistottumuksiin. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen ja digitalisaatio tuo-
vat epäilemättä huomattavia muutoksia totuttuihin liikkumismuotoihin. Autonomisten ajo-
neuvojen yleistymisestä ja laajasta käyttöönotosta esitetään vasta valistuneita arvauksia, 
mutta jo nyt olisi hyvä tutkia yhteiskäyttöisten robottiautojen vaikutuksia nykypäivän suun-
nittelutarpeisiin. Esimerkiksi nykyisten autohallien ja rakennettavien pysäköintilaitosten en-
nustetaan jäävän tyhjilleen, kun jatkuvasti liikennöivät autot eivät enää tarvitsekaan pysä-
köintitilaa 95 % päivästä. Olisikin hyödyllistä tarkastella, miten nykypäivän suunnittelulla 
voidaan joustavien ratkaisujen avulla varautua tulevaisuuden liikennejärjestelmään.  
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 Liite 1. (1/7)
 
 
 
   
Liite 1. Asiantuntijahaastatteluiden kysymysrunko 
 
Asiantuntijahaastattelut - vuokranantajat, isännöitsijät ja rakentajat  
  

Asuinkerrostalot  

  

1. Tuntumanne kerrostaloasumisen asukastiheyden (k-m2/asukasta/vuosi) ja keski-
määräisen asuntokoon (k-m2 ja huonemäärä) kehityksestä viimeisen 10 vuoden ai-
kana?  
 

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

• asukastiheys  
• asuntokoko  

  

        

vuokra  

• asukastiheys  
• asuntokoko  

  

        

 
 

  
 

2. Ennusteenne/näkemyksenne kerrostaloasumisen asukastiheyden (k-m2/asu-
kasta/vuosi) ja keskimääräisen asuntokoon (k-m2 ja huonemäärä) kehityksestä vuoteen 
2030 mennessä?  
 

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

  

        

vuokra  
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3. Kokemuksia tiiviin kerrostalorakentamisen autopaikkojen nykyisistä määristä ja riit-
tävyydestä?   
 

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

• 1hh ja 2hh  
• 3hh ja isommat  
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4. Onko teille tullut aloitteita tai valituksia kerrostaloasumisen autopaikoista tai niiden 
puutteesta? Mistä? Mikä tai mitkä asiat ovat olleet ongelmana? Miten ongelma(t) on rat-
kaistu?  

  

  

5. Minkälaisia ratkaisumalleja esittäisitte vanhojen kerrostaloalueiden autopaikoituksen 
järjestämiseksi?  
 

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

  

        

vuokra  

  

        

  

  

6. Laittakaa kokemuksiinne perustuen kerrostaloasumisen autopaikkojen laatutason  
haluttavuus/toimivuus järjestykseen   

  

(asteikko 1-6, missä 1=halutuin ja 6=vähiten halutuin?)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

yleinen pysäköintilaitos          

keskitetty pysäköintilai-
tos tai -alue asukkaille  

        

nimikoimaton autopaikka 
(vuorottaiskäyttö saman 
alueen työpaikka- ym. 
toimintojen kanssa)  

        

asukkaille tarkoitettu au-
totalli maanpäällä  

        

asukkaille tarkoitettu au-
tohalli maan alla  

        

autokatos          

kattamaton lämpöpaikka          

kattamaton kylmäpaikka          

  

  

7. Kuinka paljon näette uusien liikkumispalveluiden (MaaS, liikenteen digitalisaatio, ro-
bottiautot) paikkojen vaikuttavan kerrostaloasumisen pysäköintitarpeisiin:  

  

(asteikko 1..6, missä 1= vähentää tarvetta erittäin paljon ja 6=ei vaikuta ollenkaan)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  
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omistus  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  

        

vuokra  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  

        

  

Minkälaisella aikajänteellä mielestänne näiden liikkumispalveluiden voidaan olettaa 
yleistyvän ja vaikuttavan pysäköintitarpeisiin?  

Miten tällainen kehitys pitäisi mielestänne huomioida tämän päivän suunnittelu-
työssä?  

