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Oulun kaupungin keskeisimmät pysäköintipoliittiset tavoitteet on pysäköintijärjestelmän hallinnan 

kehittäminen sekä pysäköinnin palveluistuminen. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi tavoitteisiin pääsemiseksi 

Oulun kaupunki on määritellyt maanpäällisten pysäköintipaikkojen saatavuuden parantamisen ja olemassa 

olevan pysäköintikapasiteetin optimoimisen. Oulun ydinkeskustan maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta ei 

tällä hetkellä ole saatavilla kattavaa reaaliaikaista pysäköinnin saatavuus informaatioita. Työn tavoitteena 

on selvittää ratkaisuja, joilla Oulun kaupungin keskustan maanpäällisten p ysäköintipaikkojen  

reaaliaikainen seuranta voitaisiin toteuttaa. Työn lähtökohtana on pysäköinnin tarkastelu pysäköinti 

palveluna -näkökulmasta. 

Diplomityön tarkoituksena selvittää markkinoilla saatavilla olevia teknisiä ratkaisuja, joilla reaaliaikainen  

pysäköinnin seuranta voitaisiin toteuttaa. Selvitys rajattiin koskemaan maanpäällisten pysäköintipaikkojen  

seurantaan soveltuvia ratkaisuja. Saatavilla olevista teknisistä laitteista ja menetelmistä valittiin  

selvitykseen ne ratkaisut, joilla pysäköinnin reaaliaikainen seuranta olisi mahdollista toteuttaa pysäköinti 

palveluna -ajatuksen asettamien toiminnan edellytysten mukaisesti. 

Teoriaosuudessa selvitetään tekijät ja juurisyyt, jotka vaikuttavat kasvavien kaupunkien keskustoiden 

pysäköintijärjestelmien kehittämiseen. Pysäköinnin palveluistumisen tarkastelussa selvitetään pysäköinti 

palveluna -ajatuksen ja sen toimintaan keskeisimmin vaikuttavat tekijät. Tutkimusosuus sisältää selvityksen 

saatavilla olevista tekniikoista ja menetelmistä, asiantuntijahaastatteluita sekä asukaskyselyn. 

Haastatteluiden ja asukaskyselyn kautta pyritään muodostamaan kuva Oulun keskustan pysäköinnin 

edellytyksistä pysäköinnin palveluistumiselle sekä pysäköintipalvelun tarpeellisuudelle. 

Työn tuloksista huomattiin, että teknologia ei enää aseta rajoituksia maanpäällisten pysäköintipaikkojen  

reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan toteuttamiselle. Tulosten valossa Oulun keskustan haasteeksi 

muodostuu pysäköinnin palveluistumisen toiminnan edellytyks ien toteuttaminen. Keskeisimmät  

kehitystoimenpiteet pysäköinnin palveluistumisen toiminnan edellytysten toteuttamisessa ovat kaupungin 

hallinnoiman keskitetyn pysäköintidatan tiedonkeräysjärjestelmän perustaminen ja avoimen rajapinnan 

hyödyntäminen kerätyn pysäköintidatan jakamisessa. Avoimen rajapinnan kautta keskustan alueella 

toimivat pysäköintipalvelun tuottajat voivat hyödyntää saatavilla olevaa reaaliaikaista pysäköintidataa 

omien pysäköintipalveluiden kehittämisessä. Kaupungin hallinnoiman keskitetyn pysäköintidatan 

tiedonkeräysjärjestelmän perustaminen vaatii kaupungilta nykyisten pysäköintipalvelusopimusten 

päivittämistä. Oulun kaupungin kannalla edullisinta olisi hyödyntää keskustan pysäköintidatan 

keräämisessä ensisijaisesti pysäköinnin mobiilimaksuoperaattoreita.  

Pysäköinnin palveluistumiseen ja sen hyödyntämiseen kasvavien kaupunkien keskustoiden pysäköinnin 

kehittämisessä on saatavilla vähän tutkittua tietoa. Tämän työn tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että 

tekniikka ei enää ole este pysäköinnin kehittämisestä pysäköinti palveluna -näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tämän työn kautta kaupungit saavat tieto, mitä toiminnan edellytyksiä pysäköinnin palveluistuminen  

pysäköintijärjestelmille asettaa, ja millä teknisillä laitteilla ja menetelmillä pysäköinnin reaaliaikainen  

seuranta järjestelmä voitaisiin toteuttaa.      



   

ABSTRACT 

Title of thesis: Study of the possibilities of real-time parking monitoring for on street 
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The purpose of this thesis is to find out how the real-time monitoring of parking in the city center of Oulu 

can be implemented. This research focuses on examining parking from a service perspective. The study 

was limited to technical solutions suitable for monitoring on-street parking places. From the available 

technical equipment and methods, the solutions that would enable real-time monitoring of parking in 

accordance with the operating conditions set by the idea of parking as a service were selected for the 

study.  

This thesis consists of a theory section and a research section. The theory section focuses on factors which 

affect the development of cities’ parking systems and parking policies in general. Additionally, the section 

focuses on parking from a service perspective and examines what kind of requirements it places on the 

city’s parking systems. Parking as a service essentially involves collecting real-time parking data and 

distributing it directly to users as real-time parking availability information. The research section includes 

a study of the available techniques and methods as well as expert interviews and a resident survey. The 

study of the technical equipment and methods was limited to solutions that are suitable for monitoring on -

street parking places, collecting parking information, and sharing real-time parking status update 

information directly to the users through an open interface. Through the interviews and the resident survey, 

the aim is to form a picture of the conditions for parking in the city center of Oulu and the need for a parking 

service. 

The study shows that technology no longer sets restrictions on the implementation of real-time parking 

monitoring. Instead, the requirements of parking as a service have become a challenge. Th is essentially 

involves setting up a city-managed centralized parking data collection system and utilizing an open 

interface to share the collected parking availability information with users. This requires the city to update 

existing parking service agreements. It would be most advantageous for the City of Oulu to primarily utilize 

mobile parking payment operators to collect parking data in the city center. 

The results of this thesis show that technology is no longer an obstacle for the development of parking from 

a parking as a service perspective. Through this thesis, cities can get information about the operating 

conditions set by parking services to parking systems, and about the technical equipment and methods with 

which a real-time parking monitoring system could be implemented. 

 



   

ALKUSANAT 

Tämä työ on tehty Oulun kaupungin toimeksiannosta. Työn tavoitteena on tutkia 

ratkaisuja, joilla Oulun kaupungin keskustan maanpäällisten 

pysäköintipaikkojen reaaliaikainen pysäköinnin seuranta voitaisiin toteuttaa 

pysäköinti palveluna -näkökulmasta tarkasteltuna. Työn on tehty yhteistyössä 

Sitowise Oy:n kanssa. Työn ohjaajina ovat toimineet Virve Merisalo ja Pekka 

Leviäkangas Oulun yliopistosta sekä Jani Karjalainen Sitowise Oy:stä.  

Haluan kiittää Oulun kaupunkia sekä Sitowise Oy:tä erittäin ajankohtaisesta ja 

mielenkiintoisesta lopputyön aiheesta. Erityiskiitokset Jani Karjalaiselle työn 

aikaisesta ohjauksesta sekä Sitowisen Oulun toimistolle kannustavasta ja 

tukevasta ilmapiiristä. 

Lopuksi haluan kiittää perhettäni ja erityisesti vaimoani Annea työn aikaisesta 

kannustuksesta sekä tuesta työn loppuun saattamisessa.     

Oulussa, 07.02.2022  Jani Karjalainen 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

Data Brokering Tarkoitetaan käytännön tiedonvälitystä, jossa käyttäjistä 

hankitaan ja kootaan tietoa.   

GDPR Yleinen tietosuoja-asetus, General Data Protection 

Regulation, on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki.  

IOT Tarkoitetaan internetiin kytkettäviä fyysisiä esineitä, joiden 

välillä on mahdollista kuljettaa tietoa.  

Latenssi Tarkoitetaan tiedonsiirrossa tiedon kulkemaa edestakaista 

matkaa. Eli, mikä kuluu tiedolta matkaan lähettäjä ltä 

vastaanottajalla ja takaisin.  

MaaS Liikkumisen muuttuminen palveluksi, jossa käyttäjille 

tarjotaan palvelun kautta eri liikkumispalveluita.  

Open API Ohjelmointirajapinta, jonka kaikki ominaisuudet ovat julkis ia 

ja vapaasti kaikkien käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. 

Palveluistuminen Siirtyminen tuotteiden hankkimisen sijaan palveluiden 

hankkimiseen. 

Parking as a service  Pysäköinti nähdään palveluna, jossa käyttäjille tarjotaan 

monipuolisia pysäköinti palveluita. 

PGI Pysäköinnin ohjausjärjestelmä, joka välittää kerätyn 

pysäköintitiedon pysäköintitapahtumista reaaliaikaisest i 

kadun varsien opastustauluihin. 

Parkki- / älyHUB Tietovarasto, johon voidaan kerätä alueen / kaupungin 

pysäköintitiedot ja välittää tietoa avoimen rajapinnan kautta 

eteenpäin.  

Smart parking Erilaisia uusia teknologisia innovaatioita hyödyntävä t 

älykkäät pysäköintiratkaisut. 

SUMP Kaikki liikennemuodot kattava kestävän liikkumisen 

kehittämistyökalu. Pohjimmiltaan kyse kokonaisvaltaisen ja 

järjestelmälähtöisen kaupunkisuunnittelun omaksumisesta 

vahvalla yhteistyöllä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

Kaupunkien liikenne- ja pysäköintijärjestelmät joutuvat jatkuvasti mukautumaan 

ihmisten muuttuviin liikkumistottumuksiin ja tarpeisiin vastatakseen. Ihmisten 

lisääntynyt liikkuminen kohti kaupunki keskuksia on johtanut keskustoiden 

ruuhkautumiseen, mikä on merkittävin tekijä päästöjen kasvamiseen ja keskustojen 

elinvoimaisuuden alenemiseen. Kaupunkien pysäköintiä koskevat päätökset ovat 

yleisesti linjanneet, että autoille on järjestettävä riittävästi, edullista pysäköintit i laa 

ydinkeskustasta. Kaupunkien pysäköintipoliittinen toimintamalli pysäköinnin 

lisäämisestä on muuttumassa enemmän olemassa olevan pysäköinnin tarjonnan 

ohjauksen ja hallinnan suuntaan. Keskustojen suunnittelussa on alettu tiivistämään 

maankäyttöä ja pysäköintiä on pyritty ohjaamaan vaihtoehtoisiin pysäköinti ratkaisuihin 

sekä keskittämään pysäköintilaitoksiin.  Kaupungit ovat pyrkineet ohjaamaan ihmisten 

liikkumista kestävämpien kulkumuotojen suuntaan kehittämällä joukkoliikenteen 

tarjontaa ja parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Keskustoiden liikkumisen ja 

pysäköinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ole poistaneet 

ydinkeskustoja koskevia ongelmia. Katutason pysäköinti on edelleen suurin 

ruuhkautumisen aiheuttaja kaupunkien keskusta-alueilla. Autoilijat kiertelevät 

keskustassa etsiessään vapaata pysäköintitilaa mahdollisimman läheltä asioint i 

kohdettaan. Ihmiset ovat tottuneet katutason pysäköintiratkaisujen käytön edullisuuteen 

sekä niiden käytön nopeuteen. Varsinkin paikalliset asukkaat käyttävät ennemmin 

katutason pysäköintiratkaisuja kuin ajavat pysäköintilaitoksiin. Näin tarve olemassa 

olevien katutason pysäköintipaikojen säilyttämiselle tulee säilymään myös 

lähitulevaisuudessa. 

Kaupungit etsivät parhaillaan ratkaisuja pysäköinnin ohjauksen parantamiseen sekä 

olemassa olevien maanpäällisten pysäköintipaikkojen käytön optimoimiseen. Kehittynyt 

teknologia ja ihmisten kasvanut älylaitteiden käyttö ovat luoneet kaupungeilla aivan 

uudenlaiset mahdollisuudet pysäköintijärjestelmien kehittämisen suhteen. Ihmis il le 

tarjotaan nykyään jatkuvalla tahdilla entistä reaaliaikaisempaa tietoa ja erilaisia palveluita 

heidän käyttämien älylaitteiden kautta. Pysäköinti on tietokeskeinen ala, joka perustuu 

reaaliaikaiseen tietoon. Kun halutaan ohjata ihmisten liikkumista sekä optimoida 
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pysäköintipaikkojen käyttöä pysäköinnin avulla, niin oleellisinta olisi kerätä 

pysäköintitietoa reaaliaikaisesti ja jakaa tietoa suoraan käyttäjille suunnattuina 

tilanpäivitystietoina. Kaupungit ovat nykyään yhä enenevässä määrin alkaneet 

kehittämään pysäköintijärjestelmiään palvelukeskeisemmiksi, joissa käyttäjille tarjotaan 

reaaliaikaista saatavuustietoa pysäköinnin saatavuudesta. Reaaliaikaisen saatavuustiedon 

avulla autoilija pystyy reaaliaikaisesti reakoimaan ja vaihtamaan tarvittaessa 

vaihtoehtoisiin pysäköintiratkaisuihin, kun hän huomaan asiointikohteensa läheisyydessä 

pysäköintipaikojen heikon saatavuuden tai jättää ajoneuvon suoraan kotiin käyttämällä 

kestäviä kulkumuotoja. 

Loppu syksystä vuonna 2019 Oulun kaupunki hyväksy pysäköintiohjelma 2040, jonka 

tarkoituksena on antaa suuntaviivat kaupungin pysäköinnin kehittämiselle. Ohjelman 

keskeisenä ajatuksena on keskustan asiointipysäköinnin tehostaminen niin, että 

pysäköinti-infran rakentamiskustannukset voidaan minimoida. Oulun keskustan 

katutason pysäköinnin haasteena on tällä hetkellä saatavilla olevan pysäköinnin saatavuus  

informaation puute. Oulun keskustassa toimivat pysäköintilaitokset keräävät  

informaatiota saapuvista ja lähtevistä ajoneuvoista, joiden pohjalta ne pystyvät 

reaaliaikaisesti informoimaan vapaiden pysäköintipaikkojen saatavuudesta pääväylien 

opasteiden kautta. Katutason pysäköinnin osalta tilanne on toinen. Oulun keskustan 

maanpäällisistä pysäköintipaikoista ei ole tällä hetkellä tarjolla samankalta ista 

pysäköinnin reaaliaikaista saatavuustietoa. Nopeasti kehittynyt teknologia ja 

digitalisaatio luovat kuitenkin pysäköintijärjestelmän kehittämiselle kokonaan uudet 

mahdollisuudet nimenomaan pysäköinnin palvelu näkökulmasta tarkasteltuna.  

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää markkinoilta jo tällä hetkellä saatavilla 

olevia teknisiä laitteita ja menetelmiä, joilla Oulun keskustan maanpäällisen pysäköinnin 

reaaliaikainen seuranta voitaisiin toteuttaa. Diplomityön päätavoite on tarkastella 

pysäköintiä palvelun -näkökulmassa ja mitä se edellyttää teknisten laitteiden ja 

menetelmien toiminnalta, kasvavien kaupunkien pysäköintijärjestelmien kehitykseltä ja 

käyttäjiltä itseltään. Diplomityön tavoitteeseen vastataan seuraavien tutkimuskysymysten 

avulla: 
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1. Millaisia vaatimuksia pysäköinti palveluna -näkökulma asettaa Oulun keskustan 

pysäköintijärjestelmälle? 

2. Minkälaisia teknisiä laitteita ja menetelmiä markkinoilla on saatavilla, joilla 

reaaliaikainen maanpäällinen pysäköinnin seuranta voitaisiin toteuttaa? Mikä on 

laitteiden ja menetelmien yhteensopivuus?  

3. Mitä saatavilla olevilta teknisiltä laitteilta ja menetelmiltä edellytetään, että 

pysäköinti voitaisiin muuttaa palveluksi?  

4. Millaiset ovat pysäköinnin palveluntuottajien pysäköinnistä tällä hetkellä 

saatavan avoimen pysäköintidatan hyödyntämisen mahdollisuudet nyt ja 

jatkossa? 

5. Mikä on käyttäjien mielipide pysäköinti palveluun ja sen tarpeellisuus?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä vaatimuks ia 

pysäköinnin palveluistuminen kasvavien kaupunkien pysäköintijärjestelmiltä edellyttää. 

Tämä on tärkeä kysymys, koska sen kautta voidaan arvioida, mikä on Oulun 

pysäköintijärjestelmän nykytila ja mitkä tekijät vaikuttavat pysäköintijärjeste lmän 

kehitykseen. Näin voidaan saada käsitys, onko Oulun kaupungilla olemassa edellytyks iä 

pysäköinnin palveluistumisen toteuttamiselle. Mikäli ei ole, niin mitä 

kehitystoimenpiteitä se olemassa olevalta pysäköintijärjestelmältä vaatii, että 

edellytykset saadaan kuntoon.  

Tutkimuskysymykset kaksi ja kolme liittyvät markkinoilla jo saatavilla oleviin teknisiin 

laitteisiin ja menetelmiin sekä niiden edellytyksiin pysäköinnin palveluistumisen 

toteuttamisessa. Teknologian ja digitalisaation nopea kehitys vaikuttavat merkittäväs t i 

kaupunkien pysäköinnin reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämiseen sekä pysäköinnin 

palveluistumisen toteuttamiseen. Siksi on tärkeää selvittää, millaisia teknisiä laitteita ja 

menetelmiä reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämiseen kaupunkien keskustoiden 

maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta on olemassa ja voidaanko eri tekniikoita yhdiste llä  

keskenään. Lisäksi tämän selvityksen perusteella voidaan määrittää, milla is ia 

edellytyksiä pysäköinnin palveluistuminen tekniikoille ja menetelmille asettaa.  

Tutkimuskysymys neljä liittyy Oulun keskustassa jo toimiviin pysäköintipalve lun 

tuottajiin. Pysäköinnin palveluistamiseen ja sen kehittymiseen vaikuttavat suuresti eri 

pysäköintipalvelun tuottajat. Neljännen kysymyksen vastauksilla muodostetaan kuva, 

onko mobiilimaksuapplikaatioiden kautta mahdollista kerätä pysäköintitietoa ja 
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pystyvätkö mobiilimaksuapplikaatiot tuottamaan reaaliaikaista tarkkaa pysäköinnin 

sijaintitietoa jo nyt, sekä mihin suuntaan mobiilimaksuapplikaatioiden kehitys tulee 

tulevaisuudessa menemään. Lisäksi saadaan näkemys, mitä pysäköinnin palveluntuotta jat 

ajattelevat pysäköinnin palveluistumisesta. 

Pysäköinti palveluna -ajatuksen keskiössä ovat palvelun käyttäjät. 

Tutkimuskysymyksessä viisi selvitetään, mitä mieltä asukkaat ovat Oulun keskustan 

maanpäällisten pysäköintipaikkojen tämänhetkisestä saatavuudesta sekä reaaliaikaiseen 

pysäköintitietoon perustuvan pysäköintipalvelun tarpeellisuudesta. Tutkimuskysymys on 

merkityksellinen, koska pysäköinnin palveluistumiseen liittyy vahvasti Oulun 

keskustassa pysäköijien mielipiteet pysäköinnin nykytilasta, näkevätkö asukkaat 

reaaliaikaisen pysäköintipalvelun tarpeellisena ja kokevatko he sen helpottavan Oulun 

keskustan maanpäällistä pysäköintiä. Lisäksi tutkimuskysymyksen vastauksilla halutaan 

saada näkemys asukkaiden mobiilimaksuapplikaatioiden käytöstä ja pysäköinnin 

mobiilimaksun tarpeellisuudesta.  

1.3 Työn sisältö 

Diplomityö sisältää teoriaosuuden, selvitys- sekä tutkimusosion. Teoriaosuudessa 

käydään läpi, kansallisesti ja kansainvälisesti, käynnistettyjä kehityshankkeita, joiden 

lähtökohtana on tarkastella pysäköintiä palvelun näkökulmasta sekä pureudutaan 

tarkemmin kaupunkien pysäköintijärjestelmien kehityskaari ajatteluun sekä pysäköinnin 

palveluistumisen vaatimiin toiminnan edellytyksiin. Teoriaosuudessa pyritään löytämään 

juurisyyt pysäköinnin kehitystoimenpiteille, joita vaaditaan kaupunkien kasvaessa. 

Osiossa selvitetään pysäköintijärjestelmien kehityskaari -ajattelun lähtökohdat sekä 

selvitetään, millä kehityskaariaskeleella Oulun kaupungin keskustan 

pysäköintijärjestelmä on tällä hetkellä, mikä on pysäköintijärjestelmän seuraava 

kehitysaskel ja miksi se on välttämätöntä ottaa. Teoriaosuudessa käydään läpi myös 

pysäköinti palveluna -ajatus ja mitä edellytyksiä ja vaatimuksia se asettaa reaaliaikaise l le 

pysäköintitiedon keräämiselle ja kerätyn tiedon siirrolle. Tähän liittyy olennaisesti data 

ja sen reaaliaikainen kerääminen ja välittäminen käyttäjille soveltuvana tietona. 

Selvitysosio sisältää kirjallisen tilannekatsauksen kansallisilta ja kansainvälis iltä 

markkinoilta jo saatavilla olevista teknisistä laitteista ja menetelmistä, joilla voidaan 

kerätä reaaliaikaista pysäköintidataa maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta. Selvityksessä 
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käydään läpi saatavilla olevien pysäköintidatan keräämisen mahdollistavien ratkaisujen 

tekninen toimintaa ja ennen kaikkea soveltuvuus pysäköinti palveluna -näkökulmaan. 

Teknisistä laitteista ja menetelmistä eri selvitysten kautta saatavilla olevaa tietoa 

täydennetään tarvittaessa asiantuntijahaastatteluiden kautta saaduilla tiedoilla. 

Selvityksessä pureudutaan ratkaisujen edellytyksiin siirtää kerättyä pysäköintidataa 

avoimeen rajapintaan ja siitä edelleen eri pysäköintipalvelun tuottajien hyödynnettäväks i 

suoraan käyttäjille jaettavana tilapäivitystietoina. 

Tutkimusosio sisältää sekä asiantuntijahaastatteluja että asukaskyselyn. Keskustassa 

operoivien pysäköintipalvelun tuottajien asiantuntijahaastatteluiden kautta pyritään 

saamaan kuva Oulun keskustassa tälle hetkellä tarjolla olevista pysäköintipalveluista sekä 

niiden kautta saatavilla olevista pysäköintitiedoista. Vastauksista selvitetään 

pysäköintipalvelun tuottajien pysäköinnistä keräämien tietojen laajuus ja niiden 

hyödyntämismahdollisuudet Oulun keskustan maanpäällisten pysäköintipaikkojen 

reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan toteuttamisessa pysäköinti palveluna -

näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi haastatteluilla haetaan palvelun tuottajien näkemystä 

Oulun keskustan pysäköinnin nykytilasta, sekä mitä toimenpiteitä pysäköinnin 

palveluistuminen Oulun pysäköinniltä edellyttää. Asukaskyselyssä selvitett i in 

asukkaiden mielipiteitä Oulun keskustan maanpäällisten pysäköintipaikkojen nykyiseen 

saatavuuteen sekä valmiutta pysäköintipalveluun, jossa heille olisi tarjolla reaaliaika ista 

pysäköintitietoa keskustan maanpäällisiltä kadunvarsipysäköintipaikoilta ja 

pysäköintialueilta. 
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2 PYSÄKÖINNIN PALVELUISTUMISEEN LIITTYVIÄ 

HANKKEITA 

Liikenteen digitalisaatiosta ja automaatiosta löytyy jonkin verran julkaistuja tutkimuks ia. 