  

8. Millainen julkisen liikenteen palvelutason tulisi mielestänne olla, jotta se vaikuttaisi 
vähentävästi asukkaiden tarpeeseen omistaa auto? Ja mikä on mielestänne hyväksyt-
tävä pisin kävelyetäisyys asunnolta lähimmälle pysäkille?  

  

  

9. Miten asukkaiden polkupyöräpysäköinti tulisi mielestänne järjestää (katokset, lämpi-
mät tilat, taivasalla) ja kuinka monta paikkaa per asunto tai per k-m2? Minkälaisilla kei-
noilla pyöräpysäköintiä voisi edistää siten, että sillä olisi vaikutuksia tarvittavaan auto-
paikkamäärään?  

  

10.  Uskotteko sähköpyörien ja taakkapyörien ym. yleistymisen vaikuttavan asuk-
kaan tarpeeseen omistaa tai käyttää yksityisautoa? (asteikko 1-6, missä 1=uskon vah-
vasti ja 6=en usko lainkaan?)  

  

11.  Yhteiskäyttöautot:   
  

a. Millaisia edellytyksiä yhteiskäyttöautojen laajemmalle käytölle mielestänne 
on?  
b. Mikä olisi mielestänne realistinen aikataulu yhteiskäyttöautojen laajemmalle 
käyttöönotolle?  
c. Kuinka näette yhteiskäyttöautojen vähentävän autopaikkatarvetta:  

  

(asteikko 1..6, missä 1= vähentää tarvetta erittäin paljon ja 6=ei vaikuta ollenkaan)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  

        

vuokra  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  
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12.  Nimikoimattomat paikat:   
  

a. Millaisella jakosuhteella normaalien paikkojen kanssa uskotte nimikoimatto-
mien paikkojen toimivan optimaalisimmin? Millaiseen jakosuhteeseen olisitte itse 
valmis?  
b. Millaisia edellytyksiä nimikoimattomien paikkojen käytölle mielestänne on?  
c. Mikä olisi mielestänne realistinen aikataulu nimikoimattomien paikkojen laa-
jemmalle käyttöönotolle?  
d. Kuinka näette nimikoimattomien paikkojen vähentävän autopaikkatarvetta:  

  

(asteikko 1..6, missä 1= vähentää tarvetta erittäin paljon ja 6=ei vaikuta ollenkaan)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

omistus  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  

        

vuokra  

• 1hh  
• 2hh  
• 3hh   
• 4hh  

        

 

Toimitila- ja liikerakentaminen sekä erityistoiminnot  

1. Millaiseksi arvioitte toimitila- ja liikerakentamisen kehityssuunnat ja sen vaikutuksen 
autopaikkatarpeeseen?  

  
2. Mitkä ovat mielestänne autopaikkojen nimikoimattomuuden (vuorottaispysäköin-
nin) mahdollisuudet ja ongelmakohdat? Näettekö autopaikkojen nimikoimattomuu-
den edistämisen potentiaalisena tapana ratkaista autopaikkamäärän tarve?  

  
3. Määrittele mielestänne sopiva autopaikkanormi tai vaihteluväli:  

  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

hoitokoti/palveluasumi-
nen/ ryhmäkoti  

        

vanhusten / senioreiden 
asuintalo  

        

opiskelija-asuntolat          

peruskoulut          

oppilaitokset ja opistot          

päiväkodit          
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terveyskeskukset ja sai-
raalat  

        

päivittäistavarakauppa  

• alle 2000 m2  
• 2000-5000 m2  
• yli 5000 m2  

        

tilaa vievä kauppa          

pienteollisuus- ja yritys-
tontit  

        

toimistot (myös asiakas-
tarve)  

        

hotellit          

  

  

4. Laittakaa kokemuksiinne perustuen toimitila- ja liikerakentamisen autopaikkojen laa-
tutason haluttavuus/toimivuus järjestykseen   
 

(asteikko 1-6, missä 1=halutuin ja 6=vähiten halutuin?)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

yleinen pysäköintilaitos          

keskitetty työpaikko-
jen pysäköintilaitos tai -
alue   

        

nimikoimaton auto-
paikka  

        

nimikoimaton autopaikka 
(vuorottaiskäyttö alueen 
asukaspysäköinnin 
kanssa)  