Tutkimusten sisältö on painottunut pitkälti erilaisten teknologisten ratkaisujen teknisten 

seikkojen esittelyyn. Vasta viime aikoina tutkimuksissa on siirrytty teknisistä 

yksityiskohdista enemmän kohti käyttäjänäkökulman tarkastelua. Käyttäjien valmius 

uusien liikenteen innovaatioiden käyttöön on lisääntynyt viimeisen viiden vuoden aikana 

merkittävästi. Tutkittua tietoa innovaatioiden vaikutuksista käyttäjien 

liikkumistottumuksiin on kuitenkin vielä vähän tarjolla. Liikennejärjeste lmän 

kehittämisen ja varautumisen kannalta olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää selvittää, 

miten uudet digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntävät liikenteen innovaatiot 

muokkaavat ihmisten tapaa liikkua ja matkustaa. Viimeaikaisten tutkimusten tavoitteena 

on ollut tuottaa uutta tietoa tieliikenteen automaation ja ennen kaikkea palveluistumisen 

vaikutuksista ihmisten tulevaisuuden liikkumistottumuksiin. (Liljamo 2020) Pysäköinnin 

osalta tilanne on samanlainen. Tällä hetkellä pysäköinnin digitalisaatiosta ja 

automaatiosta julkaistuja tutkimuksia löytyy jonkin verran, mutta tehtyjen tutkimuks ien 

pääpaino on erilaisten pysäköintitiedon keräämiseen tarkoitettujen teknisten 

innovaatioiden yksityiskohtien esittelyssä. Tutkimuksissa on esitelty erilaisten teknisten 

ratkaisujen toimintaa ja perustettavien järjestelmien rakennetta. Tutkimusten tulokset 

ovat usein painottuneet teknisten ratkaisujen tarkkuuteen ja toimintaan eri olosuhteissa. 

Tutkimuksien sisällöissä ja tuloksissa ei ole huomioitu käyttäjänäkökulmaa.   

Tulevaisuudessa pysäköinti ja liikenne tulevat automatisoitumaan ja palveluistumaan 

nopealla tahdilla. Tähän viittaa jo valtakunnalliset liikenteen kehittämissuunnitelmat sekä 

eri kaupunkien tekemät pysäköintiohjelmat, joissa tärkeimmiksi tavoitteiksi on nostettu 

käyttäjälähtöisyys ja pysäköinnin palveluistuminen. Suunnitelmien ja ohjelmien 

tavoitteena on mahdollisimman ajantasaisen tilannekuvan välittäminen liikenneväylil lä 

liikkujille, jolloin käyttäjillä olisi mahdollisuus muuttaa tarvittaessa liikkumistaan 

vaihtoehtoisia reittejä tai kulkumuotoja hyödyntäen. Näin tutkimukset erilaisten 

pysäköintiä tai liikennettä koskevien innovatiivisten ratkaisujen vaikutuksista ihmisten 

liikkumistottumuksiin ja sitä kautta liikenne- ja pysäköintijärjestelmiin tulevat 

lisääntymään. (Liljamo 2020) Seuraavaksi on esitelty muutamia pysäköinnin 

reaaliaikaiseen seurantaan liittyviä tutkimuksia ja hankkeita.    
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2.1 Kansallinen 6Aika hanke 

6Aika -avoimet ja älykkäät palvelut, on kuuden suomalaisen kaupungin yhteistyöstrategia 

hanke. Projektissa mukana olevat kaupungit ovat Oulu, Helsinki, Turku, Tampere, Espoo 

ja Vantaa. 6Aika-strategian avulla mukana olevat kaupungit pyrkivät löytämään 

ratkaisuja kaupungistumisen tuomiin haasteisiin ja kehittämään parempia 

käyttäjälähtöisiä palveluja. Strategian tavoitteena on vahvistaa Suomen suurimp ien 

kaupunkiseutujen kilpailukykyä, maailman mittakaavassa, uusien innovaatio iden 

kehitysympäristönä sekä parantaa kaupunkien palveluprosesseja ja niiden toimivuutta 

kuntarajojen yli. 6Aika-strategian perustan luo yhteisöllisyys, avoimuus ja saavutettavuus 

kaikkien mukana olevien kaupunkien välillä. Kasvavat kaupungit ovat 

toimintaympäristöinä vaikeasti ennakoitavia ja jatkuvasti muuttuvia alueita. Uusien 

kehiteltävien kaupunki-innovaatioiden soveltuvuutta kaupunkien muuttuviin 

toimintaympäristöihin on vaikea ennakoida.  Kaikkien toimijoiden osallistuminen ja 

yhteistyö mahdollistaa avoimet toimintamallit. Tämä on yksi tehokkaimmista tavoista 

synnyttää innovaatioita ja kasvattaa kaupunkien tuottavuutta. 6Aika-strategiassa 

kaupunkipalveluiden avoimen ekosysteemin rakentamisessa on kolme painopistealue tta, 

jotka ovat avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja 

asiakkuus. (6Aika 2015)   

Avoimet innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhte isöt 

synnyttävät uusia ratkaisuja ja uusia liiketoiminta edellytyksiä yhdessä. Kaupungit 

mahdollistavat uusien palveluiden ja tuotteiden luomisen ja testaamisen todellisessa 

kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa. Yritysten ja kaupunkien välisten 

toimintamallien, tietojen, tietojärjestelmien ja teknologian yhteen toimivuuden avulla 

uudet palvelut mukautuvat hyödynnettäväksi erilaisissa paikallis issa 

toimintaympäristöissä. Avoin data ja rajapinnat ovat osa jokaisen mukana olevan 

kaupungin arkea. Kaupungit tuottavat tällä hetkellä valtavasti dataa, kuten esimerkiksi eri 

toimintojen kautta saatavaa paikkatietoa. Kaupunkien eri toimintojen kautta saatavilla 

olevan avoimen datan rajapintojen avaamisella uusille palveluille ja ratkaisuil le 

kaupungit avaavat tietovarantojaan yhteisissä julkaisukanavissa saatavilla olevaksi 

avoimeksi dataksi, jota alueilla toimivat yritykset voivat hyödyntää omissa kaupungeil le 

ja käyttäjille kohdennetuissa palveluissa. Avoimen datan kautta yrityksille avautuisi uusia 

mahdollisuuksia innovatiivisten käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämiselle. Avoin 

osallisuus ja asiakkuus painopistealueella mahdollistetaan uuden liiketoiminnan 
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syntymistä kehittämällä avoimia ja sujuvia monitoimijaisia palvelumalleja ja -

järjestelmiä yhdessä käyttäjien kanssa. Uudet avoimet ratkaisut mahdollistavat, liikenteen 

näkökulmasta, yritysten palveluinnovaatiot julkista palvelurakennetta uudistaen sekä 

mahdollistavat käyttäjälähtöisten toimintatapojen ja palveluiden kehittämisen. Näin ollen 

kaupunkien välisen yhteistyön ja yhteen toimivuuden kautta kaupungeilla on jatkuvasti 

saatavilla uusimmat ja kätevimmät toimintamallit, palvelut, työkalut ja käytännöt. (6Aika 

2015)  

6Aika-strategian avoimet ja älykkäät palvelut toteutus tapahtuu uudistamisen perustan 

rakentavien kärkihankkeiden ja käytännöllisten pilotti- ja kokeiluhankkeiden avulla. 

Kaupungit valitsevat toimenpiteisiin yhteisiä painopistealueitaan siten, että kaikissa 

hankkeissa on mukana toimijoita useamman kaupungin alueelta. Hankkeiden toteutuksen 

tavoitteena on palveluiden saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen ja 

tukea nykyistä paremmin verkkopalveluiden kehittämistä perinteisten palveluiden 

rinnalle. 6Aika-strategian kautta toteutettavien hankkeiden lähtökohtana on tukea 

kestävää kaupunkikehitystä, mahdollistaa paremmat ja tehokkaammat palvelut, 

laajemman osaamisen hyödyntämisen sekä kilpailukykyisemmän liiketoiminnan 

kehittymisen. Hankkeilla kehitetään parempaa tiedolla johtamista, joka mahdollistaa 

kehittyneempää dataa päätöksenteon tueksi sekä toiminnan suuntaamisen 

vaikuttavuudeltaan parhaisiin ratkaisuihin. Strategian tulosten kautta saadaan yksi 

ketterämpi väline julkisten organisaatioiden rakentamisessa, kun pienemmillä 

kustannuksilla pyritään vastaamaan velvoitteisiin tehokkaammin ja vaikuttavammin 

monituottajamallia hyödyntäen. Kaupunkien on pystyttävä paremmin ennakoimaan 

kaupunkilaisten kysynnän ja tarpeiden muutoksiin. Lisäksi kaupunkien on hyödynnettävä 

koko kaupunkiyhteisön kykyä ja halua innovoida ja uudistaa kaupunkeja. (6Aika 2015)  

2.2 Kansainvälinen Park4Sump -hanke 

Kansainvälinen Park4Sump on eurooppalainen pysäköinnin hallintaan keskittyvä 

nelivuotinen kehityshanke, jonka tarkoituksena on yhteistyön kautta parantaa hankkeessa 

mukana olevien kaupunkien pysäköintijärjestelmien kehittämistä. Hanke käynnistyi 

vuoden 2018 syksyllä ja se kestää vuoden 2022 kevääseen asti. Park4SUMP 

pyrkimyksenä on tuottaa pysäköinninhallintaan liittyviä innovaatioita, muuttaa mukana 

olevien kaupunkien pysäköintipolitiikkaa nykyisestä reaktiivisempaa ja strategista 

toimintaa entistä tehokkaammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi paketiksi. Hankkeessa on 
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mukana kaiken kaikkiaan 25 eurooppalaista kaupunkia. Mukana olevista kaupungeista 

viisi oli niin sanottuja johtavia kaupunkeja, jotka ohjeistavat oman kokemukseensa 

perustuen 11:tä seuraajakaupunkia. Lisäksi nämä 16 kaupunkia tekivät yhteistyötä 

kuuden teknisen kumppanikaupungin ja kolmen kaupungin tutkimus- ja 

pysäköintiorganisaation kanssa, joiden avulla voitiin demonstroida strategisen ja 

älykkään pysäköinninhallinnan edut kestävässä kaupunkiliikenteessä. (Park4Sump 2019)  

Hyvä pysäköinnin hallinta on osoittautunut hyödylliseksi toimenpiteeksi kestävän 

kaupunkiliikenteen edistämisessä. Silti se on edelleen yksi alikehittyneimmistä osista 

kestävän kaupunkiliikenteen suunnitteluun (SUMP) liittyvissä pysäköintipoliittis issa 

linjauksissa. Park4Sump -hanke pyrkii kääntämään tämän suuntauksen päinvastaiseks i. 

Hankkeessa tarkastellaan pysäköinninhallintaa osana laajempaa strategista 

päätöksentekoprosessia, jonka kautta voidaan hyödyntää kestäviä kulkumuo toja 

paremmin ja parantaa kaupunkien yleistä elinvoimaa. Pysäköinnin hallinnan 

sisällyttämisellä osaksi kaupunkistrategiaa halutaan auttaa kaupunkeja vapauttamaan 

julkista pysäköintitilaa, tukemaan paikallisia yrityksiä, vähentämään vapaan 

pysäköintipaikan etsimisessä kuluvaa aikaa, tuottaa tuloja sekä tehdä kaupunkien 

keskustoista vetovoimaisempia. (Park4Sump 2019)  

Park4Sump -hankkeen tavoitteena on auttaa kumppanuuskaupunkeja integroimalla 

pysäköinnin hallinta osaksi heidän tulevaisuutensa pysäköintipoliittisia kehityslinjauks ia, 

vapauttaa keskimäärin 10 % tällä hetkellä kaupungeissa pysäköinnin käytössä olevista 

tiloista muuhun käyttöön sekä sijoittaa vähintään 10 % kerätyistä pysäköintitulo ista 

kestävien kulkumuotojen kehittämiseen. Hanke myös lisää tietoisuutta 

kumppanuuskaupunkien keskuudessa pysäköinnin hallinnan hyödyistä, erilaisten 

pysäköintiin kehitettävien innovaatioiden käytöstä, laajan käyttöönoton saavuttamisesta 

sekä yleisen käyttäytymisen muutoksesta. Hankkeen menetelmät rakentuvat 

kumppanuuskaupungeille suunniteltujen neuvojen ja tuen ympärille. Tarkoituksena on 

nimenomaan yhtenäistää mukana olevien kaupunkien pysäköintipo litiikoita. Hankkeen 

tärkeimmät komponentit ovat: (Park4Sump 2019) 

 SUMP integraatio, tasoittaa kestävän kaupunkiliikenteen suunnitte lua 

pysäköinnin hallinnan kautta 

 Lisätä kaupunkien valmiuksia pysäköintipoliittisten linjausten toteuttamisessa 
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 Tehokas yhteistyö kumppanuuskaupunkien välillä, voidaan vaihtaa tietoa 

parhaista pysäköinnin hallinnan käytännöistä. 

Hankkeen päämääränä on se, että tulevaisuuden pysäköinnin ratkaisut eivät perustu 

vanhoihin käytäntöihin, kuten esimerkiksi pysäköintialueiden laajentamiseen kysynnän 

kasvaessa. Tulevaisuudessa keskitytään enemmän ohjaavasti pysäköimiseen ja 

käyttäytymiseen. Haluttuun muutos voidaan saavuttaa eri tavoin, kuten säädösten, 

käytäntöönpanon, erilaisten kampanjoin sekä palkitsemisen keinoin. Näin pysäköinti 

voidaan integroida osaksi laajempaa kaupunkiliikennepolitiikkaa. Park4Sump -konseptin 

tavoitteena on löytää parhaat innovatiiviset pysäköinnin hallinta liittyvät ratkaisut, 

asiantuntemus, hyödyt sekä opit ja siirtää ne laajassa mittakaavassa uusiin kaupunkeihin. 

(Park4Sump 2019)  
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3 PYSÄKÖINTIJÄRJESTELMIEN KEHITYSKAARI JA 

PYSÄKÖINNIN PALVELUISTUMISEN SILLE LUOMAT 

VAATIMUKSET 

Ihmisten liikkuminen ja liikkumiseen käyttämät kulkumuodot ovat viimeisen 50 vuoden 

aikana muuttuneet radikaalisesti. Tämä aiheuttaa kaupunkien liikennejärjestelmien 

suunnittelulle merkittäviä haasteita. Kaupungit ovat joutuneet muokkaamaan 

liikennejärjestelmiään vastatakseen kasvaneen liikkumisen tuomiin haasteisiin. (Vaismaa 

ym. 2018) Auto on pysäköitynä suurimman osan vuorokaudesta, minkä vuoksi pysäköinti 

on tärkeä osa liikennejärjestelmää. Pysäköinti on myös yksi tehokkaimmista 

vaihtoehdoista pyrkiä vaikuttamaan ihmisten reittivalintoihin ja autoliikenteen määrään 

kaupunkien keskustoissa. (Litman 2006) Tämä vuoksi pysäköinnin kehittäminen on 

tärkeän osa kasvavien kaupunkikeskustoiden liikennejärjestelmien suunnitte lua. 

Viimeisten selvitysten mukaan jopa puolet keskustoiden ruuhkista aiheutuu halvempaa 

tai vapaata pysäköintipaikkaa etsivistä autoilijoista. Näin ollen pysäköinnin ohjauksella 

ja kehittämisellä on myös kaupungin viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta nostavia 

vaikutuksia. (Little 2018) 

Viime vuosina tapahtunut nopea teknologioiden kehittyminen ja älylaitte iden 

yleistyminen tarjoaa kaupungeille ja niiden pysäköintijärjestelmille aivan uudenla is ia 

mahdollisuuksia ihmisten liikkumisen seurantaan ja hallintaan liittyen. (Little 2018) 

Älylaitteiden lisääntymisen johdosta lähes jokaisella ihmisellä on mahdollisuus etsiä ja 

saada tietoa heitä kiinnostavista asioista. Samalla erilaisten palveluiden kehittyminen on 

helpottanut meidän päivittäistä arkeamme ja tehnyt meistä samalla kärsimättömiä 

saamamme informaation suhteen. Vaadimme käytössämme olevilta palveluilta koko ajan 

yhä reaaliaikaisempaa informaatiota. (Crosta 2019) Tämä kehityssuuntaus koskee myös 

pysäköintiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana katukuvaan on ilmestynyt erilais ia 

reaaliaikaista pysäköinnin saatavuusinformaatioita välittäviä opastetauluja. Nyt kehitys 

on siirtymässä erilaisten pysäköintipalveluiden kautta ihmisten älylaitteisiin. Kaupunkien 

keskustoiden pysäköintijärjestelmien kehitys on alkanut suuntautua yhä enenevässä 

määrin reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämiseen ja pysäköinnin saatavuustiedon 

välittämiseen keskustassa asioivien saataville erilaisten pysäköintipalveluiden kautta. 

(Little 2018) 
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Liikenne- ja pysäköintijärjestelmien kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. 

Kaupunkien liikenne- ja pysäköintijärjestelmien kehittämiseksi suunniteltavat ratkaisut 

joudutaan pohtimaan yleisesti kymmenien vuosien aikajänteellä. (Vaismaa ym. 2018) 

Pysäköintijärjestelmien kehittämisessä täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki kaupungit 

ovat omanlaisia ja niissä olevat ja toimivat pysäköintijärjestelmät ovat erilais ia. 

Pysäköintijärjestelmä, mikä toimii toisessa kaupungissa ei välttämättä toimi toisessa, 

koska jokaiselle kaupungille on ajan saatossa muodostunut oma kaupunkirakenteensa. 

Nämä rakenteet vaikuttavat myös pysäköintijärjestelmien kehittymisen edellytyks i in. 

(Little 2018) Jotta voimme ymmärtää kaupunkien pysäköintijärjestelmien kehitystä, 

meidän täytyy ymmärtää pysäköintijärjestelmien kehityksen lähtökohtia ja 

kehitystarpeisiin vaikuttavat juurisyyt.  

3.1 Pysäköintijärjestelmien kehityskaariaskeleet  

Kehityskaari on yleistermi, jota voidaan käyttää kuvaamaan eri tutkimuskohte iden 

kehitysvaiheita aika-akselilla tarkasteltuna. Kehityskaaritarkasteluun liittyy aina 

olennaisesti eri kehitysvaiheiden aikatarkastelu, eli mitä on tutkittavan historiassa 

tapahtunut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kehityksen toteutumiseen. (Little 2018) 

Pysäköintijärjestelmien kehityskaaritarkasteluun liittyy olennaisesti niiden tekijöiden ja 

tapahtumien tunnistaminen, jotka ovat aikaansaaneet kaupunkikeskusto iden 

pysäköintitarpeen syntymisen. Pysäköintitarpeen syntymisen lisäksi 

kehityskaaritarkastelussa on tärkeää tunnistaa jo tehdyt kehitystoimenpiteet, joilla 

kaupungit ovat vastanneet syntyneeseen pysäköintitarpeeseen. Pysäköintijärjestelmien 

kehitystä tarkasteltaessa kaupungit miettivät, miten kaupungissa tänä päivänä tehtävät 

pysäköintiratkaisut tukevat liikennejärjestelmää nyt ja tulevaisuudessa. Pysäköinnin 

kehityskaaritarkastelun kautta saadaan hyvin kuva siitä, miten eri kaupunkiympäris töt 

ovat onnistuneet tunnistamaan ja reagoimaan ihmisten muuttuvien liikkumistarpe iden 

pysäköintijärjestelmälle aiheuttamiin muutostarpeisiin. Kaupungeilla on usein erilais ia 

tapoja lähestyä pysäköinnin haasteita. Tämän johdosta kaupunkien käytössä olevat 

pysäköintijärjestelmät ovat yleisesti muotoutuneet varsin erilaisiks i. (Vaismaa ym. 2018) 

Pysäköintijärjestelmien kehityskaarta voidaan kuvata neljällä eri askeleella (kuva 1).  
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Kuva 1. Pysäköinnin kehityskaariaskeleet (muokattu Vaismaa ym. 2018) 

Mistä kaikki on alkanut? Historiallisesti tarkasteluna ensimmäiset kaupunkisuunnitte lun 

ajatukset syntyivät 1900-luvun alussa. Niiden perustana olivat suurkaupungit, joiden 

ympärille rakennettiin pienempien kaupunkien rinki. Jokaisesta pikkukaupungista oli 

järjestetty raideyhteys suurkaupunkiin. Kaupunkien liikennejärjestelmät perustuivat tässä 

vaiheessa pitkälti raideliikenteeseen. Auton keksiminen muutti kaupunkisuunnitte lun 

lähtökohdat täysin. Autoilu nähtiin ainoana vaihtoehtona kaupungin taloudellisen 

hyvinvoinnin kehittämiselle. Kaupunkeja alettiin 1930-luvulta eteenpäin suunnite l la 

väljällä kaupunkimallilla, joissa autoille rakennettiin nopeita väyläyhteyksiä suoraan 

kaupunkien ytimeen, lähelle palveluita. Samalla syntyi tarve rakentaa keskustaan 

saapuville riittävästi ilmaista pysäköintitilaa aivan keskustan palveluiden läheisyydestä. 

Kaupunkien liikennejärjestelmän perusta vaihtui raideliikenteestä autoihin. Väljä 

kaupunkisuunnittelumalli pysyi voimissaan 1970-luvulle saakka, jolloin ensimmäiset 

eurooppalaiset kaupungit heräsivät kasvavan autoilun tuomiin haasteisiin. (Little 2018) 

Tässä vaiheessa pysäköinti alettiin näkemään tärkeänä osana liikennepoliitt ista 

päätöksentekoa. Syntyi tarve ensimmäisille liikkumista rajoittaville toimille. 

Pysäköintijärjestelmien ensimmäinen kehityskaariaskel  

Pysäköinnin kehityskaariaskeleen lähtötilanteessa väljä kaupunkimalli aiheutt i 

kaupungeille ongelmia. Pysäköintipaikkoja oli rakennettu mieluimmin vähän liikaa kuin 

liian vähän. Pysäköinti oli vapaata, eikä sitä rajoitettu. Kaupunkien väkimäärä alkoi 

lisääntyä voimakkaasti. Autoilun lisääntyminen sekä pysäköintipaikkojen rakentaminen 
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vei tilan ihmisiltä liikkua vapaasti keskusta-alueilla. Samalla kaupunkien viihtyisyys aleni 

merkittävästi. Kasvavat liikennevirrat sekä maanpäällisten pysäköintipaikkojen ihmis iltä 

ja täydennysrakentamiselta viemä tila sai kaupungit miettimään uusia ratkaisuja 

liikennejärjestelmän ja pysäköintijärjestelmän kehittämiseksi. (Vaismaa ym. 2018) 

Kaupungit näkivät ensimmäisen kerran tarpeen ajoneuvoliikenteen rajoittamise l le 

keskustojen alueella. Ensimmäisellä askeleella kehitystoimet olivat asumis- ja 

henkilöautotiheyteen vaikuttaminen. Tässä vaiheessa ei huomioida vielä alueen 

erityispiirteitä, vaan keskitytään luomaan yleiskuva tarvittavasta 

pysäköintipaikkamäärästä. Pysäköinnin rakentamista ei kielletä. Keskustaan halutt iin 

lisää tilaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Asutusta pyritään ohjaamaan keskustan 

lähialueille pyöräilyreittien varsille. Keskustoihin rakennetaan kävelykatuja pelkästään 

kevyenliikenteen käyttöön. Pysäköinti kielletään tietyllä keskustan alueilla sekä osille 

asetetaan aikarajoituksia pysäköinnin tehostamiseksi ja pitkäaikaispysäköinnin 

rajoittamiseksi. (Little 2018) Monissa pienissä kaupungeissa ja kunnissa ollaan vielä 

kehityskaaren ensimmäisellä askeleella. Näissä kaupungeissa pysäköinnin ei nähdä 

muodostavan ongelmaa alueen elinvoimalle. (Vaismaa ym. 2018)  

Pysäköintijärjestelmien toinen kehityskaariaskel  

Pysäköinnin toisella kehityskaariaskeleella tunnistetaan ensimmäisellä askeleella 

tehtyjen toimenpiteiden riittämättömyys. Edelleen kasvavat liikenne- ja väestömäärät 

saavat aikaan merkittäviä haittoja kaupunkien keskustojen elinvoimaisuudelle. Ruuhkat 

tukkivat keskustan estäen ihmisten töihin pääsyn ja asioinnin keskustan palveluissa. 

Samalla keskustan täydennysrakentaminen muuttui mahdottomaksi, kun keskustassa ei 

ollut enää tilaa rakentaa pysäköintipaikkoja kaikille. Tämä laski merkittävästi kaupungin 

vetovoimaisuutta. Huomattiin, että autokaupunki ei voi kasvaa. Tämä pakottaa 

kaupunkeja suunnittelemaan ja kehittämään keskustojaan kestävämmin. Kaupungit 

joutuvat pohtimaan uusia ratkaisuja liikenne- ja pysäköintijärjestelmien kehittämiseks i. 

(Little 2018) 

Pysäköinnin suunnittelu nähdään kaupungeissa selvemmin keinona elävöittää 

kaupunkeja, hallita ruuhkia ja toteuttaa ilmastotavoitteita. Suunnittelun tulee olla 

vahvassa kytköksessä kaupungin kehittämiseen ja elinvoimaan. Toisella 

kehityskaariaskeleella kaupungit kehittävät kestävien kulkumuotojen toiminnan 

edellytyksiä. Joukkoliikenteen tarjontaa kehitetään palvelemaan paremmin alueen 
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asukkaita. Paremmilla kävely- ja pyöräyhteyksillä luodaan asukkaille nopeat ja 

vaivattomat reitit keskustan palveluiden pariin. Pysäköintinormissa huomioidaan 

alueelliset ominaispiirteet. Näin kaupungit voivat suunnitella keskustojen maankäyttöä 

tarkemmin ja miettiä vaihtoehtoisia pysäköintiratkaisuja keskustojen maanpäällisen 

pysäköinnin rinnalle. Näin päästään lähemmäs alueen todellista pysäköintitarve tta. 

Pysäköintiä varten aletaan rakentamaan muun muassa pysäköintilaitoksia. Pysäköintiä 

aletaan rajoittamaan vahvemmin. Toisella askeleella kaupunkien keskustoiden pysäköinti 

muutetaan maksulliseksi sekä pysäköintiä pyritään ohjaamaan maksullisen vyöhykejaon 

avulla. Maksuvyöhykejaossa ydinkeskustan pysäköinti muutetaan kalleimmaksi ja 

kauempana ydinkeskustasta pysäköinti on halvempaa.   (Vaismaa ym. 2018)      

Moni kaupunki Euroopassa, Amerikassa sekä Suomessa on kehityskaaren toise lla 

askeleella. Maanpäällistä pysäköintiä on rajoitettu ja muutettu maksullisiksi keskusta-

alueilla. Keskustan laidoille on rakennettu pysäköintilaitoksia maankäytön 

monipuolistamiseksi. Kestävien kulkumuotojen olosuhteita on parannettu sekä tarjontaa 

lisätty. Euroopan ja Suomen osalta edellytykset pikaiselle kehitykselle ovat olemassa, kun 

taas Amerikan kaupunkien osalta, joissa autoilu on ollut merkittävässä osassa kaupunkien 

suunnittelua aina 2000-luvulle asti, edellytykset nopealle kehitykselle ovat haastavat. 

Tämä johtuu osaksi kaupunkien aikaisemmin tekemistä kaupunkisuunnittelua koskevista 

päätöksistä. Varsinkin 1930–1970-lukujen aikana voimakkaasti kasvaneet kaupungit, 

joissa on poistettu rautateitä pysäköinnin tieltä sekä rakennettu tieverkostoa autoilun 

näkökulmasta, ovat haastavassa tilanteessa. (Vaismaa ym. 2018) 

Pysäköintijärjestelmien kolmas kehityskaariaskel  

Pysäköinnin kolmannessa kehityskaarivaiheessa tunnistetaan toisella askeleen tehdyt 

toimenpiteet riittämättömiksi. Autoistuminen ja väestön liike kohti kasvukeskuksia 

jatkuu. Liikenne- ja pysäköintijärjestelmän ongelmaksi kaupungeissa muodostuu 

olemassa olevan pysäköintikapasiteetin hallinta sekä keskustan liikenteen hallinta ja 

puutteellinen ohjaus. Toisella askeleella kehitetyt joukkoliikenteen 

tarjontamahdollisuudet eivät ole riittävät. Ihmiset käyttävät edelleen omaa ajoneuvoa an 

asiointiin keskustan palveluissa. (Vaismaa ym. 2018) Lisäksi käynnissä oleva 

liikkumisen neljäs vallankumous tuo mukanaan uudet haasteet järjestelmien 

kehittämiselle. Ihmisten laajentunut liikkuvuus sekä erilaisten palveluiden kysynnän 

tarve luo painetta kasvavien kaupunkien olemassa olevien liikenne- ja 

pysäköintijärjestelmien palveluistumiselle. (Little 2018)  
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Kolmannella kehityskaariaskeleella kaupunkien pysäköinnin kehityksellä pyritään 

ihmisten liikkumisen ohjaukseen ja hallintaan sekä uudenlaisiin pysäköinnin 

toteuttamisratkaisuihin. Keskustaa lähestyttäessä liikennejärjestelmän tulee ”imeä” auto 

sisäänsä ja ohjata suoraan vapaille pysäköintipaikoille, joko kadunvarteen, 

pysäköintialueelle tai pysäköintilaitokseen. Pysäköintipaikkojen saatavuustietoa jaetaan 

keskustassa asioiville reaaliaikaisesti. Kaupunkeihin suunnitellaan pysäköintiä kestävien 

liikkumisen toimenpiteillä, kuten liityntäpysäköinnin ja etäpysäköinnin ratkaisujen 

kautta. Kaupunki luo pohjan dynaamisen hinnoittelun järjestelmille, jonka kautta se voi 

ohjata pysäköintiä haluamaansa suuntaan. Lisäksi kehitetään laadukasta 

pyöräpysäköintiä sekä yhteiskäyttöautojen ja pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttöä. 

Pysäköintinormeja uudistetaan ja niissä otetaan tarkemmin huomioon liikkumisen murros 

ja tulevaisuuden kehitys. Pysäköintinormeissa määritellään, miten pysäköintipa ikat 

sijoitetaan ja onko kiinteistönomistajalla mahdollisuutta hyödyntää pysäköinnin 

vapaaksiostoa. Toimenpiteinä keskustoiden pysäköintiä rajoitetaan ja keskitetään 

julkisiin pysäköintilaitoksiin. Kestävien kulkumuotojen liikkumisolosuhteita kehitetään 

asukkaiden tarpeet huomioiden. Keskustan asukaspysäköinti muutetaan maksulliseks i. 

(Vaismaa ym. 2018) 

Varsinkin Ruotsissa, Tanskassa ja Euroopan kaupungeista Hollannissa pysäköinnin 

kehityskaari alkaa olla vahvasti siirtymävaiheessa toiselta askeleelta kolmanne lle 

askeleelle. Kaupungit ovat kehittäneet voimakkaasti kestävien kulkumuotojen 

liikkumisolosuhteita. Tanskassa ja Hollannissa pyöräilyn olosuhteet on viety jo pitkälle 

ja pyörille on järjestetty lisää tilaa muuttamalla keskustan pysäköintitiloja joko 

pyöräpysäköintiin tai pyöräväyliksi. Lisäksi kaupungeissa on keskitytty erilaisten 

kestävien liikkumisen toimenpiteiden kehittämiseen. Näissä kaupungeissa erilaiset 

liityntäpysäköinnin ja etäpysäköinnin ratkaisut alkavat olla jo pitkälle vietyjä. 

Keskustojen pääväylille on asennettu ohjaustauluja, jotka ohjaavat jo hyvissä ajoin 

autoilijat keskustan laidoilla sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. (Vaismaa ym. 2018) 

Suomessa Helsinki on pisimmällä tässä kehityksessä.  

Pysäköintijärjestelmien neljäs kehityskaariaskel 

Neljännellä kehityskaariaskeleella kestävän liikkumisen edellytykset ovat kunnossa. 

Kaupungissa on toimiva joukkoliikenne, hyvät kevyen liikenteen mahdollisuudet ja 

toimivat kehittyneet pysäköintiratkaisut. Pysäköintikapasiteetin reaaliaikainen seuranta 

mahdollistaa kaupungin liikennejärjestelmien kehittämisen. Liikenne- ja 



24 

 

pysäköintijärjestelmässä liikkumisen hallinta ja ohjaus näyttäytyy entistä vahvemmin. 

Uudet palvelut integroituvat kaupungin kehittämiseen, julkisella sektorilla on vahva 

ohjaava rooli ja toisaalta mahdollistava rooli, jotta uudet palvelut ovat kannattavia. 

Kehittyvien teknologioiden tuoma automaation ja autokannan sähköistymisen 

lisääntyminen haastaa olemassa olevia järjestelmiä.  Lisäksi uusien sukupolvien 

mielenkiinto autoilua kohtaan ja sen vaikutukset autokannan kehittymiseen 

tulevaisuudessa vaikuttavat pysäköinnin tarpeeseen. Ongelmaksi muodostuu yhteistyö 

kaupungin eri sektoreiden, liikenneoperaattoreiden ja muiden palveluntuottajien välillä.  

(Vaismaa ym. 2018) 

Neljännellä kehitysaskeleella kaupungin poliittiset linjaukset suuntautuvat alueella 

toimivien sidosryhmien sitouttamiseen yhteiseen tavoitteeseen kaikkia osapuolia 

kuunnellen. Poliittisilla päätöksillä ja linjauksilla on itsestään liikkumista ohjaava 

vaikutus ja pyrkimys edistää voimakkaasti kestävää liikkumista. Sopimustekniikan kautta 

varmistetaan yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen. Neljännellä kehitysaskelee l la 

pysäköinnin tarve on voinut muuttua auton omistamisen ja käytön vähenemisen sekä 

joukkoliikenteeseen tukeutuvien itseajavien autojen lisääntymisen myötä. Tulevaisuuden 

kaupungissa liikennejärjestelmän perustan luovat entistä tehokkaammat runkoväylät ja -

reitit, kuten joukkoliikenteen runkolinjat, pyöräilyn laadukkaat pääväylät sekä autoilun 

pääkadut. Uudet palvelut, kävely ja itseajavat autot täydentävät järjestelmää, jotta 

tehokkaat runkoväylät on helpompi saavuttaa ja liikennejärjestelmä on käytettävämpi. 

Tulevaisuudessa tulevat robottiautot varmasti yleistymään, mutta aikataulua ei vielä osata 

ennustaa. OECD:n mukaan itseajavat ajoneuvot voivat vähentää autojen määrää 

kaupungeissa jopa 80 %:a, mikäli autonomiset ajoneuvot käyttävät pääosin 

joukkoliikenteen runkolinjoja. (Little 2018) Neljäs kehityskaariaskel koostuu 

tulevaisuuden tavoitteista ja suuntauksista. Se ei tule koskettamaan kaupunkeja vielä 

vähään aikaan. Se antaa osviittaa, mihin ajatellaan tällä hetkellä maailman menevän. 

(Vaismaa ym. 2018) 

3.1.1 Oulun pysäköintijärjestelmän kehityskaariaskel 

Oulun keskustan pysäköintijärjestelmä koostuu jo tällä hetkellä maksullis ista 

pysäköintilaitoksista sekä rajoittamattomista, aikarajoitetuista ja maksullis ista 

maanpäällisistä kadunvarsipaikoista ja pysäköintialueista. Keskustan maanpäällis il le 

maksullisille kadunvarsipaikoille ja pysäköintialueille on tehty vyöhykejako, jossa 
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maksullinen pysäköinti on jaettu kolmeen eri vyöhykealueeseen. Kalleinta pysäköinti on 

ydinkeskustassa, palveluiden lähellä. (Oulun kaupunki - pysäköinti) Oulun keskustan 

pysäköintijärjestelmää koskevia kehitystavoitteita on määritelty vuonna 2018 käyttöön 

otetuissa uusissa pysäköintinormeissa sekä vuonna 2019 hyväksytyssä Oulun 

pysäköintiohjelma 2040:ssä. Oulun pysäköintinormien tavoitteena on keskittää ja 

tehostaa ydinkeskustan pysäköintiä sekä vähentää keskustan kiinteistöjen 

kadunvarsipysäköintiä. Lisäksi pysäköintinormeilla tavoitellaan maankäytön 

monipuolistamista sekä parannetaan palveluiden saatavuutta kestävillä kulkumuodoil la. 

Oulussa on panostettu voimakkaasti kestävien kulkumuotojen olosuhte iden 

parantamiseen. Pysäköintinormeissa määritetyillä toimenpiteitä pyritään tiivistämään 

kaupunkirakennetta tarjoamalla mahdollisuus edullisempiin pysäköinnin 

toteuttamiskustannuksiin sekä keskittämään asukaspysäköintiä keskusta-aluee lla 

sijaitseviin pysäköintilaitoksiin tai pysäköintialueisiin. (Oulun kaupunki 2018) Oulun 

kaupungin pysäköintiohjelma 2040:ssä on luotu laajemmat pysäköinnin 

kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään vahvistamaan 

pysäköintijärjestelmän liikkumisen ohjauksen vaikutuksia. Pysäköintiohjelma 2040 

pysäköintipoliittisten linjausten tavoitteena on kaupungin vetovoiman parantaminen, 

kestävien kulkumuotojen edistäminen, tehdä pysäköinnistä palvelu sekä kehittää 

pysäköintijärjestelmän hallintaa. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi tavoitteis i in 

pääsemiseksi on määritelty pysäköinnin saatavuuden parantaminen, 

pysäköintikapasiteetin optimoiminen, keskustan maanpäällisen pysäköinnin hallittu 

vähentäminen, digitalisaation hyödyntäminen, liityntäpysäköinnin toteuttaminen, 

keskustan aikarajoitus- ja maksualueiden selkeyttäminen sekä pysäköinnin reaaliaika isen 

tiedon kerääminen. (Oulun kaupunki 2019)  

Oulun tämänhetkinen pysäköintijärjestelmä täyttää toiselle kehityskaariaskelee l le 

asetetut tavoitteet. Lisäksi nykyiset pysäköintiohjelman kehityslinjaukset täyttävät 

kolmannen askeleen vaatimukset, mutta määriteltyjä toimenpiteitä askeleen ottamiseks i 

ei ole vielä tehty. Varsinkin kolmannella askeleella vaadittavat toimenpiteet 

reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämiseen ja kerätyn saatavuustiedon jakamiseen 

käyttäjille ovat puutteelliset. Tällä hetkellä Oulun keskustasta saatavilla oleva 

pysäköintitieto on hajallaan eri toimijoiden tiedonkeräysjärjestelmissä. Lisäksi Oulun 

nykyisellä pysäköintijärjestelmällä ei ole edellytyksiä kerätyn reaaliaikaisen pysäköinnin 

saatavuustiedon jakamiseen keskustassa asioiville.  
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Kuten edellä on tullut ilmi, pysäköintijärjestelmien kehityskaaritarkasteluun liittyy 

olennaisesti ymmärrys ja käsitys siitä, miten pysäköinti tulevaisuudessa muuttuu. 

Ymmärrykseen liittyy olennaisesti liikkumiseen vaikuttavien ilmiö iden tunnistaminen ja 

millaisia muutosvoimia ne liikennejärjestelmään ja sitä kautta pysäköintijärjestelmään 

kohdistavat. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi tulevaisuuden pysäköintijärjestelmiin 

vaikuttavia ilmiöitä.  

3.2 Pysäköintijärjestelmiin vaikuttavat muutosvoimat 

Globaalisti pitkään maailman toimintaan vaikuttavia muutosvoimia kutsutaan 

megatrendeiksi tai ilmiöksi. Näille muutosvoimille on tyypillistä, että niiden uskotaan 

muokkaavan yhteiskunnan kehitystä myös tulevaisuudessakin. Niiden taustalla on usein 

joukko erilaisia juurisyitä, miksi niiden vaikutukset ulottuvat laaja lle 

yhteiskunnassamme. Tämän vuoksi megatrendien vaikutuksiin on vaikea puuttua. 

Megatrendit aiheuttavat pysäköinnin julkisille toimijoille merkittäviä muutospaine ita. 

Muutos voi tapahtua yhtä aikaa montaa eri reittiä pitkin, näin se tekee vanhoista 

poliittisista päätöksistä vähitellen tehottomia. Tämä synnyttää tarvetta uusille 

pysäköintipoliittisille kehittämistavoitteille sekä toimenpideratkaisuille. (Oulun kaupunki 

2018) Seuraavaksi on lyhyesti esitelty kehityskaareen oleellisesti vaikuttavia 

muutosvoimia, joita on jouduttu huomioimaan kasvavien kaupunkikeskuks ien 

pysäköinnin hallintaan liittyvissä pysäköintipoliittisissa kehityslinjauksissa.  

Kaupungistuminen 

1950–1960 luvulta lähtien autoilun vallatessa alaa Euroopasta ja Suomesta, ihmisten 

liikkuvuus paikasta toiseen on helpottunut merkittävästi. Ihmisten tarpeet ja halu liikkua, 

parempien palveluiden perässä kasvavien kaupunkien lähelle, on aiheuttanut pysyvän 

muuttoliikkeen maaseudulta kaupunkeihin. Tämä muuttoliike on jatkunut ja voimistunut 

tähän päivään asti. Vuonna 2019 noin 55 % maailman ihmisistä asui kaupungeissa. 

Ennusteiden mukaan tämän luvun uskotaan kasvavan 66 %:een tämän vuosisadan 

puoliväliin mennessä. (Vaismaa ym. 2018) Viimeisimpien arvioiden mukaan vuoteen 

2020 mennessä noin 80 % suomalaisista asuu yhdessä maan viidestä suurimmasta 

kasvukeskuksesta. Tämä kasvattaa entisestään kaupunkien tarvetta uusien 

vaihtoehtoisten autottomien ratkaisujen ja joukkoliikenteen edellytysten kehittämiseen. 

Tulevaisuudessa kaupungistumisen myötä keskustoihin ihmisiä houkutellaan erityises t i 

urbaaneilla laadukkaan jalankulun ja pyöräilyn ratkaisuilla ja tehokkaalla 



27 

 

joukkoliikenteellä. Keskustojen houkuttelevuutta kasvatetaan erityisesti parantamalla eri 

toimintojen saatavuutta, tiiviimmän asuinympäristön luomisella sekä arkiliikkumiseen 

kuluvan ajan minimoimisella.   (Oulun kaupunki 2018) 

Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisten toiminnan seurauksena syntynyttä ilmaston 

lämpenemistä, joka vaikuttaa kielteisesti luonnon ekosysteemiin. Keskisimmät keinot 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen näkökulmasta ovat fossiilis ista 

polttoaineista luopuminen ja liikenteen sähköistäminen. Liikenteen kehittämisessä 

ilmastoystävällisemmäksi keskiössä on julkisen ja kevyen liikenteen verkoston 

parantaminen ja niiden käytön edistäminen. Asuminen, liikkuminen, ruoka sekä 

tavaroiden ja palveluiden kulutus ovat suurimmat yksityisen kulutuksen päästöjen 

aiheuttajat. Monet maat ovat sitoutuneet vähentämään tieliikenteen päästöjään 

merkittävästi. Pysäköinnillä on suoria vaikutuksia autoliikenteen houkuttelevuuteen, 

minkä myötä pysäköinnin hallinta on liikennejärjestelmätasolla yksi keinoista päästä 

päästövähennystavoitteisiin. Kaupungeilla on tässä keskeinen rooli. (Vaismaa ym. 2018) 

Digitalisaatio 

Digitalisaatiossa tietotekniikkaa ja tietoa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen ja uuden 

mahdollistamiseen. Digitalisaation ytimen muodostaa saatavilla olevan tiedon hallinta. 

Onnistunut digitalisaatio edellyttää, että osallistuvilla toimijoilla on pääsy tarvittavaan 

dataan, olemassa olevan tietotekniikkaan ja osaamiseen. Digitalisaation liittyy 

olennaisesti osallistuvien toimijoiden vapaus toimia itsenäisesti ja vapaa datan siirto. 

Pysäköinnin näkökulmasta digitalisoituva maailma mahdollistaa jo täysin sovellu sten 

kautta tapahtuvat elektroniset maksutapahtumat ja ajoneuvon tunnistamiset. Pysäköinnin 

seuraavat digitalisaation askeleet ovat palveluiden integroitumisessa kokonaisvaltais iks i 

palveluiksi. Käyttäjälähtöisyys tulee korostumaan. (Vaismaa ym. 2018) 

Käyttäjälähtöinen ajattelu 

Merkittävämpiä pysäköinnin kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat muutokset sosiaalis issa 

toimintamalleissa. Käyttäjät arvostavat yksinkertaisuutta high tech-ympäristössä, ovat 

tietoisempia ja halukkaampia edistämään omaa terveyttään sekä vaativat palveluilta 

vaivattomuutta. Palveluiden suunnittelu käyttäjien näkökulmasta ja käyttäjien tarpeisiin 

vastaten on jatkossa entistä tärkeämpää. Näin palveluista saadaan paremmin asiakkaiden 

tarpeisiin vastaavia ja helppokäyttöisempiä. Pysäköinnissä tämä tarkoittaa 



28 

 

palvelumuotoilun huomiointia matkaketjun ja pysäköintilaitosten suunnittelussa, 

älysovelluksia ja nopeammin tarpeeseen reagoivaa suunnittelua. (Vaismaa ym. 2018)     

Uudet toimintamallit 

Uudet palvelukeskeiset toimintamallit aiheuttavat merkittäviä näkyviä muutoksia monien 

kaupunkien liikennejärjestelmissä ja vaikuttavat näin myös pysäköinnin kysyntään. 