        

autotalli maanpäällä          

autohalli maan alla          

autokatos          

kattamaton lämpöpaikka          

kattamaton kylmäpaikka          

  

5. Millaisia kokemuksia teillä on kauppa- ja liiketilojen sekä koulujen pyöräpysäköinti-
tarpeista?  

  

6. Yhteiskäyttöautot toimitila- ja liikerakentamisessa:  
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a. Millaisia edellytyksiä yhteiskäyttöautojen laajemmalle käytölle mielestänne 
on?  
b. Olisitteko valmiit lisäämään yhteiskäyttöautopaikkoja toimitila- ja liikerakenta-
misessa?  
c. Kuinka näette yhteiskäyttöautojen vähentävän autopaikkatarvetta:  

  

(asteikko 1..6, missä 1= vähentää tarvetta erittäin paljon ja 6=ei vaikuta ollenkaan)  

  keskusta   
(alle 1 km)  

keskustan lähi-
alue   
(1-4 km)  

lähiövyö-
hyke  
(4-10 km)  

joukkoliikennevyö-
hyke  
(tiivistymisvyöhyke)  

hoitokoti/palveluasumi-
nen/ ryhmäkoti  

        

vanhusten / senioreiden 
asuintalo  

        

opiskelija-asuntolat          

peruskoulut          

oppilaitokset ja opistot          

päiväkodit          

terveyskeskukset ja sai-
raalat  

        

päivittäistavarakauppa  

• alle 2000 m2  
• 2000-5000 m2  
• yli 5000 m2  

        

tilaa vievä kauppa          

pienteollisuus- ja yritys-
tontit  

        

toimistot (myös asiakas-
tarve)  

        

hotellit          





 Liite 2. (1/1)
 
 
 
   
 

 Liite 2. Lista haastateltavista sekä heidän edustamis-
taan organisaatioista 
 

 

Haastateltava Organisaatio Ala Ammattinimike Haastatteluaika 
ja -paikka 

Jaakko Moila-
nen 

 Oulun Rakennus-
teho Oy 

Rakennusliike Toimitusjohtaja 4.1.2017, Espoo 

Markku Tas-
kinen 

Hartela Pohjois-
Suomi Oy 

Rakennusliike Toimitusjohtaja 15.12.2016, Oulu 

Mikko Herva  Skanska Kodit Rakennusliike Aluejohtaja 12.12.2016, Oulu 

Marko Palo-
nen 

 Lemminkäinen Rakennusliike Aluejohtaja 12.12.2016, Oulu 

Mikko Lohi  Lapti Rakennusliike Projektipäällikkö 14.12.2016, Oulu 

Eljas Kauppila  Lehto Rakennusliike Hankejohtaja 15.12.2016, Oulu 

Samu Manni-
nen 

 Peab Rakennusliike Projektipäällikkö 15.12.2016, Oulu 

Jukka-Pekka 
Flygare 

 Bonava Rakennusliike Aluejohtaja 14.12.2016, Oulu 

Raimo Hätälä  Oulun Sivakka Vuokranantaja Toimitusjohtaja 13.12.2016, Oulu 

Juha Aita-
murto 

 PSOAS Vuokranantaja Toimitusjohtaja 14.12.2016, Oulu 

Jouko Knuuti-
nen 

 TA-Yhtymä Vuokranantaja Aluejohtaja 13.12.2016, Oulu 

Ari Leskinen  VVO/ Lumo Vuokranantaja Aluepäällikkö 16.12.2016, Oulu 

Juha Rahkola  OTO-kylän asuntolat Vuokranantaja Toiminnanjoh-
taja 

12.12.2016, Oulu 

Jussi Roine  Lähitapiola Vuokranantaja Kiinteistöpääl-
likkö 

19.12.2016, Espoo 

Markku Mä-
kiaho 

 OP Kiinteistösijoitus 
Oy 

Vuokranantaja Johtaja 10.1.2017, Espoo 

Seppo Wiik  Suomen yliopisto-
kiinteistöt 

Vuokranantaja Kampusmana-
geri 

19.12.2016, Espoo 

Esko Pyhtilä  Senaatti-kiinteistöt Valtion toimitila-
liikelaitos 

Ylläpitoryhmän 
päällikkö 

15.12.2016, Oulu 

Paavo Härö  Osuuskauppa Arina Kaupanalan toi-
mija 

Hallintojohtaja 14.12.2016, Oulu 

Mikko Parta-
nen 

Ruokakesko Oy/Poh-
jois-Suomi 

Kaupanalan toi-
mija 

Kauppapaikka-
päällikkö 

14.12.2016, Oulu 
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Liite 3. Internet-asukaskyselyn kysymysrunko 
  