Taksimaiset palvelut, kuten Uber ja Lyft, yhteiskäyttöautojen yleistyminen, 

ruuantoimituspalveluiden kysynnän kasvamien ja muut uudet liikkumispalve lut 

vähentävät palvelun käyttäjien tarvetta asioida keskuksissa vähentäen samalla 

pysäköinnin tarvetta. Se, miten suuren merkityksen palvelut saavat, riippuu kaupunkien 

strategisista näkemyksistä. On kaupungeista itsestään kiinni haluavatko he kasvattaa 

erilaisten palveluiden ja toimintamallien roolia liikennejärjestelmän kehittämisessä. 

(Vaismaa ym. 2018)    

Liikenteen automaatio  

Automaatioaste lisääntyy hiljalleen uusissa ajoneuvoissa. Markkinoilta löytyy tällä 

hetkellä osittain autonomisia toimintoja sisältäviä ajoneuvoja. Automaatio on kuitenkin 

vielä varsin matalalla tasolla ja menee vielä vuosikymmeniä ennen kuin ajoneuvojen 

automaatiotaso on liikenteen näkökulmasta riittävän korkealla tasolla. Se, miten 

liikenteen automatisoituminen tulee vaikuttamaan pysäköintiin ja sen tarpeeseen, on vielä 

kysymysmerkki. Tämä johtuu siitä, että tehdyt skenaariotarkastelut perustuvat täysin 

erilaisiin liikennejärjestelmiin. Huomiona on mainittu, että automaattiautojen 

yleistyminen kasvattaa lyhytaikaisen kadunvarsipysäköinnin tarvetta. (Little 2018) 

Erilaiset liikkumisen palvelut (MaaS) ja automaatioautot vaikuttavat tulevaisuudessa 

merkittävästi liikennejärjestelmään ja ihmisten liikkumistottumuksiin. Tutkimuks ien 

valossa ihmisten autonomistustarve pienentyy tulevaisuudessa, kun uusilla innovaatio il la 

vaikutetaan merkittävästi erilaisten kulkumuotojen kulkutapajakaumaan. (Liljamo 2020)   

Sähköautot 

Sähkötoimiset ajoneuvot koetaan yhdeksi keskeisimmistä keinoista tavoiteltuihin 

päästövähennyksiin pääsemiseksi. Tehtyjen selvitysten valossa sähköautojen 

yleistyminen alkaa vuosina 2025–2030. Pysäköinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa 

sähkölatauspaikkojen voimakasta lisäämistä ja sijoittamista strategisesti tärkeisiin 

pisteisiin. Liikenteen sähköistyminen tulee osaksi pysäköintiratkaisujen 

suunnitteluperiaatteita, niin uudiskohteissa kuin myös olemassa olevissa kohteissa. 
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Sähköinen liikenne muuttaa myös pysäköintitalon luonnetta pysäköintipaikasta 

energiavarastoksi. Tulevaisuudessa pysäköintitalot voivat toimia osana sähköverkkoa. 

(Vaismaa ym. 2018) 

IoT  

Tavaroiden internetissä (IoT) laitteet ja tavarat paikannetaan reaaliajassa. Laitteita 

voidaan ohjata, laitteiden käyttöä ja toimintaympäristöä valvoa ja passiivisiin tavaroihin 

kohdistuvia toimenpiteitä ja olosuhteita voidaan valvoa sekä ohjata. IoT edellyttää 

rajapintojen standardointia toimijoiden ja databrokereiden välillä, pankkitoiminnan 

tasoista tietoturvan huomiointia sekä tavaraan liittyvien vastuukysymysten pohtimista, 

mikäli määräysvalta tavaran toimitustavoista siirtyy tavaran lähettäjältä vastaanottaja lle.  

(Linturi & Kuittinen 2014) IoT on yksi merkittävimmistä pysäköinnin palveluistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä. 

Ympäristötietoisuuden kasvaminen 

Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden 

ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan muutos kohti 

kestävämpää kehitystä. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa suunnitteluperiaatte iden 

siirtymistä kohti kestävämpien kulkumuotojen kehittämisen suuntaan. Ajoneuvojen 

liikkumista kaupungeissa halutaan vähentää ja rajoittaa. Kaupunkien rakennetta 

tiivistetään ja joukkoliikenteestä rakennetaan kaupunkikehityksen keskeisintä väline ttä. 

Joukkoliikenne nähdään liikennejärjestelmien sydämenä. Ihmisten ympäristötietoisuuden 

lisääntymisen seurauksena kaupunkien keskustoista halutaan viihtyisämpiä. Ihmis il le 

luodaan tilaa ja mahdollisuuksia liikkua jalkaisin ja pyöräillen, turha autoilu halutaan pois 

keskustoista. Pysäköinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa maanpäällisten 

kadunvarsipysäköintipaikkojen vähenemistä ja muuttamista kestävien kulkumuotojen 

käyttöön. Pysäköinnin ohjausta kehittämällä voidaan ohjata liikennettä vaihtoehtois i in 

pysäköintiratkaisuihin ja vapauttaa rajallista katutilaa muuhun käyttöön. Pysäköinnin 

ohjauksessa älykkäällä infralla, nopeilla ja kattavilla yhteyksillä sekä datan 

hyödyntämisellä on keskeinen rooli. (Vaismaa ym. 2018) 

Jakamistalous ja pysäköinnin tehostaminen 

Jakamistalous tarkoittaa yhteisöllistä taloutta, jossa vajaakäytössä olevia resursseja 

hyödynnetään tehokkaammin jakamalla niitä eri talouksien kesken. Jakamistalouden 

yleistyminen tulee vaikuttamaan kaupunkien pysäköintiin ja pysäköintijärjestelmiin 
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moneltakin osin. Tärkeimpänä ovat kaupunkien yhteishankkeet, joissa kaupungit vetävät 

yhtä köyttä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Hankkeiden kautta saadut tulokset ovat 

kaikkien hyödynnettävissä ja käytettävissä. Yhteishankkeista saadut tiedot heijastuvat 

suoraan myös eri kaupunkien pysäköintinormien laadintaan sekä pysäköinnin kysyntään. 

Maailmanlaajuisena trendinä on tällä hetkellä nuorten auton omistajuuden 

laskusuhdanne.  (Vaismaa ym. 2018) Tästä käy esimerkkinä alussa esitellyt 6Aika ja 

Park4Sump hankkeet.    

Pysäköinnin tehostamisella tarkoitetaan olemassa olevan pysäköintikapasitee t in 

käyttöasteen nostamista. Monissa kaupungeissa pysäköintikapasiteettia on riittäväs t i, 

mutta sen hyödyntäminen täysimittaisesti on vajavaista. Kehittyvät teknologiset ratkaisut 

mahdollistavat jo nyt ja tulevaisuudessa pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan kerätyn 

datan kautta. Samalla pysäköintijärjestelmää tehostuu, kun ajoneuvoja voidaan ohjata 

sujuvammalla ja älykkäällä ohjauksella vapaalle pysäköintipaikalle, joko 

pysäköintilaitoksiin tai maanpäällisille pysäköintipaikoille. Näin saadaan katuverkon 

kuormitus vähennettyä ja pysäköinnistä toimivampia kokonaisuuksia. Ajoneuvojen 

autonomisuuden ja älykkyyden lisääntymien tulevaisuudessa luo uusia keinoja 

pysäköinnin tehostamisen suhteen. (Tuominen ym. 2016) 

Uudet sukupolvet ja milleniaalit 

Vuosina 1980–2000 syntyneitä kutsutaan milleniaaliksi ja uusiksi sukupolviksi kutsutaan 

vuodesta 2000 eteenpäin syntyneitä. Se, miksi on tärkeää erottaa milleniaalit ja uudet 

sukupolvet muista, liittyy merkittävästi heidän maailmankatsomukseensa. Nämä 

sukupolvet ovat kunnianhimoisia ja ottavat ympäristökysymykset ja sosiaaliset vastuut 

tosissaan. Lisäksi he ovat teknologiariippuvaisia, koska ovat kasvaneet keskellä 

digitalisoituvaa maailmaa. (Valkama 2020) Kasvaneen ympäristötietoisuuden 

lisääntymisen myötä milleniaalit ja uudet sukupolvet ovat yli seitsemän kertaa 

halukkaampia käyttämään julkista liikennettä kuin vanhemmat sukupolvet. Lisäksi 

ajokorttiomistajuus on vähentynyt viidenneksen kuluneen 30 vuoden aikana. Suomessa 

ja Euroopassa trendistä käytetään termiä Tukholma-ilmiö. Liikenne- ja 

pysäköintijärjestelmien kehityksessä on otettava huomioon uusien sukupolvien tarpeet ja 

ominaisuudet. (Vaismaa ym. 2018)  

Edellä esitellyt muutosvoimat vaikuttavat suuresti tulevaisuuden palvelukeskeisten 

pysäköintijärjestelmien kehittämiseen. Muutosvoimien lisäksi kehittymiseen vaikuttaa 
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suuresti myös kaupunkien päättäjien toimet. Jos päättäjiltä ei löydy kokonaisvalta ista 

näkemystä kaupungin kehityksen ja liikennepolitiikan suhteen, niin 

pysäköintijärjestelmää on mahdoton kehittää. Tehtyjen selvitysten pohjalta on havaittu, 

että liikennepolitiikka on puutteellista monissa kaupungeissa ympäri maailmaa. 

Kaupungeilla ei ole tulevaisuuden visiota siitä, miltä heidän liikennejärjestelmänsä pitäisi 

näyttää. Tällöin heiltä puuttuu myös selvä strategia, miten tulevaisuuden 

liikennejärjestelmille asetettuihin vaatimuksiin päästään. (Little 2018) Yleisesti on 

huomattu, että ilman kunnianhimoisia tavoitteita ja päämäärätietoista työtä ei voida 

saavuttaa mitään. Kaupungeilla tulisi olla selvä visio, mihin kaupunkia halutaan kehittää 

sekä ohjelma vision tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupunkikehityksen keskeinen osa on 

pysäköintipolitiikka ja sen edistäminen on niin taloudellisesti kuin kaupunkikuvallises t i 

keskeistä.  (Vaismaa ym. 2018) 

3.3 Pysäköintipolitiikka 

Pysäköintipolitiikalla tarkoitetaan päätöksiä ja toimenpiteitä, joiden avulla halutaan 

ohjata pysäköintiä kohti haluttuja tavoitteita. Pysäköintipolitiikka voidaan kohdistaa 

tiettyihin pysäköintipaikkoihin, kuten esimerkiksi kadunvarsipysäköintiin. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2007) Pysäköinti on yksi tehokkaimmista autoliikenteen määrään ja 

kuljettajien reittivalintoihin kaupunkien keskustoissa vaikuttavista tekijöistä. Tämä 

koskee ennen kaikkea kaupunkien ydinkeskustoja. Jopa 50 % ruuhkista johtuu 

ajoneuvoliikenteestä, halvemman tai vapaana olevan pysäköintipaikan etsinnästä läheltä 

asiointikohdetta. (Litman 2006) Hyvä pysäköintipolitiikka vastaa sekä tämän päivän että 

tulevaisuuden tarpeisiin. Sen tulee olla samaan aikaan sekä mukautuvan joustava että 

sopivan tavoitteellinen. 

Aiemmin tehtyjen liikenne- ja pysäköintipoliittisien päätöksien päämääränä on ollut 

tukea voimakkaasti ihmisten ja tavaroiden liikkumista kaupunkien keskusto ihin 

tarjoamalla sekä mahdollisimman nopeat kulkuyhteydet että runsaasti ilmais ia 

pysäköintipaikkoja. Pysäköintipolitiikassa oli keskitytty tyydyttämään jatkuvasti kasvaa 

pysäköintitarpeen kysyntää. Tämän seurauksena autoriippuvuus sekä 

pysäköintipaikkatarve kasvoivat, sillä kaupunkiseudut laajentuivat kehitysalueil le. 

Liikenne- ja pysäköintipoliittisten päätöksien päämäärissä on siirrytty kohti autoilun 

hillitsemistä ja kestävien kulkumuotojen tukemista. (Litman, 2006) Kaupunkiseuduil la 

liikennepolitiikka tähtää tänä päivänä yhä enenevissä määrin yksityisauto i lun 
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vähentämiseen, pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen osuuden nostamiseen, 

ympäristönäkökulmien huomioimisesta sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyden 

kehittämiseen. Ihmisen tulisi kohdata asunnosta tai työpaikaltaan lähtiessään 

ensimmäisenä kestävän kulkumuodon tavat ja vasta niiden jälkeen autopaikat.  

Pysäköintipolitiikan kautta voidaan tukea muun muassa ympäristö- ja 

maankäyttöpolitiikkaa, joiden sisällöllä on vaikutuksia myös pysäköinnin suunnitte luun. 

(Liikenne‐ ja viestintäministeriö 2008)  

Pysäköintiä voidaan käyttää osana kestävää kaupunkikehitystä niin pitkällä kuin myös 

lyhyelläkin aikavälillä. Tärkeää on kuitenkin luoda kokonaisvalta inen 

pysäköintipolitiikka, jossa on määritelty selkeät tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteen 

saavuttamiseksi. Eri puolilla maailmaa kaupungit ovat alkaneet laatia kattavia 

pysäköintipoliittisia ohjelmia, joiden tavoitteena on ydinkeskustan elävöittäminen, 

kestävän kehityksen mukaisten liikennemuotojen lisääminen, kaikkien kulkutapojen 

saavutettavuuden parantaminen ja nykyisten pysäköintipaikkojen ja -tilojen käytön 

tehostaminen. Osassa ohjelmista on lisäksi haluttu kohdentaa pysäköinnistä saatuja varoja 

suoraan keskustan tai liikennejärjestelmän kehittämiseen tai ottaa pysäköinnille varattuja 

alueita muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi täydennysrakentamisen tai virkistyksen 

käyttöön. (Litman 2006) Kaupungin harjoittama pysäköintipolitiikka riippuu yleisest i 

siitä, missä liikenteellisessä kehitysvaiheessa kaupunki on menossa. (Karhula ym. 2013) 

3.3.1 Pysäköintipolitiikan ohjauksen ja toteuttamisen keinoja 

Kuten edellä tuli ilmi, pysäköintipolitiikan toteutukselle on kaksi vaihtoehtoa. Sitä 

voidaan toteuttaa joko kysynnän tai tarjonnan ohjauksen avulla. Kysynnän ohjauksen 

keinoja voivat olla esimerkiksi maksullinen pysäköinti, rahallisten kannustimien 

kehittäminen, liikkumisen ohjauksen suunnittelu sekä pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

edellytysten parantaminen. Tarjonnan ohjaukseen sisältyvät strategiat, joilla pyritään 

nostamaan olemassa olevien pysäköintipaikkojen käyttöasteita. Näitä keinoja voivat olla 

esimerkiksi pysäköintinormit, kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä 

olemassa olevien pysäköintipaikkojen käyttöasteiden parantaminen esimerkiksi erilaisten 

saatavuutta indikoivien palveluiden avulla. (Liikenne‐ ja viestintäministeriö 2007) 

Pysäköintipolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi keskustan 

maanpäällisten pysäköintipaikkojen asiointipysäköintiin. Toimivan pysäköintipoliti ikan 

kautta voidaan saavuttaa optimaalisten pysäköintipaikkojen kapasiteetin hyödyntäminen, 
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välttämään asiointipysäköintiä rajoittavaa pitkäaikaispysäköintiä sekä minimoimaan 

vapaan pysäköintipaikan etsinnästä johtuvaa liikennettä. Pysäköinnin hallinnan ja 

rajoitusten koetaan yleisesti vaikuttavan negatiivisesti kaupankäyntiin ja keskustan 

saatavuuteen, mutta oikealla tavalla muodostettu politiikka voi kasvattaa keskustan 

saavutettavuutta ja mahdollistaa useampien asiakkaiden pääsyn keskustaan. (Litman 

2016) 

Pysäköintipolitiikassa valituille pysäköintitoimenpiteille on tyypillistä se, että niillä on 

toteutuessaan yleensä suuria vaikutuksia pysäköintiin ja liikenteeseen sekä niiden 

käyttöönotto aiheuttaa yleensä suurta vastustusta. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerk iks i 

pysäköinnin maksiminormit, hinnoittelu, valvonta, pysäköinnin vähentäminen ja 

kustannusten kohdentaminen pysäköitsijälle (maksullinen pysäköinti). Näille toimille on 

tyypillistä, että ne rajoittavat toimintaa tai lisäävät eri käyttäjien kustannuksia. Ilman 

päättäväistä ohjausta sekä toimivia hallinto- ja rahoitusmalleja niiden toteuttaminen voi 

olla haastavaa ja hidasta. Helppoja ja hyväksyttäviä pysäköintipoliittisia toimenpite itä 

ovat sellaiset, joista ei aiheudu haittaa, kuten esimerkiksi digitaaliset pysäköintiratkaisut. 

Kummatkaan keinot eivät ole toisiaan poissulkevia. Ne voivat parhaillaan täydentää 

toisiaan. (HSL 2017)     

Pysäköintipolitiikan toteuttamisessa vaaditaan vahvaa ja sitoutunutta ohjausta julkise lta 

vallalta sekä hyvää viestintää eri sidosryhmien kanssa. (Vaismaa ym. 2018) Tavoitte iden 

ja keskeisten toimenpiteiden laadinnassa on tärkeää huomioida myös muut alueen 

pysäköintiä järjestävät toimijat, joilla kaikilla on omat intressinsä. Rakennusliikkeet 

toteuttavat, omaan kokemukseensa pohjautuen, asuntorakentamisen yhteydessä 

pysäköintipaikkoja niiden aiemmasta kysynnästä ja vaikutuksesta saatuun tuottoon. 

Kaupan näkökulmasta tärkeää on asiakkaiden ostoskäyttäytyminen, ja pysäköintilaito sten 

omistajien ja operaattorien intresseissä on paikoista saatava tuotto. Näin kaupunkien oma 

rooli nousee pysäköintipolitiikan toteuttamisessa isoksi, jos kaupunki ei ota 

kokonaisuuden hallintaa asiakseen, ei sitä tee mikään taho. (HSL 2017) Samassa 

yhteydessä on hyvä nostaa keskusteluun autopaikkatarvetta vähentävät toimet, kuten 

yhteiskäyttöautot ja muut liikkumispalvelut. Keskustelun kautta saadaan käsitys alueen 

toimijoiden mielipiteistä sekä heidän näkemyksensä kehitys mahdollisuuks ista 

pysäköinnin osalta. (Vaismaa ym. 2018)  
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Pysäköinnin kokonaisuuden hallinta ei välttämättä tarkoita, että kaupunki tai sen 

omistama yhtiö itse tekisi kaiken pysäköintiin liittyvän. Kaupunki voi esimerk iks i 

pysäköintiyhtiönsä kautta omistaa pysäköintilaitokset ja kilpailuttaa niiden operoinnin 

pitkillä sopimuksilla toisten pysäköintioperaattoreiden tehtäväksi. Keskeisintä asiassa on, 

että kaupunki säilyttää itsellään pysäköinnin hinnoitteluvallan, jolloin hinnoittelul la 

voidaan ohjata pysäköintiä haluttuun suuntaan. (HSL 2017) Yleisesti parhaiten 

toimivimpia malleja ovat ne, joissa kunnalla tai kaupungilla on vahva ote ja rooli 

pysäköinnissä, esimerkiksi oman pysäköintiyhtiön kautta. Näin kaupungilla säilyy 

strateginen pysäköintitoimijavalta, jolloin se voi toteuttaa paremmin liikkumisen ohjausta 

pysäköinnin keinoin sekä tehdä muutoksia pysäköintijärjestelmään, jos tarve vaatii. 

(Vaismaa ym. 2018) Julkisen tahon vahva pysäköintipolitiikan toteuttaminen 

mahdollistaa pysäköintimarkkinat. Julkisten pysäköintipaikkojen hallinnalla, valvonna lla 

sekä hinnoittelulla voi esimerkiksi tehdä pysäköintilaitokset kadunvarsipysäköint iä 

houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. (HSL 2017) Kaupungin kokonaan omistamaan 

pysäköinnin hallintaan liittyy myös riskejä. Yhteistyö kaupungin ja sen kokonaan 

omistaman pysäköintiyhtiön välillä voi aikaansaada kilpailuetua toisten alueella 

toimivien pysäköintipalveluiden tuottajiin nähden. Voidaan myös kysyä, miten kunta tai 

kaupunki käyttää julkisoikeudellista valtaansa ja miten se toimii yksityisoikeudellisessa 

roolissaan. (Kaikkonen 2012) 

3.3.2 Palveluistumisen vaikutukset pysäköintipolitiikkaan 

Kaupunkien pysäköintipolitiikat ovat erilaisia ja normien lisäksi kaupungeilla on erilais ia 

tapoja lähestyä pysäköinnin haasteita. Autoilulla tulee jatkossakin olemaan tärkeä 

merkitys liikennejärjestelmässä, mutta suunnittelua ei lähitulevaisuudessa tehdä enää 

ainoastaan autoilua huomioiden. (Vaismaa ym. 2018)    Autoilua ja pysäköintiä tulis i 

jatkossa kehittää tehokkaammaksi ja sujuvammaksi hyödyntämällä digitalisaatiota, 

liikenteen uusia palveluita ja matkaketjuja, kuten MaaS-konseptit. (HSL 2017) 

Tulevaisuudessa erilaisten liikkuminen palveluna -konseptien yleistyminen tulee 

vaikuttamaan myös kaupungeissa tehtäviin poliittisiin linjauksiin.  (Vaismaa ym. 2018)    

Liikkuminen palveluna -konseptin keskeisin ajatus on siinä, että käyttäjä voi hyödyntää 

erilaisia liikkumispalveluita jouhevasti. Käyttäjän ei tarvitse sitoutua tiettyyn kulkutapaan 

vaan voi vapaasti valita tarjolla olevista liikkumispalveluista itselleen sopivimman 

vaihtoehdon. Palvelukonsepti on siirtymistä pois henkilökohtaisesti omistetuista 
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ajoneuvoista kohti monipuolista liikkumisenpalveluiden hankkimista yhtenä pakettina. 

Konseptin ytimen muodostaa mobiiliapplikaatiot ja digitaaliset palvelut. Liikkuminen 

palveluna -tavoitteena on luoda saumattomia matkaketjuja, jotka mahdollistavat 

henkilöautoliikenteen paremman kytkemisen osaksi muita kulkumuotoja. Tässä 

pysäköinti nähdään tärkeänä osana. Pysäköinti on oleellinen tapahtuma siirryttäessä eri 

kulkumuodoista toiseen. Digitalisaation edistäminen pysäköinnin osalta auttaa 

edistämään myös liikkumista palveluna. Reittien valinta, hallinnointi ja maksaminen ovat 

kaikki palveluun sisältyviä osasia. Pysäköinti tulee tulevaisuudessa nähdä yhtenä 

tarjottavana osana palvelukonseptin kokonaisuudessa. (Helsingin kaupunki 2022)     

Pysäköintipoliittisilla linjauksilla haetaan nykyään olemassa olevien pysäköintipaikkojen 

käytön tehostamista ja optimointia. Pysäköinnin ohjauksella pyritään vastaamaan 

käyttäjien tarpeisiin sekä vaikuttamaan yhä vahvemmin käyttäjien liikkumistottumuksiin. 

Tulevaisuudessa siintävät autoilun uudet tuulet, kuten palveluistumisen kasvaminen sekä 

automatisaatio ja kyydin jakamisen innovaatiot. Näiden vaikutuksia liikenne- ja 

pysäköintijärjestelmiin ei täysin tunneta. (Little 2018) Jo nyt tehdyissä 

pysäköintipoliittisissa päätöksissä ollaan vahvasti ajamassa pysäköinnin saatavuuden 

parantamista juuri käyttäjille suunniteltujen reaaliaikaisuuteen perustuvien palveluiden 

lähtökohdista. Reaaliaikaisen datan avulla voidaan paremmin hallita pysäköinnin 

kysyntää ja tarjontaa. Pysäköintioperaattorit voivat esimerkiksi ohjata autoilijat 

reaaliaikaisen datan kautta toimivalla älykkäällä opastuksella haluttuihin paikkoihin niin, 

että tarjonnalla voidaan vastata kysyntään ja lieventää ruuhkapiikkejä. Tämän kautta 

saadaan myös työkalu, joka mahdollistaa tulevaisuudessa pysäköinnin dynaamisen 

hinnoittelun. (Vaismaa ym. 2018)    

3.3.3 Kansallisten pysäköintipolitiikkojen vertailua 

Suomessa kaupungit ovat viime aikoina kehittäneet keskustoidensa pysäköintiolosuhte ita 

voimakkaasti. Aiemmin kaupunkien yleisenä linjauksena on ollut se, että autoille on 

järjestetty hyvin edullista pysäköintitilaa ydinkeskustasta. Näin pysäköintipaikat ovat 

enemmin lisääntyneet, kuin niitä olisi rajoitettu. Nykyisin päästöjen rajoittaminen, 

yksityisautoilun vähentäminen sekä kestävien kulkumuotojen kehittäminen ovat nousseet 

tärkeiksi liikennepoliittisiksi toimenpiteiksi. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi 

keskustojen pysäköinninsuunnittelulla ja kehittämisellä on keskeinen rooli. (Liikenne‐ ja 

viestintäministeriö 2008)  
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Teknologian nopea kehitys ja ihmisten älylaitteiden omistuksen kasvaminen ovat viime 

vuosina mahdollistaneet erilaisten liikennepalveluiden kehittämisen ja uudistamisen. 

Erilaiset kehittyneet tekniset laitteet keräävät tietoa yhteiskunnan eri sektoreilta. Tämän 

myötä ihmisten liikkeistä on saatavilla koko ajan yhä enemmän dataa. Lisäksi erilaisten 

maksu- ja informaatiojärjestelmät ovat kehittyneet ja tarjoavat jo nyt kaupungeil le 

erinomaisen mahdollisuuden seurata eri palveluiden käyttöä. Tulevaisuudessa 5G ja 

ihmisten itsensä tuottaman datan lisääntyminen mahdollistavat entistä monipuolisemp ien 

liikenteen ja pysäköinnin käyttäjälähtöisten maksu- ja informaatiopalveluiden 

kehittämisen. Nykyään kaupunkien pysäköintipoliittiset linjaukset ovat huomioineet 

entistä paremmin digitalisaation ja sen myötä kasvaneen datan määrän 

pysäköintijärjestelmien kehittämisessä. (Little ym. 2018)    

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi ja vertaillaan Turun, Tampereen ja Oulun kaupungin 

tekemiä pysäköintipoliittisia linjauksia. Pysäköintipolitiikan laatimiseen liittyy 

olennaisesti ongelmien tunnistaminen ja niihin soveltuvien kehitystavoitteiden ja 

toimenpiteiden laatiminen. Oulussa pysäköinnin suurimmat haasteet koskevat keskustan 

ruutukaava-aluetta. Keskustan pysäköinnin keskeisimmät ongelmakohdat liittyvät kadun 

varressa sijaitsevien pysäköintipaikkojen rajoitusten selkeyttämiseen, keskustan 

maksullisalueiden laajentamiseen, kadunvarsipaikkojen hinnoittelun kehittämiseen, 

teknologian hyödyntämiseen, sekä keskustan saatavuuden ja pysäköintipaikkojen 

käyttöasteiden parantamiseen. (Oulun kaupunki 2019) Turussa pysäköinnin haasteena 

ovat vapaan parkkipaikan saatavuus keskustan alueella sekä kadun varressa sijaitsevien 

pysäköintipaikkojen rajoitusten selkeyttäminen ja kadunvarsipaikkojen hinnoitte lu. 

(Turun kaupunki 2019) Tampereella pysäköinnin keskeisimmät haasteet liittyvät muun 

muassa kadunvarsipaikkojen hinnoittelun kehittämiseen, teknologian hyödyntämiseen, 

uusien pysäköintinormien laatimiseen sekä keskustan pysäköintipaikkojen käyttöasteiden 

parantamiseen. (Tampereen kaupunki 2016) 
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Kuva 2. Kansallisia pysäköintipoliittisia linjauksia (mukaillen Turun kaupunki 2019, 

Tampereen kaupunki 2016 ja Oulun kaupunki 2019) 

Havaittuihin ongelmiin vastaamiseksi kaupungit ovat määritelleet omat 

pysäköintipoliittiset linjauksensa, joiden keskeiset tavoitteet on esitetty kuvassa kaksi. 

Turussa pysäköinnin linjaukset on hyväksytty vuonna 2019. Turussa uudella 

pysäköintipolitiikalla halutaan edistää kestävää liikkumista ja tukea keskustan 

kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Turun kaupungin pysäköinnin linjaukset pitävät 

sisällään yleisiä periaatteita pysäköinnin hallinnan keinoista, kuten 

kadunvarsipysäköinnin maksullisuudesta, maksujen huojennusperusteista, 

lupapysäköinnistä, pysäköintinormista ja kaupungin roolista keskitetyissä 

pysäköintiratkaisuissa. (Turun kaupunki 2019) Tampereen pysäköintipolitiikka on otettu 

käyttöön vuonna 2016. Tampereen osalta pysäköintipolitiikan tavoitteena on käsitellä 

kaupunkia kokonaisvaltaisesti. Sen tavoitteissa on määrite lty 

pysäköintimitoitusnormeille kokonaan uudet käyttötarkoituksen mukaiset kestävän 

yhdyskuntarakentamisen, elinvoiman ja kilpailukyvyn parantamisen tavoitteet. 

Aikaisemmin Tampereella ei ole käsitelty pysäköintiä kokonaisuutena. (Tampereen 

kaupunki 2016) Oulussa hyväksyttiin pysäköintiohjelma 2040 vuoden 2019 lopussa. 

Pysäköintiohjelma 2040:ssä tehdyt pysäköintipoliittiset linjaukset ovat pitkälti samoilla 

linjoilla Turun kaupungin tekemien linjausten kanssa. Oulussa halutaan kehittää kestävää 

liikkumista ja tukea keskustan kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Oulussa halutaan 
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parantaa keskustan saatavuutta pysäköinnin palvelunäkökulman kautta. (Oulun kaupunki 

2019) 

Turku, Tampere sekä Oulu haluavat kautta linjan edistää kestävän liikkumisen 

mahdollisuuksia ja tukea keskustan kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Pysäköinnin 

linjauksilla halutaan mahdollistaa tehokas ja keskitetty pysäköinti nyt ja tulevaisuudessa.  

Lisäksi kaupunkien pysäköinnin kehityslinjauksissa on pyritty huomioimaan pysäköinti 

ennen kaikkea pysäköinti palveluna -ajattelun näkökulmasta. Pysäköintipoliittis ista 

linjauksista voidaan kuitenkin huomata pieniä eroavaisuuksia kaupunkien välillä. 

Suurimmat erot esiintyvät pysäköinnin järjestämiseen liittyvissä kehityslinjauksissa. 

Tampere painottaa voimakkaasti pysäköinnin keskittämistä pysäköintilaitoksiin, kun taas 

Turku ja Oulu lähestyvät pysäköinnin järjestämistä enemmän olemassa olevan 

pysäköintikapasiteetin käytön paremman hallinnan ja tehostamisen kautta. Turun 

kaupunki haluaa hallita ja ohjata pysäköintiä pysäköintimaksujen ja dynaamisen 

hinnoittelun kautta, kun taas Oulussa pysäköinnin hallintaan pyritään digitalisaation ja 

pysäköintikapasiteetin optimoinnin kautta.         

 

Kuva 3. Kansallisia pysäköintipoliittisia toimenpiteitä (mukaillen Turun kaupunki 2019, 

Tampereen kaupunki 2016 ja Oulun kaupunki 2019) 

Kuvassa kolme on esitelty toimenpiteitä, joilla Turku, Tampere ja Oulu pyrkivät 

pääsemään pysäköintipoliittisiin kehitystavoitteisiin. Turussa toimenpiteisiin kuuluu 

vahvasti autojen ja pyörien pysäköinnin kehittäminen. Pysäköintinormilla määritetään, 
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kuinka paljon tulevissa asemakaavoissa vaaditaan rakentamaan pysäköintipaikkoja 

autoille ja pyörille. Maksujärjestelmien kehittämisellä ja maksualueiden tarkistamise l la 

Turku hakee mahdollisuuksia dynaamisen hinnoittelun järjestämiseen. Lisäksi Turku 

pyrkii kehittämään liityntäpysäköintiä erilaisilla kokeiluhankkeilla. (Turun kaupunki 

2019) Tampereella toimenpiteet tähtäävät pitkälti pysäköinnin keskittämiseen 

pysäköintilaitoksiin, pysäköintilainsäädäntöön vaikuttamalla sekä liityntä- ja 

toimipaikkapysäköintiä kehittämällä. Tähän liittyy olennaisesti pysäköintinormien 

päivittäminen. Lisäksi uusia teknologioita pyritään hyödyntämään kehityksessä. 

(Tampereen kaupunki 2016) Oulussa pysäköintiohjelmassa määritettyjen toimenpite iden 

lista on pitkä, mutta keskeisimmät toimenpiteet liittyvät reaaliaikaisen pysäköintitiedon 

keräämiseen, pysäköinnin keskittämiseen, kestävien kulkumuotojen saatavuuden 

parantamiseen, avoimeen tiedonjakamiseen sekä mobiilimaksamisen kehittämiseen. 

Keskeisenä linjauksena on maanpäällisen lyhytaikaisen pysäköinnin säilyttäminen ja sen 

saatavuuden parantaminen sekä liityntäpysäköintiratkaisujen toteuttaminen. (Oulun 

kaupunki 2019) 

Eroavaisuudet kaupunkien määrittelemissä toimenpiteissä syntyvät pysäköintitiedon 

keräämiseen liittyvissä kysymyksissä. Oulussa nousee vahvasti esiin reaaliaika isen 

pysäköintitiedon kerääminen ja mobiilimaksamisen näkyvyyden parantaminen, kun taas 

Turussa ja Tampereella ei ole otettu tätä asiaa huomioon. Tähän voi vaikuttaa suuresti se, 

että Turussa ja Tampereella mobiilimaksamisen osuus kaikesta maksullisesta 

pysäköinnistä on lähes 80 %. (asiantuntijahaastattelut) Lisäksi Turussa on käytössä 

kaupungin hallinnoima tiedonkeräysjärjestelmä, jonne kootusti kerätään, pääsääntöisest i 

mobiilimaksuoperaattoreiden tuottama, maanpäällisiltä maksullisilta pysäköintipaiko ilta 

saatava pysäköintidata. (Turun kaupunki 2020) Tampereen kaupunki omistaa Finnpark 

Oy:n kautta osuuksia yksittäisistä pysäköintilaitoksista joko osittain tai kokonaan sekä 

kaikki kadunvarsipaikat suoraan. Finnpark tarjoaa pysäköintipalveluita myös oman 

mobiilimaksusovelluksen kautta. Näin se voi kerätä reaaliaika ista pysäköintidataa omiin 

järjestelmiin. (Tampereen kaupunki 2016) Sekä Turun että Tampereen toimintamalle issa 

ollaan yleisesti siirtymässä pysäköintimaksuissa kohti mobiilimaksuja ja digitaalis ia 

kuitteja perinteisten parkkikolikoiden ja paperisten lipukkeiden sijaan. Tällä kaupungit 

edesauttavat pysäköinnin kehitystä digitaalisten palveluiden pariin. Näin sekä Turku että 

Tampere voivat hyödyntää suoraan reaaliaikaista pysäköinnin käyttöastetietoa omissa 

pysäköintiä koskevissa päätöksissään sekä tarjota avoimen rajapinnan kautta 

reaaliaikaista pysäköintidataa alueen muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. (Turun 
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kaupunki 2020) Oulussa kaupungilla tai sen omistamalla pysäköintiyhtiöllä ei ole 

käytössä mobiilimaksusovellusta tai yleistä reaaliaikaisen pysäköintitiedon 

keräysjärjestelmää. Myös mobiilimaksamisen osuus kaikesta maksullisesta pysäköinnistä 

on vain noin 30 %. (asiantuntijahaastattelut) Oulussa alkaa tulla kiire, ettei se jää 

kehityksessä muita kaupunkeja jälkeen.    

3.3.4 Pysäköintipolitiikan kansainvälisiä esimerkkejä 

Maailmalla pysäköinti on tunnistettu keskeiseksi liikkumista ohjaavaksi 

liikennejärjestelmän osaksi. Eri puolilla maailmaa kaupungit ovat tehneet laajoja 

pysäköintistrategioita, joiden tavoitteena on ollut ydinkeskustojen elinvoimaisuuden 

parantaminen. Tavoitteet ovat yleisesti lähteneet kestävien kulkumuotojen osuuksien 

nostamisesta, olemassa olevien pysäköintipaikkojen käytön tehostamisesta, varojen 

keräämisestä keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseksi sekä pysäköintiin varattujen 

alueiden käyttötarkoituksen muuttamisesta. Useissa kaupungeista on siirrytty 

perinteisestä pysäköintipaikkojen kysyntään perustuvasta mallista enemmän pysäköint iä 

ohjaavan mallin käyttöön. Tämä on koskettanut erityisesti kaupunkien ydin keskustojen 

alueita. Ohjaavassa pysäköinnissä voidaan priorisoida pysäköintipaikat eri 

käyttäjäryhmien tarpeisiin, esimerkiksi kadunvarsipysäköinti voidaan varata vierailijo il le 

ja lyhytaikaiseen pysäköintiin eikä sallita pitkäaikaispysäköintiä. Tällaisia malleja on 

käytössä esimerkiksi Hollannissa ja Tanskassa. Pysäköinnin haittamaksumall ia 

hyödynnetään esimerkiksi Ruotsissa ja Amerikassa. Useissa Euroopan kaupunge issa 

pysäköintitilaa on muutettu kävelykaduiksi ja kortteleita autottomiksi, joissa autoilla ajo 

on kielletty kokonaan. Askeleita dynaamisen hinnoittelun malliin, jossa 

markkinamekanismin annetaan hoitaa suunnittelua ja hintaa kysynnän mukaan, on otettu 

käyttöön San Franciscossa. (Tampereen kaupunki 2014)  

San Francisco 

San Francisco on Yhdysvalloissa sijaitseva kaupunki, jonka väkiluku on noin 8,6 

miljoonaa. Se on Yhdysvaltojen viidenneksi suurin kaupunki. (Wikipedia) Yhdysvaltoja 

on pidetty autoteollisuuden ja autoilun syntymaana. Tämän johdosta Yhdysvaltojen 

kaupunkien liikennejärjestelmiä on suunniteltu pitkälti yksityisautoilun näkökulmasta. 

Tämä koskettaa myös San Franciscoa näkyen kaupunkirakenteessa niin, että keskustassa 

autoilulle ja sen tarvitsemalle pysäköinnille on varattu huomattavasti muita kulkumuo toja 

enemmän tilaa. Noin 75 % kaupungin pysäköintipaikoista sijaitsee maanpäällä 
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kadunvarrella tai pysäköintialueilla. Maanpäällisen pysäköinnin muulta rakentamiselta ja 

kaupungin kehittämiseltä viemä tila nähtiin kaupungissa ongelmana. San Francisco ryhtyi 

ensimmäisten joukossa maailmassa kehittämään kokonaisvalta ista 

pysäköintijärjestelmän muutosta. (SFpark 2014)    

Uudenlaisen, suhteellisen monimutkaisen, pysäköinnin hallintajärjeste lmän 

toteuttaminen vaati aivan uudenlaista pysäköintipoliittista ja teknologista asiantuntijuutta 

sekä laajaa hallinnollista työtä. Ennen järjestelmän toteuttamista kaupungilta vaadittiin 

muun muassa useita lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden kautta keskustan pysäköinnin 

maksullisuutta sekä maksuvyöhykkeitä voitiin hallita kaupungin toimesta sen toiveiden 

mukaisesti. Lisäksi lainsäädännön piti olla riittävän yksityiskohtainen ja joustava 

pysäköintipoliittisten tekijöiden tarkentamiseksi ja mukauttamiseksi. San Francisco haki 

pysäköintipoliittisilla päätöksillä nykyisten pysäköintipaikkojen käytön tehostamista ja 

optimoimista. Ohjelman päätavoitteeksi asetettiin liikenteen vähentäminen keskusta-

alueella auttamalla kuljettajia löytämään keskustassa sijaitsevat vapaat 

pysäköintimahdollisuudet paremmin. Ohjelmassa tavoiteltiin keskustan pysäköinnin 

kokonaisvaltaista kehittämistä käyttäjien sekä dynaamisen pysäköinnin hinnoitte lun 

näkökulmasta tarkasteltuna. Ohjelmassa toteutetulla uudella pysäköinnin 

hallintajärjestelmällä se pyrki vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sekä vaikuttamaan yhä 

vahvemmin käyttäjien liikkumistottumuksiin kysynnän mukaan muuttuvien 

pysäköintimaksujen kautta. (SFpark 2014)  

San Franciscon liikennevirastolla oli kaksi vaihtoehtoa, joko hoitaa ja järjestää 

pysäköinnin kehitys ja hallinta kokonaan itse tai kilpailuttaa koko ohjelma avaimet käteen 

-periaatteella jonkun ulkopuolisen hallinnoimaksi. San Francisco päätyi hyödyntämään 

molempia lähestymistapoja ja teki sopimuksia ulkopuolisten kanssa tiettyihin 

palveluihin. Keskeisintä San Franciscon päätöksissä oli, että kaupunki säilytti itsellään 

pysäköinnin hinnoitteluvallan, jolloin kaupunki voi hinnoittelulla ohjata pysäköint iä 

haluttuun suuntaan. Näin kaupunki säilytti itsellään pysäköinnin päivittäisen hallinnan ja 

suunnittelun omien tarpeidensa ja kapasiteettiensa pohjalta. (SFpark 2014) San 

Franciscon pysäköinnin hallintajärjestelmää ja siitä saatuja tuloksia käydään tarkemmin 

läpi tämän työn 4.6 kappaleessa.     

 



42 

 

Zoetermeer  

Zoetermeer on 125 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Hollannin länsiosassa. 

Kaupungin liikennejärjestelmää on suunniteltu pitkälti turvallisuuden näkökulmasta. 

Tämä näkyy kaupunkirakenteessa niin, että keskustassa eri kulkumuodot on suunnite ltu 

omiin kerroksiin, näin autoilijoiden ja kävelijöiden ei tarvitse kohdata tieverkolla toisiaan. 

Liikennepolitiikassa edistetään kaikki kulkumuotoja tasavertaisesti, eli kaupunkilais il la 

on vapaus valita itse heille kulloinkin parhaiten sopiva kulkumuoto. Autoliikennettä ei 

yritetä turhaan rajoittaa. Kaupungissa on toimiva joukkoliikennetarjonta. Lisäksi pyöräily 

on asukkaille yleisesti tärkeä liikkumismuoto ja sille on luotu hyvä liikkumisedellytykset.  

(Vaismaa ym. 2018)    

Keskustan pysäköinnissä on käytössä ohjaava malli. Zoetermeerin keskustan pysäköinti 

on järjestetty kadunvarsipysäköintipaikoilla sekä viidellä eri pysäköintilaitokse l la. 

Keskustaan on helppo saapua autolla. Autolla pääsee ajamaan aivan keskustan 

alapuolelle, jonka jälkeen autoilija ohjataan opasteilla keskustan reunalla tarjolla oleviin 

pysäköintiratkaisuihin. Ydinkeskusta muodostuu pääasiassa kävelykaduista ja niiden 

varrella olevista liikeyrityksistä ja kauppakeskuksista. Koko keskusta kuuluu, pysäköinti 

mukaan lukien, yksityiseen omistukseen, eli kaupungilla ei ole päätösvaltaa aluetta 

koskeviin päätöksiin. Pysäköinnin maksullisuus on hoidettu niin, että ensimmäiset 2 

tuntia ovat ilmaisia, jonka jälkeen pysäköinti maksaa noin 1 euron tunnilta. Pysäköinti 

hinnoittelun ja aikarajoitusten ohjauksella keskustasta pyritään tekemään 

houkuttelevampi. Pysäköintilaitosten yksityisomistuksesta johtuen kaupungilla ei ole 

sanavaltaa pysäköintiä koskevissa asioissa. Näin kaupunki ei saa tietoja pysäköinnin 

käyttöasteista eikä pysty vaikuttamaan pysäköinnin hinnoitteluun. (Vaismaa ym. 2018)    

Yksityisillä toimijoilla on yleisesti paremmin resursseja pysäköintilaito sten 

kehittämiseen. Näin ollen monista on tehty autoilijoiden näkökulmasta varsin 

miellyttävän näköisiä. Lisäksi ne sisältä uusinta tekniikka, jolloin käyttäjille on tarjolla 

parempia palveluita. Zoetermeerissa pysäköintilaitoksissa otettu käyttöön 

pysäköintisensorit, joiden avulla kerätään reaaliaikaisesti tietoa pysäköintipaikkojen 

käyttöasteista. Noin 800 sensoria on asennettu pysäköintilaitoksiin sekä 

kadunvarsipaikoille. Sensoreille havainnoidaan pysäköintipaikkojen käyttöasteita. Tätä 

tietoa välitetään mobiilisovelluksen kautta autoilijoille. Näin autoilijoille on tarjolla 

reaaliaikaista tietoa vapaiden pysäköintipaikkojen saatavuudesta. (Vaismaa ym. 2018)  
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Kuten edellä esitellyistä kansallisista ja kansainvälisistä esimerkeistä voidaan huomata, 

niin pysäköintiä on ryhdytty viime aikoina tarkastelemaan yhä enenevässä määrin 

pysäköinti palveluna -näkökulmasta tarkasteltuna eri puolilla maailmaa. Toiset kaupungit 

tekevät rohkeita linjauksia ja toimenpiteitä kehityksen eteen, kun taas toiset ovat joko 

tyytyneet seuraamaan, miten muutokset otetaan vastaan tai ovat vain muuten haluttomia 

tekemään töitä kehityksen eteen. Yhtä kaikki, pysäköinti tulee tulevaisuudessa 

palveluistumaan. Käyttäjille tarjotaan entistä reaaliaikaisempaan pysäköinnin 

saatavuustietoon perustuvia pysäköintipalveluita. Seuraavaksi käydään läpi pysäköinti 

palveluna -ajattelua ja sen pysäköintijärjestelmille asettamia vaatimuksia.     