1. Vastaajan tiedot   
       Mies  

Nainen  

Ikä alle 18   18-24   25-34   35-54   55-64   65-74   yli 75 (alasvetovalikoilla)  

  
2. Mihin seuraavista ryhmistä koette parhaiten kuuluvanne?   

• koululainen/opiskelija  
• työssäkäyvä  
• työtön  
• eläkeläinen  
• muu, mikä?  
  

3. Asuinalueenne sijainti? (alasvetovalikko kaupunginosittain)  
  

4. Työ- tai opiskelupaikkanne sijainti? (alasvetovalikko kaupunginosittain  + ei mitään)  
  

5. Asuinmuotonne  
• omakotitalo  
• rivi-, luhti- tai paritalo  
• kerrostalo  
• muu, mikä?  

  

6. Asun  
• omistusasunnossa  
• vuokra-asunnossa  
• vapaarahoitteisessa asunnossa vuokralaisena  
• asumisoikeusasunnossa  
• opiskelija-asuntolassa  
• palvelutalossa   
• muuten, miten?  

  
7. Asuinkuntanne koko (hlöä)?  

  

8. Kuinka monta henkilöauton ajamiseen oikeuttavaa ajokorttia on kotitaloudessanne?   
• ei yhtään   
• 1   
• 2   
• 3   
• 4 tai enemmän  

  

9. Kuinka monta henkilö- tai pakettiautoa on kotitaloutenne omistuksessa tai hallinnassa?   
• ei yhtään   
• 1   
• 2   
• 3   
• 4 tai enemmän  

  

10. Onko asuinympäristössänne riittävästi autoille pysäköintipaikkoja per kotitalous?   
• Kyllä  
• ei  
• en osaa sanoa / ei koske minua  
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11. Onko työ- tai opiskelupaikallanne riittävästi autoille pysäköintipaikkoja?   

• Kyllä  
• ei  
• en osaa sanoa / ei koske minua  

  

12. Kuinka monta kausiluonteista joukkoliikennelippua on kotitaloudessanne käytössä?   
• ei yhtään   
• 1   
• 2   
• 3   
• 4 tai enemmän  

  
13. Kuinka usein yleensä liikutte arkipäivän aikana tekemillänne matkoilla kesäaikana:  

ei koskaan  /  joskus  / lähes aina /aina  
• autolla kuljettajana  
• autolla matkustajana (oman talouden auto)  
• autolla matkustajana (kimppakyyti)  
• linja-autolla  
• taksilla  
• mopolla, skootterilla, moottoripyörällä tai nelipyörällä (mopoauto tms.)  
• pyörällä tai sähköpyörällä  
• kävellen  
• muuten, miten?  
  

14. Kuinka usein yleensä liikutte arkipäivän aikana tekemillänne matkoilla talviaikana:  
ei koskaan  /  joskus  / lähes aina /aina  

• autolla kuljettajana  
• autolla matkustajana (oman talouden auto)  
• autolla matkustajana (kimppakyyti)  
• linja-autolla  
• taksilla  
• mopolla, skootterilla, moottoripyörällä tai nelipyörällä (mopoauto tms.)  
• pyörällä tai sähköpyörällä  
• kävellen  
• muuten, miten?  
  