3.4 Pysäköinti palveluna 

Ihminen on ollut vuosikymmeniä liikennejärjestelmän näkymätön ja passiivinen käyttäjä. 

Samalla, kun julkinen valta on suunnitellut tiet, kadut sekä reittiliikenteen vuorot, niin 

ihmisten rooliksi on jäänyt joko käyttää tai olla käyttämättä yleisesti suunniteltuja 

vaihtoehtoja. Tämä asetelma on voimakkaasti muuttumassa erilaisten toimijoiden ja 

palveluiden markkinoille tulon myötä. Muun muassa yhteiskäyttöautot, 

kaupunkipyöräjärjestelmät sekä kutsuohjatut liikennepalvelut mahdollistavat käyttäjille 

aiempaa helpomman liikkumisen paikasta A paikkaan B, omien tarpeidensa mukaan. 

Lähitulevaisuudessa erilaiset liikkumispalvelupaketit tulevat yleistymään huomattavas t i 

nykyisestä. Erilaisten kuluttajilla suunniteltujen palveluiden myötä liikenne 

markkinaehtoistuu kovaa vauhtia. (Wallander 2017) Tämä kuvaa hyvin muutosta, joka 

on pikkuhiljaa tapahtumassa. Ihmiset eivät enää tyydy vain kaupunkien heille 

suunnittelemiin yleisiin liikkumismahdollisuuksiin, vaan he toivovat käyttöönsä juuri 

heidän tarpeisiinsa kohdennettuja liikkumispalveluita. Ihmisten valinnoissa painottuvat 

entistä enemmän liikkumista ja arkea helpottavat palvelut. Tulevaisuudessa ei enää riitä, 

että tietoa on tarjolla useasta eri lähteestä vaan käyttäjät haluavat hoitaa yhden palvelun 

kautta kaiken.    

Digitalisaatio ja automaatio globaaleina megatrendeinä tarjoavat liikenteen ja 

pysäköinnin uudistamiseen merkittäviä työkaluja. Digitalisaatio mahdollistaa liikenteen 

tarjoamisen uudenlaisen palvelukonseptin avulla. Liikkuminen palveluna, eli MaaS 

(Mobility as a Service) -konseptia voidaankin kuvata yhdeksi liikenteen nousevaksi 

trendiksi (Liimatainen & Mladenovic 2018). Konseptin tarkoituksena on kehittää 

liikennejärjestelmää käyttäjä- ja palvelulähtöisesti tarjoten ihmisille kokonaisvalta ista 
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palvelua kytkemällä yksittäisiä liikennepalveluita saumattomasti yhdeksi 

kokonaisuudeksi (Utriainen & Pöllänen 2018). Viimeisten vuosien aikana liikenne 

palveluna -termistä on tullut yleinen keskustelun aihe ympäri maailmaa. Liikkumisen 

palveluistumisen käyttäjille tarjoamat laajat edut ovat saaneet kaupungit miettimään omia 

liikenneratkaisujaan. Liikkuminen palveluna -konseptin kautta voidaan tarjota 

sujuvampaa, tehokkaampaa, turvallisempaa ja jopa halvempaa kaupunki liikkumista. 

(Intertraffic 2021)   

Pysäköinti on yksi liikennejärjestelmän keskeisimmistä osista. Näin liikkuminen 

palveluna -konseptin vaikutukset ulottuvat myös koskemaan pysäköintiä ja sen 

palveluistumisen kehittymistä. Tulevaisuudessa pysäköinti palveluna -ajattelu tulee 

varmasti olemaan yksi osa kokonaisvaltaista liikkumisen palvelukonseptia, jossa 

käyttäjille tarjotaan erilaisia pysäköinnin vaihtoehtoja osana eri liikkumisen palveluiden 

tarjontaa. (HSL 2017) Käyttäjille voidaan esimerkiksi tarjota kokonaisvalta ista 

liikkumisen palvelupakettia kotoa keskustaan. Palvelupaketissa käyttäjälle voidaan 

tarjota pysäköintipaikka vaihtoehtoisesta pysäköintiratkaisusta keskustan laidalta, josta 

matka jatkuu käyttäjän mieltymyksen mukaan joko kaupunkipyörällä tai taksi palvelul la 

keskustaan. Palvelupaketin voi varata ja maksaa yhden mobiilisovelluksen kautta.  

(Bouwfounds, 2017) 

3.4.1 Pysäköinti palveluna -ajatuksen toiminnan edellytykset 

Pysäköinti palveluna -ajattelun ensisijainen tavoite on tarjota käyttäjille reaaliaika ista 

tietoa pysäköinnin saatavuudesta. Tähän liittyy olennaisesti tieto vapaiden 

pysäköintipaikkojen sijainneista ja käyttöasteista. Lisäksi pysäköinti palveluna -

ajatteluun liittyy olennaisesti mahdollisuus maksaa pysäköinti samaisen palvelun kautta.  

Ilman reaaliaikaista pysäköintitiedon keräys- ja seurantajärjestelmää ei pysäköinnin 

palveluistumiselle ole edellytyksiä. Kaupunkien nykyisten pysäköintijärjestelmien 

ongelmaksi muodostuu yleisesti pysäköinnin reaaliaikaisen pysäköintitiedon 

keräämiseen ja jakamiseen liittyvät puutteet. (Bouwfounds, 2017) Teknologian ja 

digitalisaation nopea kehitys, langattoman tiedonsiirron nopeutuminen sekä erilaisten 

sensoritekniikoiden kehittyminen ja halpeneminen ovat tarjonneet kasvavien kaupunkien 

pysäköinnin palveluistumiselle aivan uudet kehityksen mahdollisuudet. IoT yhdessä big 

data-analytiikan kanssa parantavat kasvavien kaupunkikeskuksien edellytyksiä erilaisten 
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pysäköintidatan keräämiseen ja seurantaan tarkoitettujen älykkäiden järjestelmien 

kehittämisessä. (Perkovic’ 2020)  

Useat kaupungit ovat viime aikoina asentaneet erilaisia teknisiä laitteita reaaliaika isen 

pysäköintidatan keräämiseksi kaupunkien keskustoiden maanpäällis iltä 

pysäköintipaikoilta. Kehityksessä pisimmällä olevien kaupunkien keskustojen 

katukuvaan on viime aikoina alkanut ilmaantumaan erilaisia pysäköinnin ohjaukseen 

kehitettyjä älykkäitä pysäköinnin ohjausjärjestelmiä (PGI), joissa autoilijo ita 

informoidaan reaaliaikaisesti pysäköinnin saatavuudesta. Lisäksi nopea teknologinen 

kehitys ja älypuhelimien käytön voimakas lisääntyminen on tuonut markkinoille erilais ia 

pysäköinnin mobiilipalveluita, jotka helpottavat ja parantavat autoilijoiden tietoisuutta 

pysäköintipaikkojen saatavuudesta. Lisäksi pysäköinnin mobiilisovellusten kautta on 

mahdollista suorittaa pysäköinnin maksaminen. Selkeillä maksualueilla ja ohjauksella 

kaupunki voi rajoittaa ja vähentää pysäköintipaikkaa etsivien autojen määrää. 

Kaupunkien pysäköinnin ohjausjärjestelmien ja pysäköinnin mobiilipalveluiden 

kehittyminen on lisännyt kaupunkien mahdollisuuksia olemassa olevien 

pysäköintikapasiteettien seuraamiseen ja käyttöasteiden hallintaan. (Bouwfounds 2017)  

Pysäköintijärjestelmän eri toimijat kehittävät kiihtyvällä vauhdilla uusia, osin tai 

kokonaan digitaalisia palveluja autoilijoiden käyttöön. Palveluilla tavoitellaan sujuvaa ja 

joustavaa liikkumista, ympäristö- ja turvallisuushaittojen vähenemistä ja aineellisten 

resurssien käytön tehostamista. (Liikenne ja viestintäministeriö 2014) Teknologia on 

tehnyt päivittäisestä elämästämme yksinkertaisempaa ja helpompaa. Eri 

palveluoperaattorit tarjoavat tällä hetkelle erilaisia smart parking -ratkaisuja kasvavien 

kaupunkien pysäköinnin hallintaa silmällä pitäen. Nämä uusiin teknologioihin perustuvat 

älykkäät pysäköinnin ohjaus ratkaisut luovat kaupungeille paremmat edellytykset 

pysäköinnin palveluistumisen näkökulmasta katsottuna. (Bouwfounds 2017) Älykkäät 

pysäköintijärjestelmät ovat yksi merkittävämmistä tulevaisuuden 

infrastruktuurikonsepteista. Nämä erilaiset konseptit tarjoavat kaupungeille ihan uuden 

mahdollisuuden kaupungin liikenteen hallintaan sekä ihmisten liikkumisen ohjaamiseen. 

(Perkovic’ 2020) 
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3.4.2 Smart parking 

Sana Smart on levinnyt laajasti koskemaan kaupunkisuunnittelua ja pysäköintipolitiikkaa 

koskevaa yhteiskunnallista keskustelua. Keskustelu on painottunut erityisesti sen tuomiin 

taloudellisiin ja teknologisiin hyötyihin. Käsitteenä ”Smart” eli älykäs on edelleen 

monimerkityksinen. Sitä voidaankin pitää käsitteenä, jonka alla voidaan kehittää 

kaupunkien infrastruktuuria ja palveluita innovatiivisesti. Sana smart on liite tty 

koskemaan erilaisia kaupunkien viimeaikaisia kehityshankkeita. Hankkeissa painottuvat 

erityisesti teknologiayritysten visiot uusien teknologioiden mahdollisuuks ista 

kaupunkien ekotehokkuuden parantamisessa, älykkäät ratkaisut arjen toimivuuden, 

hyvinvoinnin ja onnellisuuden yhdistäjänä sekä tekemisen tapa, jolla suunniteluun ja 

rakentamiseen otetaan mukaan alueen eri toimijoita kuten julkinen ja kolmas sektori, 

yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja kaupunkilaisia. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö, 2014) Älypuhelimien ansiosta käyttäjät voivat tänä päivänä 

halutessaan etsiä tietoa internetistä esimerkiksi majoituksista, liikenteestä tai 

pysäköinnistä. (Shin ym. 2017) 

Suurin osa viime aikoina kehitetyistä smart parking -ratkaisuista perustuvat 

mobiilisovelluspohjaiseen palveluun, jonka kautta käyttäjät saavat tietoa keskustassa 

sijaitsevista vapaista pysäköintipaikoista (kuva 4). Nämä ratkaisut koostuvat yleisest i 

pysäköinnin ohjausjärjestelmästä (PGI), jotka keräävät pysäköintitiedot 

pysäköintitapahtumista ja välittivät tietoa vapaista pysäköintipaiko ista 

tietoliikenneverkkojen kautta käyttäjille. Erilaisten smart parking -ratkaisujen käytön 

etuna on se, että ne tarjoavat hyvät edellytykset siirtyä tulevaisuudessa pysäköinnin 

dynaamiseen hinnoitteluun. (Shin ym. 2017) Älykkäiden pysäköintijärjestelmien 

kehittämisen edellytyksenä on pysäköinnin staattisen ominaisdatan ja dynaamisen datan 

integroiminen keskenään. Pysäköinnin seurantaan tarkoitettujen tunnistimien tai 

kameroiden sekä kuljettajien käyttämien navigointilaitteiden kautta saatavan dynaamisen 

datan kerääminen yhteiseen järjestelmään, jossa ne voidaan integroida laskennallisten 

algoritmien avulla yhteen historiallisen staattisen ominaisdatan kanssa. Integroinnin 

kautta älykkäät pysäköintijärjestelmät pystyvät seuraamaan ja ennakoimaan pysäköinnin 

kysyntää ja hyödyntää tehokkaasti olemassa olevaa pysäköintikapasiteettia. (Lattunen 

ym. 2016) 
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Kuva 4. Esimerkki Smart parking järjestelmän toimintaperiaatteesta.  

 

Smart parking -ratkaisujen toimintaperiaate perustuu teknisen laitteen tai menetelmän 

käyttöönottoon, jotka pystyvät havainnoimaan ympäristöä ja lähettämään nämä tiedot 

tietoliikenneverkkoja pitkin keskuspalvelimeen jatkokäsittelyä varten. Käyttäjän 

näkökulmasta oleellisin tieto on pysäköintipaikan tilan, vapaa tai varattu, reaaliaika inen 

saatavuus. (Lattunen ym. 2014) Pysäköivän ajoneuvon havainnointiin sopivan teknisen 

laiteen tai menetelmän valintaan vaikuttavat pysäköintialueen ominaisuudet, jotka voivat 

vaikuttaa merkittävästi laiteen tai menetelmän tarkkuuteen. Alueen ominaisuuks ista 

johtuen smart parking -järjestelmän kokonaiskustannukset voivat kasvaa, esimerk iks i 

laiteita voidaan joutua asentamaan lisää tavoiteltuun tarkkuuteen pääsemiseksi. Erilaisten 

teknisten tiedonkeräyslaitteiden ja -menetelmien integroiminen smart parking -

järjestelmiin onnistuu tänä päivänä helposti. Näin älykkäät pysäköintijärjestelmät pitävät 

paikkansa yhtenä olennaisena osana tulevaisuuden kaupunkien älykästä infrastruktuur ia. 

(Perkovic’ 2020) 

Kappaleessa neljä käydään tarkemmin läpi erilaisia reaaliaikaisen pysäköintidatan 

keräämiseen ja jakamiseen tarkoitettuja teknisiä laitteita ja menetelmiä. Kuten edellä on 

tullut ilmi pysäköinnin palveluistumiseen vaikuttaa suuresti reaaliaikainen pysäköintidata 

ja sen keräämiseen ja käsittelyyn vaikuttavat tekijät.  
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3.5 Pysäköintidata osana pysäköinnin palveluistumista 

Dataa on runsaasti saatavilla kaikilla toimialuilla yhteiskunnassamme. Yhteiskunnan 

digitalisoituminen ja ihmisten kasvanut älylaitteiden käyttö synnyttää suuria määriä dataa 

joka päivä. Dataa syntyy internettiin kytketyistä laitteista, asennetuista 

anturijärjestelmistä, sosiaalisesta mediasta, verkon yli tehtävistä transaktioista sekä 

yritysten liiketoimintaan liittyvistä ohjaus- ja raportointijärjestelmistä. Suurin osa 

syntyvästä datasta on ihmisten käyttäytymisdataa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018) 

Ihmiset tuottavat nykyään tiedostamattaan tietoa omasta sijainnistaan ja 

liikkumistavoistaan. Käyttäessään tietoliikennettä ja maksuvälineitä tallentuu tieto 

ihmisen sijaintipaikasta. Samalla reittitiedusteluita ja verkkopalveluita käyttäessään 

ihmiset tuottavat tietoa matkatarpeistaan ja mieltymyksistään. (Linturin & Kuittisen, 

2014) Julkishallinnot, organisaatiot ja yritykset ovat alkaneet keräämään viime vuosina 

kaikenlaista dataa omista prosesseistaan ja asiakkaistaan kehittäessään tuotteitaan tai 

palveluitaan. Yhteiskunnan toiminta on alkanut kasvavassa määrin perustua olemassa 

olevan datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018)  

Datan keräämisen ja hyödyntämisen rajattomilta tuntuvat mahdollisuudet uusien 

toimintamallien kehittämisessä on huomattu myös liikenteen ja liikkumisen sektorilla. 

Datasta on tulossa uusi liikenteen polttoaine. Mitä pidemmälle digitalisaa t io 

perusjärjestelmien osalta etenee, sitä enemmän saadaan dataa ihmisten liikkumisesta. 

Lisääntyvän datan avulla voidaan parantaa liikenne- ja pysäköintijärjestelmiä ja kehittää 

uusia käyttäjälähtöisiä palvelutoimintamalleja. Tämän kehityksen kautta voimme saada 

juuri käyttäjien tarpeisiin kohdistettuja palveluita ja tarjouksia liikkumisen osalta.  

(Wallander 2017) Ihmisten tuottamaa käyttäytymisdataa voitaisiin käyttää ihmisten 

liikkumistarpeiden dynaamiseen ennakointiin, niin liikenteen kuin myös 

pysäköinninhallinnan sektorilla. Uusien käyttäjälähtöisten toimintamallien avulla 

yhteiskunnat voivat kehittää omaa toimintaansa paremmin kansalaisten tarpeita 

huomioiden. (Linturin & Kuittisen, 2014) 

3.5.1 Data ja reaaliaikainen data 

Data on abstrakti termi, jolla on erityispiirteitä riippuen sen keräys- ja 

käsittelymenetelmistä sekä sen suunnitelluista käyttötarkoituksista. Data -käsitettä 

käytetään usein ristiin käsitteiden tieto ja informaatio kanssa. Käsitteet on kuitenkin syytä 
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erottaa toisistaan. Informaatio on tulkittavissa olevaa rakenteista dataa, josta voidaan 

jalostaa tietoa. On tärkeää ymmärtää, missä kontekstissa dataa tarkastellaan. Dataa on 

historiallisesti tarkasteltu pelkästään tieteen näkökulmasta. Teknologisen kehityksen 

myötä dataa, ja sen tuomia mahdollisuuksia, on alettu tarkastella laajemmin osana 

yhteiskuntaa. Erilainen datan ymmärrys synnyttää yhteiskunnassa tapoja, joiden avulla 

yhteiskunta voi järjestää omat materiaaliset ja symboliset resurssinsa. Tarkastelemalla 

yhteiskuntaa näin voidaan ymmärtää paremmin datan tuottamista ja käyttöä. (Bigagli 

yms. 2017)  

Pysäköinnin osalta data on yleensä koneellisesti käsiteltävässä muodossa olevaa tietoa, 

kuten tilastoja, karttoja, kuvia tai videotallenteita. Data voi olla luonteeltaan dynaamista 

tai staattista. Staattisessa muodossa oleva data ei muutu tallennuksen jälkeen. 

Dynaamisessa muodossa, eli rajapintana, julkaistun datan käyttöä on helppo seurata ja 

sen käytöstä on mahdollista saada erilaisia tilastoja. (Ramírez-Gallego ym. 2017) 

Erilaisten tiedonkeräysmenetelmien kautta kerättävää käsittelemätöntä ja 

analysoimatonta dataa kutsutaan raakadataksi. Raakadata ei ole itsessään käyttökelpoista 

esimerkiksi erilaisten palveluiden käytettäväksi. Sen hyödyntäminen edellyttää 

jalostamista yhdistelemällä tai visualisoimalla sitä muuhun olemassa olevaan tietoon. 

Tämä edellyttää muun muassa yhteensovitettuja protokollia, kehitettyjä hakualgoritmeja, 

sovellusten välisiä rajapintoja sekä metadataa ja katalogeja. (Sundquist & Oesch, 2014)  

Raakadatan analysointi edellyttää algoritmien hyödyllistä käyttöä, kuten havaintojen 

muodostamista. Raakadata on sisällöltään usein epäjohdonmukaista ja epätäydellistä ja 

se saattaa sisältää puuttuvia arvoja, kohinaa tai tarpeetonta informaatiota. Tämän 

kaltainen laadultaan huono data, laskee käytettävien hakualgoritmien tehoa. 

Esikäsittelyllä voidaan vaikuttaa raakadataan, jolloin laatua ja luotettavuutta saadaan 

parannettua. Datasta muodostuu hyödyllistä informaatiota, kun raakadataa jalostetaan 

editoimalla, muuttamalla, tai puhdistamalla. Dataa voidaan kerätä, koodata, tulkita ja 

hyödyntää monissa eri yhteiskunnan alojen käytäntöjen piirissä. (Ramírez-Gallego ym. 

2017) 

Datamäärän räjähdysmäisen kasvun myötä, datasta kuullaan käytettävän myös termiä Big 

Data. Big Data eroaa perinteisestä datasta tyypillisesti siten, että se sisältää suuren määrän 

strukturoimatonta dataa ja se vaatii enemmän reaaliaikaista analyysia. Big datan käsittely 

vaatii uudenlaisia teknologioita. (Chen ym. 2014) Dataa kertyy monista lähteistä eri 
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muodoissa, usein automaattisesti, ja se muuttuu nopeasti. Datalla ei välttämättä ole 

rakennetta lainkaan tai se on löyhästi määritelty, minkä johdosta sen analysoint i 

sellaisenaan on hankalaa. (Russom 2011) Pohjimmiltaan Big data on valtava määrä dataa, 

jota voidaan analysoida ja hyödyntää päätösten tekemisessä. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö, 2014) Tärkeimpiä datan lähteitä ovat kaupunkilaiset itse. Erilaiset 

älysovellukset ja niihin liitetyt sensorit syöttävät internettiin jatkuvalla tahdilla valtavia 

data-aineistoja. Kaupunkilaisten mukanaan kantamat älypuhelimet, sykeanturit ja 

erilasten sovellusten käyttäminen synnyttää jatkuvasti paikkatietoja ja muuta dataa 

julkisiin verkkoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes jokainen yhteiskunnan tai kaupungin 

alue on tavoitettavissa, laskettavissa ja analysoitavissa. Näin Big data muodostuu yhdeksi 

tärkeimmistä älykkäiden, reaaliaikaisten ja palvelukeskeisten ratkaisujen 

rakennusaineista.  Samalla, kun kaupungin asukkaat ja laitteet syöttävät yhteisest i 

saatavilla olevaa tietoa, tämä voi aiheuttaa suurien mahdollisuuksien lisäksi myös 

haasteita saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen suhteen. Tällaisten laajojen datasettien 

suuresta massasta voi olla vaikeaa löytää relevattia tietoa tietyssä aikaikkunassa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014)  

Reaaliaikaisella datalla (real-time data) tarkoitetaan dataa, jota ei säilytetä tai tallenneta, 

vaan se välitetään loppukäyttäjille yhtä nopeasti kuin se kerätään. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että reaaliaikainen data olisi välittömästi sen keräämisen jälkeen suoraan 

loppukäyttäjien saatavilla. Reaaliaikaiseen dataan ja sen välittämiseen loppukäyttäj il le 

liittyy useita hidastavia tekijöitä, kuten esimerkiksi olemassa oleva 

tiedonkeräysinfrastruktuuri, eri osapuolten välisen yhteyksien nopeus tai loppukäyttäj ien 

käyttämien laiteiden hitaus. Reaaliaikaista dataa käytetään usein navigointiin ja 

seurantaan liittyviin tilanteisiin. Reaaliaikainen data on erittäin arvokasta dataa 

sijaintitietoon pohjautuville liikenne- ja pysäköintijärjestelmille. Reaaliaikaisen datan 

avulla voidaan informoida kuljettajia, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Välitön 

tiedonsiirto auttaa pitämään ihmiset ajan tasalla heille luonnollisessa ympäristössä ja 

lisäksi se on hyödyllistä dataa kaikenlaisiin analytiikkaprosesseihin. Mobiililaitte iden 

yleistymisen ja tekniikan kehittymisen myötä eri ohjelmistojen reaaliaikainen datan 

siirtäminen suoraan loppukäyttäjille on yleistynyt merkittävästi.  (Techopedia 2018) 

Reaaliaikaisuuden ajallinen määritteleminen on yleisellä tasolla vaikeaa. Reaaliajan 

aikaikkuna määräytyy kunkin tapahtumat mukaan siten, miten toteutunut latenssi kutakin 

tarkoitusta parhaiten palvelee. Latenssi on aikaa, jonka paketti (data, signaali tms.) kulkee 
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lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin. Esimerkiksi autonomistenautojen sensorien ja 

tietojärjestelmien turvallinen toiminta vaatii erittäin nopeat, tiedon lähettäjän ja 

vastaanottajan väliset, yhteydet. Vasteaikojen kasvamien kohtaamistilanteessa 

millisekunneista sekunteihin luo välittömän turvallisuusriskin. Liikennevalojen sallittu 

viive tilatiedoissa on 0,1 sekuntia. Joukkoliikenneinfon paikannuksessa yhden sekunnin 

latenssi on hyvin palveleva ja ennusteissa voidaan hyväksyä yksi minuutti. (Wikipedia 

Latency)   

3.5.2 Pysäköintidata ja sen kerääminen 

Pysäköintidatalla tarkoitetaan digitaalista tiedostomuotoista tietoteknistä dataa. Se on 

olomuodoltaan, kuten mikä tahansa muukin tietotekninen data. Sisällöllises t i 

pysäköintidata koostuu, jostakin pysäköintitiedon lähteestä peräisin olevista 

havainnoista. (Linturin & Kuittisen 2014) Pysäköintidataa syntyy pysäköinnin käyttäjien, 

infrastruktuurin ja pysäköintipalvelun tuottajien välisistä suhteista ja niiden kesken 

tehdyistä transaktioiden kautta. Oleellisimmat pysäköintidatan tuottajat ovat esitetty alla 

olevassa kuvassa (kuva 5). Infrastruktuuriin kuuluu kaikkien pysäköinti kohteeseen 

asennettujen pysäköintidatan keräämiseen tarkoitettujen teknisten laitteiden (konenäkö, 

anturit, pysäköintimaksuautomaatit tms.) lisäksi pysäköinnin lupapalvelut ja -valvonta. 

Pysäköintipalvelun tuottajiin sisältyy erilaiset pysäköinnin maksupalveluita tuottavat 

mobiilisovellus operaattorit. Käyttäjiltä ja ajoneuvoilta saatavasta pysäköintidatasta 

käyttäjät tai ajoneuvot lähettävät itse tietoa saatavilla olevista pysäköintipaikoista, 

esimerkiksi erilaiset omapysäköintipaikan vuokrauspalvelut. (Lattunen ym. 2014) 

 

Kuva 5. Pysäköintidatan lähteet 
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Pysäköintidataa syntyy pysäköintipaikkojen käyttöä mittaavien laitteiden ja menetelmien 

kautta runsaasti. Useimmat pysäköintidatan keräämiseen suunnitellut järjestelmät 

käyttävät ajoneuvojen pysäköinnin tunnistamiseen ja havainnointiin automaattis ia 

laitteita, kuten kadun pintaan tai ajoneuvoihin asennettuja sensoreita tai pysäköinnin 

seurantaan ohjelmoituja älykameroita (konenäköön perustuvat). Nämä välittävät 

tunnisteiden ja havainnoinnin kautta syntyvän datan suoraan tietojärjestelmiin 

jatkokäyttöön hyödynnettäväksi pysäköintidataksi. (Alam ym. 2018) Ihmiset ja autot 

tuottavat pysäköintidataa käyttämiensä verkkopohjaisten sovellusten kautta. 

Mobiilioperaattorit keräävät pysäköinnin maksusovellusten kautta dataa palveluiden 

käyttäjien pysäköintitapahtumista omiin järjestelmiin ja hyödyntävät saamaansa 

informaatiota omien palveluiden kehittämisessä. Pysäköintidataa kerääviä tahoja voivat 

olla julkiset ja yksityiset toimijat, kuten valtio, kunnat tai yritykset. (Lattunen ym., 2014) 

Pysäköintiala perustuu tulevaisuudessa laajaan pysäköintidataan ja sen hyödyntämiseen 

käyttäjille suunnatuissa palveluissa. Pysäköinnin parissa toimivien on jatkuvasti 

seurattava ja ennakoitava ihmisten pysäköintikäyttäytymistä, pysäköinnistä saatavia 

tuloja ja tietojärjestelmien ylläpitotarvetta. Pelkästään, eri menetelmien ja laitteiden 

tietojärjestelmiin keräämän, pysäköinnin raakadatan määrä tekee mahdottomaksi kaiken 

ymmärtämisen. Kerättävä raakadata ei ole suoraan valmista ja hyödynnettävissä olevaa 

pysäköinti-informaatiota, vaan kerätty raakadata pitää käsitellä haluttuun 

käyttötarkoitukseen sopivaksi informaatioksi. Pysäköinninhallintajärjestelmien 

raportointi valmiudet ovat yleensä riittämättömiä ja niitä on vaikea muokata 

käyttötarkoitukseen sopivaksi. Pysäköinnin kannalta merkityksellisen informaa tion 

saaminen vaatii usein erityisiä datan analysointi- ja visualisointi työkaluja. (Lattunen, 

2016)    

Korkealaatuinen ja ajantasainen pysäköintidata ovat pysäköinninhallinta- ja 

informaatiojärjestelmien toiminnan edellytyksiä. Reaaliaikaisissa sovelluksissa ja 

reaaliaikaisuutta edellyttävissä käyttötarkoituksissa korkealaatuisen ja ajantasaisen 

tiedon käyttöön ja hallintaan liittyy kuitenkin haasteita. Pysäköintidatan kerääminen on 

oleellinen osa itse pysäköintidatan hyödyntämisprosessia. Vakaan, yhtenäisen ja 

käyttökelpoisen datan muodostus sisältää keräämisen, käsittelyn ja yhdistämisen. Tämän 

prosessin kautta datasta saadaan hyödyntämiskelpoista tietoa (kuva 4.). (Lopes ym. 2010)  
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Kuva 6. Datan käsittely prosessi (mukaillen Lopes. yms. 2010) 

Eri datanlähteiden raakadatan sovittaminen palvelukehyksen käyttöön soveltuvaks i 

tiedoksi edellyttää monia toimia, kuten esimerkiksi datavarastojen rakenteiden 

dokumentointia, sovellusrajapintojen ja hakualgoritmien kehittämistä, protokolien 

yhteensovittamista, palveluntarjoajan näkökulmasta tuotettujen metadatojen luomista ja 

katalogien rakentamista. Viime aikoina on nopeasti lisääntynyt reaaliaika isen 

sensoridatan käyttö. Eri tutkimuksissa on huomattu, että datan siirtoon liittyy vielä 

haasteita. On havaittu, että eri tieteenalojen välinen datojen suora linkittäminen ei onnistu 

ilman joko standardien kehittämistä tai jonkinlaisen välitysorganisaation (Data 

Brokering) mukana oloa. Lisäksi datojen käyttö erilaisia palveluja toteutettaessa ei 

onnistu ilman rajapintapalveluita. (Sundquist & Oesch 2014) 

Eri lähteistä kerättävään pysäköintidataan sisältyy sekä staattista että dynaamista dataa. 

Staattinen ominaisdata sisältää maantieteellistä sijainti tietoa, katuosoitteita ja 

enimmäiskapasiteetti tietoa. Staattinen data tallennetaan järjestelmiin pääsääntöisest i 

manuaalisesti ja se on pysyvää muuttumatonta dataa. Dynaaminen data koostuu 

pysäköintialueiden reaaliaikaisista käyttöastetiedoista ja ajoneuvojen tunnistetiedoista. 

Dynaaminen pysäköintidata on jatkuvasti muuttuvaa ohjelmallisten rajapintojen kautta 

saatavilla olevaa dataa. Pysäköinnin staattisen ominaisdatan ja dynaamisen käyttödatan 

hallintaan liittyy myös haasteita, jotka edellyttävät organisoituja ja joustavia työkaluja 

useiden datalähteiden yhdistämiseen. Haasteita tiedonhallinta työkaluille aiheuttaa 

pysäköintipaikkojen staattisen ominaisuustietojen integrointi dynaamis i in 

käyttöastetietoihin reaaliajassa. Tiedonhallintatyökalujen tulisi koota ja julkaista kerätyt 
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datat yhtenäisellä ja standardisoidulla tavalla. Tällöin pysäköintidataa voitais iin 

hyödyntää suoraan eri järjestelmien sisällä. Yhtenäisessä ja standardisoidussa muodossa 

oleva pysäköintidata on haluttua järjestelmien operatiiviseen päätöksentekoon, 

pysäköinnin dynaamiseen ohjaukseen, maksuprosesseihin ja pysäköinninvalvontaa 

liittyvissä toiminnoissa.  (Lattunen ym. 2014) 

Tiedonhallintatyökalujen tulisi koota ja julkaista kerätyt datat yhtenäisellä ja 

standardisoidulla tavalla. Tällöin pysäköintidataa voitaisiin hyödyntää suoraan eri 

järjestelmien sisällä. Yhtenäisessä ja standardisoidussa muodossa oleva pysäköintidata 

on haluttua järjestelmien operatiiviseen päätöksentekoon, pysäköinnin dynaamiseen 

ohjaukseen, maksuprosesseihin ja pysäköinninvalvontaa liittyvissä toiminnoissa. 

Tietojärjestelmille on tarve huolehtia erilaisten pysäköintiin liittyvien tietolähte iden 

yhdistämisestä joustavalla ja helposti ylläpidettävällä tavoilla. Kehittyneet 

pysäköintijärjestelmät käyttävät eri lähteistä tulevaa dataa integroimalla ne sopivalla 

tavalla ja julkaisemalla dataa vastaamaan eri sovellusten tarpeita.   (Lattunen ym. 2014) 

Pysäköintidataa keräävät toimijat voivat jakaa dataansa kolmansille osapuolille joko 

ilmaiseksi avoimena datana tai maksua vastaan. Jatkuvasti eli reaaliaikaisesti kerätyt 

tiedot tarjotaan usein jonkin tiedonsiirtorajapinnan kautta. (Lattunen ym. 2014) 

Pysäköintidatan hajautuminen, eri pysäköintialalla operoivien toimijo iden 

heterogeenisiin tietojärjestelmiin, vaikeuttaa maantieteellisesti kattavan ja laadukkaan 

pysäköintidatan keräämistä ja hyödyntämistä pysäköintijärjestelmän kehittämisessä. 

Kattavan ja laadukkaan alueellisen pysäköinnin kokonaiskuvan saaminen edellyttää sekä 

pysäköintialalla operoivien lukuisten toimijoiden välistä yhteistyötä että tarkkaan 

määriteltyä tiedonhallinta infrastruktuuria pysäköintidatan keräämiseksi, integroimiseks i, 

tarkentamiseksi ja julkaisemiseksi avoimen rajapinnan kautta kaikkien alalla operoivien 

toimijoiden hyödynnettäväksi. (Lattunen ym. 2016)    

3.5.3 Reaaliaikaisen pysäköintidatan vaatimukset ja ominaisuudet 

Pysäköinti on tietokeskeinen ala, joka toimii reaaliaikaisen datan avulla. Pysäköinnin 

näkökulmasta olennaisimmat kerättävät datatyypit ovat on pysäköintipaikkojen 

reaaliaikainen saatavuus ja käyttöaste, kuinka monta pysäköintipaikkaa on tietyllä 

hetkellä vapaana ja missä vapaat paikat sijaitsevat. (Lin ym. 2017) Useat eri 

pysäköintioperaattoreiden pysäköintidatan keräämiseen ja analysointiin kehitetyt 
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pysäköintitietojärjestelmät tuottavat jo ajantasaista pysäköintialueiden käyttöastetietoa. 

Pysäköinnin mobiilimaksuoperaattorit, dynaamiset pysäköinnin opastusjärjestelmät 

(PGI), verkkopysäköintipalvelut ja pysäköinninvalvonta hyödyntävät näitä avoimen 

rajapinnan kautta julkaistuja tietoja reaaliajassa operatiivisessa toiminnassaan ja 

päätöksenteossaan. Kerätyn pysäköintidatan analyysien kautta saadun informaa tion 

avulla kaupungit voivat kehittää kaupunkien keskusta-alueita, ja pysäköinnin 

mobiilimaksuoperaattorit saavat kattavampaa dataa koko keskusta-alueen pysäköinnistä. 

(Lattunen ym. 2016)  

Reaaliaikaiselle pysäköintidatalla ja sen käytännön toteutumiselle on kuitenkin tiettyjä 

vaatimuksia. Data liikkuu verkossa tiedonsiirtoliikennereittejä pitkin. Verkossa tapahtuva 

tiedonsiirto voidaan jakaa reaaliaikaiseen ja elastiseen lokeroon. Elastinen tietoliikenne 

ei ole aikasensitiivistä tiedonsiirtoa. Elastista tietoliikennettä on esimerk iks i 

sähköpostiliikenne tai internetin selaus. Reaaliaikainen tietoliikenne taas on 

aikasensitiivistä tiedonsiirtoa, joka on käyttökelpoista informaatiota ainoastaan, kun se 

vastaanotetaan pienen ajallisen viiveen sisällä. Tällöin datapakettien myöhäisemp i 

uudelleen lähetys on merkityksetöntä, koska data saapuisi vastaanottajalle myöhässä. 

Esimerkkejä reaaliaikaisesta tiedonsiirtoliikenteestä ovat muun muassa pientä vasteaikaa 

vaativat videoneuvottelut ja reaaliaikaisuuteen perustuvat verkko- tai mobiilisovelluk set. 

(Tung & Walrand 2003)     

Kaikkeen dataan, kuten myös pysäköintidataan, liittyy aina viiveitä. Näin voimme kysyä, 

että onko reaaliaikainen pysäköintidata todella reaaliaikaista? Todellisuudessa viive ttä 

syntyy aina vähintään yksi minuutti siitä, kun pysäköintihavainnosta syntyvät tieto 

päivittyy joko autoilijan mobiilisovellukseen tai ajoneuvon navigointijärjestelmään. 

Useimmissa tapauksissa viive on huomattavasti pidempi, johtuen havainnoint i in 

käytettävien sensoreiden ominaisuuksista, tietoteknisten laitteiden hitaudesta tai hitaista 

tietoliikenneyhteyksistä. Näin ollen saatava pysäköinti tieto ei ole välttämättä tarkkaa, 

vaan sitä käytetään suuntaa antavasti. (Sander Van 2020) Pysäköinnin reaaliaikaisuuden 

toteutumiseen vaikuttaa se, miten toteutunut viive kutakin pysäköintitapahtumaa 

parhaiten palvelee. 

Käytössä olevat verkkoprotokollat ja tiedonsiirtoformaatit vaikuttavat keskeisesti 

pysäköintidatan reaaliaikaisuuteen. Pysäköinnin reaaliaikaisuus perustuu pysäköintidatan 

keräämiseen, käsittelyyn ja välittämiseen, käyttäjille jaettavana tilanpäivitystietona, 
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kuluvasta ajasta. Pysäköinnin reaaliaikaisuudelle haasteita aiheuttaa kaikkien 

tietolähteiden tuottaman tiedon yhdistäminen ja samaan aikaan huolehtiminen muun 

muassa datan koostumuksesta, sisällön merkityksellisyyden analyysista ja 

käyttöliittymien muutosten hallinnasta. Eri tietolähteiden järjestelmissä oleva data on 

heterogeenista, eli jokaiseen järjestelmään kerätty data voi olla eri tiedostomuotoa ja 

pääsyprotokolia. Tämä aiheuttaa haasteita eri lähteistä peräisin olevan datan 

yhdistämiseen ja välittämiseen käyttäjille sopivan tilanpäivitystietona. Jotta 

pysäköinnistä kerättävä data täyttää reaaliaikaisuuden asettamat vaatimukset, sen on 

oltava ajantasaista ja noudatettava yhteisesti sovittuja tiedonsiirtoformaatteja (standardit). 

Näin vältytään ylimääräisiltä, viivettä aiheuttavilta, datan käsittely toimenpiteiltä. (Biyik 

ym. 2021) 

Reaaliaikaisuus yleisellä tasolla asettaa järjestelmän toimintavarmuudelle erityis iä 

vaatimuksia. Ennen kaikkea olemassa olevan arkkitehtuurin ja infran on oltava riittävän 

vikasietoinen. Toimintavarmuus koostuu käyttövarmuudesta, luotettavuudesta, 

ylläpidettävyydestä, turvallisuudesta ja tietoturvallisuudesta. (Linturi & Kuittinen, 2014) 

Yleisellä tasolla myös tavoiteltu palvelunlaatu vaikuttaa toimintavarmuuteen. 

Perimmäisessä merkityksessään palvelunlaatu on ennustettavaa ja johdonmuka ista 

tiedonsiirtoa. Järjestelmät ja sovellukset, joiden toiminnan palvelunlaatu edellyttää 

reaaliaikaista tiedonsiirtoa, toimivat ainoastaan silloin, kun tiedonsiirto on riittävän 

ajantasaista. (Mohsin ym., 2001)  

Pysäköintiin liittyy olennaisesti myös sijaintidata. Kerättävän sijaintidatan tarkkuus  

riippuvat siitä, mitä kautta kohteen sijainnin paikannus tapahtuu. Jos pysäköintialuee l le 

on asennettu pysäköinnin seuraamiseen tarkoitettuja sensoreita (anturit tai konenäköön 

perustuvat kamerat), niin niiden kautta saatava havainnointidata on tarkkaa ja 

reaaliaikaista. Pysäköintialueilla, joilla ei käytetä ajoneuvojen havainnointiin fyysis iä 

teknisiä laitteita, paikannusdataa voidaan kerätä esimerkiksi pysäköintioperaattore iden 

mobiilisovellusten kautta. Mobiilisovellusten sijaintidata saadaan GPS:n kautta. (Hartvelt 

2020) GPS-pohjaiseen sijainti tarkkuuteen vaikuttaa näytteenottotaajuuden lisäksi 

alueella oleva fyysinen infrastruktuuri, kuten esimerkiksi korkeat rakennukset. Tietyil lä 

alueilla sijaintidatan lähteiden eroavaisuudet aiheuttavat haasteita signaa lien 

paikantamisessa. Myös signaalia lähettävien laitteiden käyttämät tiedonsiirto-operaattor it 

ja tiedonsiirtonopeus vaikuttavat sijaintidatan päivittymiseen ja tarkkuuteen. (BITRE 

2014) 
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Tiedonsiirrolla ja sen nopeudella voidaan merkittävästi edesauttaa pysäköinnin 

reaaliaikaisuutta. Ennusteiden mukaan 5G-verkko laajenee Suomessa koko maan 

kattavaksi arviolta vuoteen 2025 mennessä (Mikrobitti, 2020). Laajasti käytössä olevat 

perinteiset langattomat verkot ovat jo mahdollistaneet yksittäisten laitteiden ja verkon 

välisen viestinnän useisiin reaaliaikaisiin käyttötarkoituksiin riittävällä tavalla. 5G 

mahdollistaa yksittäisten laitteiden keskinäisen suurenmittakaavan viestinnän ja tämän 

kautta muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja IoT-perustaisen sensoripohjaisten 

sovellusten tehokkaan ja laajamittaisen hyödyntämisen. 5G eroaa nykyisin laajasti 

käytössä olevasta 4G-teknologiasta siinä, että sen tiedonsiirtonopeus on huomattavas t i 

suurempi. Reaaliaikaisen pysäköintidatan kannalta toinen oleellinen eroavaisuus liittyy 

5G:n matalampaa latenssiin (viiveeseen) sekä korkeampaan toimintavarmuuteen.     

Liikkumisen digitalisaatio tapahtuu 5G:n avulla. (Carlson 2020) 

3.5.4 Reaaliaikainen pysäköintidata osana päätöksentekoa 

Maailmasta tulee koko ajan välineellisempi ja yhtenäisempi. Tämän seurauksena 

päätöksentekijöillä on tarve päästä käsiksi jatkuvasti muuttuviin ja kasvaviin 

datavirtoihin. Syntyvien datamäärien suuruus aiheuttaa kuitenkin sen, että 

päätöksentekijöiden työstä tulee monimutkaisempaa. On mahdotonta oppia ja käsitellä 

kaikkea datamäärä siinä aikaikkunassa, jossa päätökset tulisi tehdä. Hyvien päätösten 

tueksi tarvitaan reaaliaikaista tietoa. Päätöksientekijöiden täytyy selvittää reaaliaikaises t i, 

mikä valtavasta datavirrasta on oleelliset dataa. (van der Schaar 2014) Reaaliaikainen data 

on olennainen osa nykypäivän päätöksentekoa. Päätöksenteko on analyyttinen prosessi, 

joka reaaliaikaisen datan avulla voi automatisoida toimintonsa tavoitteidensa ja 

päämääriensä mukaisesti. Yhdistämällä reaaliaikaisen analytiikan potentiaalin 

esimerkiksi liiketoimintaprosesseihin tai liikkumisen hallintaan, päätöksenteko voi 

analysoida tapahtumat niiden tapahtuessa ja suositella toimenpiteitä, joilla 

todennäköisemmin päästään haluttuihin tavoitteisiin. (Panian 2007) 

Reaaliaikaista dataa tukevien järjestelmien ominaisuudet eroavat ja sopivat paremmin 

liiketoimintaprosessien hallintaan kuin perinteiset päätöstukijärjestelmät. 

Pysäköintijärjestelmissä tiedonkeruulaite tai sensori käy dataa läpi, käsittelee sitä ennalta 

määriteltyjen sääntöjen pohjalta ja lähettää tiedot tekemistään havainno ista 

päätöksentekijöille. Automaattiset järjestelmät voi, toisin kuin ihmiset, tarkastella 

samanaikaisesti suuria datamääriä määritetyltä ajanjaksolta. Automaattisen järjestelmän 
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kautta data välittyy järjestelmien sekä tarvittaessa useamman päätöksentekijän välillä 

todella nopeasti. Ajantasainen tieto on päätöksentekijän tai -tekijöiden käytettävissä heti 

muutoksen tapahtuessa. Reaaliaikainen päätöstukijärjestelmä mahdollistaa analyys ien 

teon ja neuvomisen joko välittömästi käyttöhetkellä tai heti tarpeen ilmaantumisesta. 

Järjestelmän tuottama raportti voi olla datamuodoltaan joko tiivistettyä tai raakaa. (Power 

ym. 2011)  

Kirjallisuudesta voi löytää useita esimerkkejä, kuinka reaaliaikaista dataa voidaan 

hyödyntää eri sovellusaloilla yhteiskunnan ja valtion etujen hyväksi. Valtioiden ja 

kaupunkien infrastruktuuria voidaan jatkuvasti kehittää ja rakentaa älykkäämmäksi. 

Monissa kaupungeissa hyödynnetään jo reaaliaikaista analytiikkaa kaupungin toiminnan 

ja sääntelyn hallinnassa. Tulevaisuudessa kasvavat kaupungit muuttuvat entistä enemmän 

älykaupungeiksi. Tulevaisuuden älykaupungeissa kaikkialla on sensoreita, digitaalis ia 

laitteita ja infrastruktuuria, jotka tuottavat Big Dataa. Tämä mahdollistaa reaaliaika isen 

analyysin koko kaupungista sekä uusia kaupunginhallinnon muotoja. Lisäksi se tarjoaa 

ainekset visioida ja toteuttaa kestäviä, kilpailukykyisiä, tehokkaita, avoimia ja 

läpinäkyviä kaupunkeja. (Kitchin 2014) 

Reaaliaikainen data helpottaa viranomaisten päätöksentekoa. Sensoreiden ja 

mobiililaitteiden tuottamien sijaintitietojen perusteella voidaan paremmin seurata ja 

ennakoida kaupungin toimintaa eri alueilla reaaliaikaisesti. Kaupunki voi hyödyntää 

saamaansa reaaliaikaista dataa alueidensa kehittämistä koskevissa päätöksissään.  