  

15. Väittämiä liikenteestä ja liikkumisesta sekä pysäköinnistä (4 sivua) (Asteikko 1-6, 1=täysin eri 
mieltä, 6=täysin samaa mieltä) 

  
Asuminen ja kaupunkikehitys  

• tykkään keskustamaisesta tiiviistä autottomasta kaupunkiympäristöstä, jossa palvelut ovat 
lähellä  

• mielestäni keskustaa voitaisiin rakentaa lisää niin, ettei autopaikkoja rakenneta lisää  
• valitessani asuinpaikkaa selvitän aina sen, missä on parhaat joukkoliikenneyhteydet  
• lapsiperheillä on hyvät asuin- ja liikkumisolosuhteet keskustassa  
• kerrostalojen neliöhinnat ovat keskustassa tai sen lähellä järkyttäviä  
• lapsiperheet muuttavat Oulussa vieläkin keskustan ulkopuolelle  
• vähemmät autopaikat keskustassa lisäävät viihtyisyyttä ja mahdollistavat tiiviin kaupunkira-

kenteen  
• jos olisin muuttamassa, voisin aivan hyvin muuttaa keskustaan autottomaan kerrostaloon  
• keskustassa asuvien lapsiperheiden määrä on selvästi lisääntynyt viime vuosina  
• erinomaiset joukkoliikenneyhteydet ovat asunnon myyntivaltti  
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Liikkuminen ja pysäköinti  

• Käytän autoa aina, kun mahdollista  
• Kävelen tai pyöräilen aina, kun mahdollista  
• Menen bussilla aina, kun mahdollista  
• Oulun pyörätieverkosto on erinomainen ja se houkuttelee käyttämään polkupyörää   
• käyttäisin taakkapyörää (tavaran kuljetukseen tehty polkupyörä) päivittäin tai viikoittain kaup-

pamatkoillani auton sijasta, jos sellaisia voisi helposti vuokrata  
• käyttäisin vuokrapolkupyöriä (esim. julkiset citypyörät) päivittäin tai viikoittain, jos sellaisia 

olisi helposti tarjolla   
• Asuinalueellani ei ole autojen pysäköintiongelmaa  
• Asuinalueellani on riittävästi autojen vieraspysäköintipaikkoja  
• työ- tai opiskelupaikallani ei ole autojen pysäköintiongelmaa  
• asioidessani Oulun keskustassa, kuljen mieluiten autolla (kuljettajana tai matkustajana)  
• Oulun keskustasta on helppo löytää vapaa pysäköintipaikka asioidessani autolla  
• Pysäköintimaksun suuruus Oulun keskustan kadunvarsilla ja pysäköintialueilla on oikealla ta-

solla  
• Pysäköintimaksun suuruus Oulun keskustan pysäköintilaitoksissa on oikealla tasolla  
• asuintaloni tai -alueeni pysäköintihallin autopaikkoja on riittävästi saatavilla  
• asuintaloni tai -alueeni pysäköintihallista voi vuokrata autopaikan  
• asuinkerrostalojen autohallipaikat ovat liian kalliita lunastettavaksi  
• asuinkerrostalojen autohalleissa näyttäisi olevan paljon vapaita paikkoja   
• kerrostaloalueilla ilmenee paljon luvatonta pysäköintiä   
  
Joukkoliikenne ja liikkumispalvelut  

• Olen tyytyväinen Oulun kaupungin joukkoliikenteeseen  
• Joukkoliikenteen matka-aika on minulle kilpailukykyinen autoiluun nähden  
• Joukkoliikenteen matkakustannukset ovat kilpailukykyisiä autoiluun nähden  
• Olen tietoinen joukkoliikenteen laatukäytävistä Oulussa  
• Paikallisbusseissa pitäisi pystyä kuljettamaan maksutta myös polkupyörää  
• käytän arkipäiväisillä matkoillani usein tai melko usein kimppakyytejä  
• voisin tulevaisuudessa luopua käytössäni olevasta autosta kokonaan toimivan ja kaupalli-

sen kimppakyytipalvelun vuoksi  
• voisin jakaa henkilöautokyytini muiden samaan suuntaan menevien tuntemattomien ihmis-

ten kanssa, jos siitä ei seuraisi isompaa lähtöviivettä tai mutkaa matkantekoon ja matkusta-
minen näin ollen halpenisi  

• joukkoliikennelipulla pitäisi pystyä maksamaan myös taksimatkoja esim. vyöhykejakoon pe-
rustuen  

• takseihin pitäisi saada samanlaiset kausiluonteiset joukkoliikenneliput kuin linja-autoihin  
• linja-autoliikenteessä pitäisi olla tarjolla myös kaveriporukalle tai seurueelle tarkoitet-

tuja kimppakyytilippuja  
• voisin käyttää takseja arkimatkoilla, jos matkan hinnoittelu olisi selkeästi houkuttelevaa  
• Oulussa pitäisi olla suorat ja nopeat joukkoliikenteen runkolinjat kaikista suunnista keskus-

taan  
• olisin valmis kävelemään tai pyöräilemään bussipysäkille pidemmältäkin, jos tiedän bussilinjan 

olevan erittäin nopeakulkuinen   
• alkaisin käyttää joukkoliikennettä, jos asiointipysäköinnin hinta nousee merkittävästi  
  
Yksityisautoilu  

• Oulussa on liian helppoa liikkua omalla autolla verrattuna joukkoliikenteeseen  
• vuokraan yleensä auton viikonloppumatkoilleni  
• vuokraan usein tai melko usein auton arkipäivän matkoilleni (ei sisällä työasiointimatkoja)  
• pidän autonvuokraamista hyvänä ja kilpailukykyisenä vaihtoehtona oman autonhankkimiselle  
• käyttäisin normaalia vuokra-autoa edullisempaa yhteiskäyttöautoa päivittäin tai viikoittain, 

jos sellainen olisi jatkuvasti pysäköitynä ja käyttövalmiina asuntoni lähellä tai taloyhtiön pi-
hassa  
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• pidän ajokortin ja auton hankkimista (tai auton saamista käyttööni) merkittävimpänä liikku-
mista helpottavana asiana  

• sijoitan rahat mieluummin muuhun elämiseen kuin oman auton hankintaan  
• luopuisin omasta tai käytössä olevasta autostani, jos yhteiskäyttöautot tai niiden tarjoamat 

kyytipalvelut yleistyvät riittävästi  
• minua häiritsee yleisesti ottaen henkilöautojen suuri määrä ja/tai niiden vähäinen matkustaja-

määrä kaupunkiliikenteessä  
• uskon robottiautojen yleistyvän liikenteessä merkittävästi seuraavan 5-10 vuoden aikana  
• luopuisin omasta tai käytössä olevasta autostani, jos robottiautot ja niiden tarjoamat kyytipal-

velut yleistyvät riittävästi  
• auton käyttämisestä maksaminen on tärkeämpää kuin auton ostaminen  
• liikkumistarpeet lapsiperheissä hoituvat parhaiten omalla autolla  
• tulevat sukupolvet ovat vähemmän sitoutuneita autoon/autoiluun  
• en edes harkitse auton hankkimista, jos bussiyhteydet asuinalueeltani ovat hyvät  
  
 

  
16. Millainen julkisen liikenteen palvelutason tulisi mielestänne olla, jotta se vaikuttaisi vähen-

tävästi  auton käyttöön tai omistukseen? Valitse kolme tärkeintä.  
• erittäin tiheä vuoroväli (5-10 min)  
• lyhyet kävelyetäisyydet bussipysäkille  
• suorat ja nopeat bussireitit (vaikka kävelyetäisyys lähimmälle pysäkille hieman kasvaisi)  
• mobiilisti ja pysäkeillä oleva reaaliaikainen aikatauluinformaatio     
• lämpimät tai puolilämpimät pysäkkikatokset  
• hyvät wifi-yhteydet ja USB-pistokkeet pysäkeillä ja busseissa  
• lippujen hinnoittelun joustavuus samassa kotitaloudessa olevien käyttäjien mukaan  
• bussiliikenteen kaverikamppanjat tai kimppakyytiliput  
• edullinen yhteislippu (oma kortti tai mobiililippu), joka käy kaikkiin julkisiin liikennevälinei-

siin (bussit, taksit, junat)   
• joukkoliikenteeseen ja -lippuihin sisältyisi myös kimppakyytipalvelut   
• yhteiskäyttöautot osana joukkoliikennettä (nouto ja jättö voivat olla eri paikoissa; käyttö ja 

maksu mobiilisti tilanteen ja tarpeen mukaan)   
• ei mikään  
• muu, mikä?  

  
17. Vapaamuotoinen palautteenne liikenteestä ja pysäköinnistä Oulun kaupungille:  
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