Kaupunki voi myös jakaa osan järjestelmien tuottamasta tiedosta avoimesti kaikille. Näin 

tavalliset asukkaat voivat esimerkiksi nettisivuston tai mobiilisovelluksen kautta päästä 

käsiksi muun muassa reaaliaikaiseen tietoon säästä, julkisen liikenteen viivästyksistä, 

yhteiskäyttöön tarkoitettujen polkupyörien saatavuudesta tai vapaista 

pysäköintipaikoista. Reaaliaikainen Big Data tarjoaa kaupungille ison mahdollisuuden 

hyödyntää kerättävää dataa päätöksenteossaan ja samalla kehittää palveluitaan ja 

toimintojaan käyttäjälähtöiseen suuntaan. (Kitchin 2014) 

Suurin mahdollisuuksien lisäksi Big Data aiheuttaa myös haasteita, joita kaupungin 

päättäjät joutuvat pohtimaan. Yksi isoimmista haasteista liittyy tietoturvallisuuteen. 

Kaupunkien ja yhteiskunnan toiminta perustuu yhä enemmän tänä päivän 

verkkopohjaisille tietojärjestelmille ja on riippuvainen ohjelmistoista. Näin sen toiminta 

ja turvallisuus jatkuvasti on uhattuna. Muut haasteet liittyvät urbaaniin politiikkaan, 
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teknokraattiseen hallintotapaan ja teknologian lukkiutumiseen. Vaikka data on 

objektiivisesti ja neutraalisti teknisten rajoitteiden puitteissa kerättyä totuudenmuka is ia 

havaintoja ja lukemia maailmasta ilman minkäänlaista poliittisia vaikutteita, se ei ole 

koskaan irrallaan ihmisistä, jotka dataa keräävät ja analysoivat. Kaupungit käyttävät dataa 

tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen, mikä asettaa Big Dataan liittyvän poliitt isen 

haasteen. On tärkeää ymmärtää kenen etua ne palvelevat. Teknologiset ratkaisut eivät 

yksinään ratkaise syvään juurtuneita kaupunkien rakenteellisia ongelmia, sillä ne eivät 

osallistu niiden perimmäisiin syihin. Big Dataan perustuva päätöksenteko tarjoaa 

kaupungin päättäjille mahdollisuuden perustella päätöksiään kaiken reaaliajassa 

saatavilla olevaan datan avulla. (Kitchin 2014) 

3.6 Avoin data ja avoin rajapinta 

Erilaisten sensoreiden kautta kerätyn reaaliaikaisen datan käyttö palveluiden perustana 

lisääntyy tällä hetkellä nopeasti. Julkisten ja yksityisten organisaatioiden tietoja 

muutetaan digitaaliseen muotoon kasvavalla vauhdilla. Tämän johdosta mahdollisuus 

erilaisten datavarastojen avaamiseen muiden alueen toimijoiden hyödynnettäväks i 

tiedoksi on yleistynyt viime aikoina. (Sundquist & Oesch 2014) Suurissa kaupunge issa 

on nykyään paljon sensoreita ja muita liikennettä havainnoivia laitteita, joiden tuottaman 

datan kautta voidaan luoda reaaliaikaista tilannekuvaa liikenteestä sekä keskustassa 

tapahtuvista pysäköinneistä. Esimerkiksi valvontakamerat, tienpintaan asennetut anturit, 

GPS-järjestelmät sekä alueilla toimivien operaattoreiden mobiilisovellusten kautta 

saatava data voidaan yhdistää erilaisiin viestinnän mahdollistaviin teknologioihin. Näin 

pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan ajoneuvojen sijainteja, kuljettaj ien 

käyttäytymismalleja sekä vaihtuvia olosuhteita. Saatavilla olevan datan perustella 

voidaan käyttäjille tarjota reaaliaikainen palvelu, joka kertoo nopeimman reitin mihin 

tahansa kohteeseen. (Mohamed & Al-jaroodi 2014) Kohde voi olla vaikka tietty 

pysäköintipaikka keskusta-alueella. Reaaliaikaiset palvelut tarvitsevat toimiakseen 

avointa dataa sekä avoimen rajapinnan, jonka kautta palveluoperaattorit voivat hakea ja 

jakaa tarvitsemaansa tietoa palvelun käyttäjille.       

Reaaliaikaisten palveluiden tarvitsemalla avoimella datalla tarkoitetaan rakenteisessa 

muodossa avattua eri organisaatioiden, yritysten tai julkisten hallintojen tuottamaa ja 

niille kertynyttä julkista tietoa. Avoimesti jaettu data on ilmaista ja vapaasti kaikkien 

toimijoiden hyödynnettävänä olevaa dataa. Julkinen tieto ei välttämättä tarkoita samaa 
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asiaa kuin avoin data. Kaikilla voi olla pääsy julkiseen tietoon, kuten esimerkiksi ihmisten 

verkkosivuilta lukemat tiedot. Avoimella datalla tarkoitetaan avointa tietoa, jota yritykset 

ja kansalaiset voivat käyttää tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa. (Helsinki region 

infoshare 2021) Avoimen datan avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa esimerkiksi eri 

asiantuntijoiden ja toimijoiden tiedonhankintaa. Tämä voi merkittävästi alentaa 

tiedonhakuun liittyviä kuluja ja alentaa palveluiden kokonaiskustannuks ia. 

Organisaatioiden avoimuus kerätyn datan jakamisessa vähentää eri vaiheissa syntyviä 

transaktiokustannuksia. Näin avoimen datan avulla voidaan kiihdyttää taloudellista ja 

teknologista kehitystä. Olennaisen kriteerit täyttävän avoimen datan jakaminen 

käynnistää prosesseja, jotka lisäävät tiedon määrää, parantavat palveluita ja niiden laatua 

sekä lisäävät tiedon arvoa. (Sundquist & Oesch 2014) 

Erilaisten palveluiden kehityskulussa erikoistuminen ja siihen liittyvien tietojen 

vaihdanta ovat mahdollistaneet pitkälti yhteiskunnan taloudellisen kehityksen. Nyky-

yhteiskunnassa toteutettavien palveluiden järjestäminen vain tiettyjen toimijoiden kautta 

on johtanut erilaisten palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen tarvittavien tietojen 

jäämistä vain tiettyjen toimijoiden suljettuihin järjestelmiin. Loppukäyttäjän 

näkökulmasta tämä on tarkoittanut sitä, että käyttäjälähtökohtaisten kokonaispalveluiden 

toteutus on puuttunut. Eri toimijoiden välinen tiedonvaihdon puutteellisuus on estänyt 

kokonaisvaltaisen palveluistumisen käynnistymistä. Kerättyjen tietojen laajempi 

avaaminen mahdollistaisi käyttäjille laajempien palveluketjujen toteuttamisen ja 

yhteiskunnan taloudellisen kehityksen edistämisen. (Sundquist & Oesch 2014) Tähän on 

tulossa pikkuhiljaa muutos. Kaupungit ovat heränneet avoimen datan tuomiin 

kehitysmahdollisuuksiin.      

Avoin data kytkeytyy tänä päivänä vahvasti kasvavien kaupunkien 

kehittämisstrategioihin. Esimerkiksi Lontoo ja Helsinki ovat kehittäneet palveluita, jotka 

tarjoavat julkisia tietovarantoja vapaasti ja maksuttomasti kaikkien seudulla toimivien 

käyttöön. Avointa dataa ovat jo hyödyntäneet korkeakoulut opetuksen suunnittelussa, 

alueella toimivat operaattorit omien käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisessä sekä 

asukkaat itse erilaisia visualisointeja tarkastellessaan. Avoimen datan kautta alueella 

toimivat operaattorit on saatu kehitettyä myös aivan uudenlaisia ja kiinnostavia 

sovelluksia. Avoimet julkiset palvelut ovat lähitulevaisuudessa vakiinnuttamassa 

asemaansa pysyväksi toimintamalliksi kasvavissa kaupunkikeskuksissa. Julkisen sektorin 

tällä hetkellä tuottamat tiedot, kuten paikkatieto, liikennetieto, tilastot sekä ympäristöt ieto 



61 

 

ovat arvokasta resurssia alueella toimiville operaattoreille. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2014) Avoimen datan kautta kaupungit hakevat myös taloudellista 

kasvua ja elinvoimaisuuden lisäämistä. Taloudellisen hyvinvoinnin lähtökohtana ovat 

toimivat markkinat. Toimivien markkinoiden edellytyksenä on, että pitkässä juoksussa 

hyödyt ovat kustannuksia suuremmat. Kun dataa hyödyntävillä palveluilla, ihmis il lä 

itsellään ja infrastruktuurin tarjoajilla saadut hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, 

kaupungin elinvoimaisuuden kasvattamisen edellytykset ovat kunnossa. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2018)  

Ihmisten liikkumiseen kehitetyissä digitaalisten palveluiden kehittämisessä on alkamassa 

uusi aikakausi. Ennen palveluiden kehitys on ollut vaatimatonta. Tämä on johtunut siitä, 

että palveluiden toteutukset perustuivat vain muutamien datajoukkojen samanaikaiseen 

käyttöön ja puhelinkäyttöliittymiin. Internetin käytön lisääntyminen, älypuhelinten 

määrän kasvu ja parantuneet tietoliikenneyhteydet ovat aikaansaaneet digitaalisten 

palveluiden lisääntymisen. Nyt kuitenkin Internet of Things:n ja yhteiskunnan 

digitalisoitumisen seurauksena palvelupohja laajenee voimakkaasti. Yhä laajempi 

avoimen datan tietovarastojen ja dynaamisten tietovirtojen hyödyntäminen palveluiden 

kehityksessä lisää palveluiden reaaliaikaisuutta ja käyttäjälähtöisyyttä huomattavas t i. 

Uusien digitaalisten palvelujen tuottamisesta on nyt muodostumassa uusi teollisuuden 

ala. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014) 

Tiedon arvo kasvaa, kun sitä jaetaan avoimesti verkossa muiden toimijoiden kanssa. 

Toiselle turha tieto voi osoittautua toiselle erittäin hyödylliseksi. Avoimen datan idea ei 

ota kantaa, miten ja kenelle tieto julkaistaan. Dataa liikkuu yleisissä rajapinnoissa, jossa 

tietoja voidaan teknisesti yhdistellä taulukkoina tai tietokantakopioina. Avoimen datan ja 

rajapinnan haasteeksi tulee se, kuinka eri tahojen tiedot kannattaa jakaa, jotta niitä 

voitaisiin vaivattomasti hyödyntää eri ryhmissä ja palveluorganisaatioissa. Avointen 

data-aineistojen käytölle on alkanut nopeasti syntyä innovatiivisia toimintamalleja ja 

käytännön sovelluksia, kuten Lontoon ja Helsingin esimerkit osoittavat. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2014) Tieto siirtyy yleensä huomaamatta eri osapuolelta toiselle, 

kuten esimerkiksi työnantajalle, vakuutusyhtiölle tai pankille. Omia tietoja 

hyödyntämällä ihmiset voivat vaikuttaa yhteiskunnan palveluistumisen kehitykseen sekä 

parantaa ja yksinkertaistaa arkeaan. Julkiset ja yksityiset organisaatiot analyso ivat 

digitaalista aineistoa tuottaakseen käyttäjälähtöisiä kohdennettuja palvelu ita. 
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Kansalaisten tuottamilla tiedoilla on yhteiskunnallisen tutkimuksen ja kehityksen 

näkökulmasta merkittävä lisä. (Sundquist & Oesch 2014) 

Avoimella rajapinnalla, (open API) tarkoitetaan ohjelmistorajapintaa, jonka 

ominaisuudet ovat julkisia. Lisäksi rajapintaa voi käyttää ilman rajoittavia asetuksia tai 

ehtoja. Rajapintojen käyttö on ilmaista, eikä niiden käyttöön erilaisiin käyttötarkoituks i in 

tarvitse hakea erillistä lupaa. Avoimen rajapinnan dokumentaation ja rajapintakuvauksen 

on oltava avoimesti kaikkien saatavilla. (Helsinki region infoshare 2021) 

Ohjelmistorajapintojen kautta yhteyksien luominen eri palveluiden välille sujuu nopeasti. 

Näin syntyvän avoimen rajapinnan- systeemi edistää tietojen nopeaa siirtymistä, luo uusia 

liiketoiminta mahdollisuuksia sekä nopeuttaa digitaalista palvelukehitystä. Yleensä 

ohjelmistorajapinnan käyttämisen motiivina on oman palvelun kehittäminen keskeiseksi 

osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta. Rajapintojen käytössä on kuitenkin huomioitava 

se, että toteutettujen rajapintojen ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi. Tämä tekee eri 

palveluntarjoajien tietojen yhdistämisestä työlästä. Tulevaisuudessa rajapintojen tekninen 

yhdistettävyys tulee parantumaan tekniikan kehittymisen ja avoimen datankäytön 

yleistymisen myötä. (Sundquist & Oesch 2014) 

Nyky-yhteiskunnan taloudellisen toiminnan raaka-aineina toimivat ihmisten digitaaliset 

jäljet. Olemme osa digitaalista maailmaa, kun luovutamme tietoa itsestämme yleensä  

ilmaiseksi ja tietämättä. Verkossa meistä kerätty tieto, kuten ikä, osoite, terveydentila ja 

mieltymykset, liikkuu aineistojen mukana usein monien eri tahojen tietovarastoihin. 

Vastikkeeksi tiedoista saamme suoraa kerättyihin tietoihin pohjautuvaa palvelun 

tarjontaa. (Sundquist & Oesch 2014) Henkilötiedot ja niiden hallittavuus on 

ohjelmistorajapintojen ongelma kohta. Tämä osaksi johtuu eri palveluiden välisten 

yhteyksien suuresta määrästä sekä ylläpidon monimutkaisuudesta. Kokonaiskuvan, 

omien tietojen liikkumisesta palveluiden välillä, saamiseksi on kirjauduttava jokaiseen 

palveluun erikseen ja etsittävä tieto, mille kaikille palveluille on myönnetty lupa lukea 

dataa avoimen rajapinnan kautta. Digitalisaation myötä jokainen palvelu ja brändi haluaa 

muodostaa asiakassuhteen kuluttajan kanssa, johon liittyy datan keruuta ja jakamista. 

Tulevaisuudessa kuluttajalla voi olla jopa satoja suhteita eri palveluiden ja brändien 

kanssa. Tällöin digitaalisen tiedon hallintaa helpottavan infrastruktuurin tarve on 

merkittävä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018) 



63 

 

3.6.1 Tietosuoja 

Maailman digitaalisuus lisääntyy kovalla vauhdilla. Samalla digitaalinen jalanjälkemme 

kasvaa. On vaikea hahmottaa, mitä eri tietoja organisaatiot ovat meistä keränneet. Lisäksi 

huolemme siitä, miten meistä kerättyjä tietoja käytetään ja hyödynnetään sosiaalis en 

median palveluissa tai verkkomainoksissa, on vaikea ymmärtää. Näitä huolia vahvistavat 

jatkuvasti uutisoinnit tietojärjestelmien tietomurroista sekä yksityisyyden suojaa 

heikentävistä lainsäädäntöuudistuksista. Tutkimuksissa näkyy selvästi ihmisten 

luottamuksen heikkeneminen eri organisaatioiden henkilötietojemme asianmukaiseen 

käyttöön. Suuri osa meistä kerätystä massadatasta on käyttäytymisdataa. Keskusteluissa 

korostetaan henkilötietojen hyödyntämisen ja analysoimisen mahdollisuuksia julkisten ja 

yksityisten organisaatioiden näkökulmasta. Käyttäjille kerrotaan usein vain, että 

yksityisyydensuoja säilytetään. Käyttäjien kiinnostusta ei yleensä tuoda juurikaan esille. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2018) 

Julkisten ja yksityisten organisaatioiden henkilötietojen keräämistä ja jakamista säätelee 

EU:n jäsenmaiden yhteisesti hyväksymät yleiset tietosuoja-asetukset. Yleisestä 

tietosuoja-asetuksesta käytetään nimeä GDPR asetus, joka tulee sanoista General Data 

Protection Regulation. Kyseessä on eri organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä 

sääntelevä laki, joka hyväksyttiin käyttöön keväällä 2018. Laki sovelletaan kaikissa 

Euroopan unionin jäsenmaissa, Suomi mukaan lukien. Asetuksen tarkoituksena on antaa 

kansalaisille enemmän mahdollisuuksia hallita omien henkilötietojen käsittelyä eri 

organisaatioiden järjestelmissä sekä antaa paremman suojan järjestelmiin jo tallennetuil le 

henkilötiedoille. Asetuksessa organisaatioiden rekisterinpitäjille sekä henkilötietojen 

käsittelijöille on asetettu aikaisempaa kovemmat tietosuojavaatimukset. Samalla myös on 

vahvistettu rekisteröityjen oikeuksia. Organisaatioiden velvoitetaan omien tietosuoja -

asetusten päivittämistä vastaamaan annettuja muun muassa tuntuvien sakkojen keinoin. 

Sakot voivat nousta 20 miljoonaan euroon tai 4 prosenttiin liikevaihdosta.  

(Opitietosuojaa.fi 2021) 

Tietosuoja-asetus luo aivan uudet edellytykset organisaatioiden tietosuojaa koskeviin 

kysymyksiin. Se on muuttanut jo eri julkisten ja yksityisen sektorin palveluntarjoa j ien 

suhtautumista heidän järjestelmissään liikkuviin kansalaisten henkilötietoihin. 

Organisaatioilta edellytetään parempaa informaatiota heidän käsittelemistään 

henkilötiedoista sekä niiden käyttötarkoituksista. Tällä osoitusvelvollisuude lla 
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organisaatioilta edellytetään eri henkilötietojen käsittelyvaiheiden dokumentoimista. 

Lisäksi asetus vaatii organisaatioilta selkeät suunnitelmat, miten ongelmatilanteis i in 

varaudutaan. Organisaatioiden on huolehdittava jatkossa rekisteröityjen henkilötietojen 

oikeuksista sekä noudatettava tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä säännöksiä. Erityistä 

huomioita on kiinnitettävä ajantasaiseen dokumentointiin, tietosuojarisk ien 

tunnistamiseen, sisäisten toimintamallien kehittämiseen sekä lain- ja viranomaisten 

ohjeistuksen seuraamiseen.  (Opitietosuojaa.fi 2021) 

Pysäköinnin osalta tärkeimpiä kerättäviä ja jaettavia tietoja ovat pysäköinnin saatavuus 

ja käyttöaste, eli käytännössä kyse on sijaintitiedosta. Pysäköinnin sijaintitiedot eivät 

sellaisenaan sisällä henkilötietoja. Pysäköinti palveluna -näkökulmasta tarkasteltuna 

tilanne, jossa käyttäjät voivat suorittaa myös pysäköintimaksun mobiilipalvelun kautta, 

muuttaa tilanteen. Pysäköinnin maksutapahtuma vaatii tunnistautumistietojen, kuten 

ajoneuvotunnisteiden sekä henkilö- ja maksukorttitietojen kirjaamista. Tällä hetkellä 

maailmalla käytössä olevat älykkäät pysäköintipalvelut toimivat vain tietyillä rajatuilla 

alueilla tai tietyissä pysäköintilaitoksissa. Näin kyseisten pysäköintialueiden tarjonnasta 

vastaa yksi palvelun tarjoaja, jolloin alueella pysäköijien tunnistautumistiedot ovat 

yhdessä suljetussa järjestelmässä. Tällöin mitään tietoja ei välttämättä tarvitse liikuttaa 

eri osapuolten välillä. Yleensä kaupunkien keskustojen alueella toimii kuitenkin 

useampia pysäköintipalvelun tarjoajia. Näin kokonaisvaltaisen koko aluetta koskevan 

pysäköintipalvelun kannalta oleellista olisi sovellusriippumattomuus, jolloin käyttäjän ei 

tarvitsisi kirjautua useisiin palveluihin reaaliaikaisen pysäköinnin saatavuustiedon 

saamiseksi. Yhtenä ratkaisuna tähän voisi olla keskitetty julkisen toimijan ylläpitämä 

tiedonkeräysjärjestelmä, jossa kaikki pysäköinnin sijaintitieto kerätään keskitetyst i 

yhteen järjestelmään. Järjestelmästä kerätty sijaintitieto jaettaisiin avoimen rajapinnan 

kautta kaikille alueella toimivien pysäköintipalveluntuottajien hyödynnettäväksi tiedoksi. 

Näin käyttäjien ei tarvitsisi kirjautua useisiin sovelluksiin, vaan palvelun tarjoajat saisivat 

avoimen rajapinnan kautta tietoonsa kaikkien käynnissä olevien pysäköint ien 

sijaintitiedot. Tällöin käyttäjien tunnistautumistietoja ei tarvitsisi siirtää eri osapuolten 

välillä, vain sijaintiedot siirtyisivät. Teknisesti tämä on jo mahdollista.          

Kokonaisvaltaisten palveluiden kehittämisessä täytyy muistaa myös, että suurin osa 

ihmisistä ei ole kiinnostuneita heistä kerätyistä datoista tai niiden hallinnollisista asioista. 

Parempi tietosuoja tai yksityisyys ei ole ensisijaista uusien palveluiden tai 

toimintamallien käyttöönotossa, vaan käyttäjille on tärkeämpää palveluiden käytön 
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yksinkertaisuus, jossa datan avulla helpotetaan käyttäjien arkea. Datan siirrettävyyden 

ansiosta käyttäjät voivat vaihtaa eri palveluista toiseen ja näin oman tiedon hallinno int i 

pienenee. Datan saatavuuden helpottuminen on tuonut markkinoille monipuolis ia, 

pienillekin asiakasryhmille kohdennettuja palveluita. (Liikenne- ja viestintäministe r iö 

2018) 
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4 REAALIAIKAISEN PYSÄKÖINTIDATAN 

KERÄÄMISEN MAHDOLLISTAVAT LAITTEET JA 

MENETELMÄT 

Liikenteen havainnointiin tarkoitettuja ilmaisimia on ollut käytössä jo useita vuosia. 

Ilmaisimien alkuperäisenä tarkoituksena on ollut kerätä informaatioita eri väylien 

liikennemääristä. Digitalisaation ja teknologian nopea kehittyminen on tuonut 

ilmaisimien liikenteestä keräämän informaation yhä merkittävämmäksi osaksi 

yhteiskunnan kehittämisessä. Teknologian kehittyminen on tuonut perinteisten kadulle 

asennettavien sensorien lisäksi markkinoille uusia kehittyneitä vaihtoehtoja, joko 

korvaamaan tai avustamaan perinteisiä ratkaisuja. Tämän ansiosta liikenteen 

havainnointitavat ovat kehittyneet liikennedatan keräämiseen, laskentaan ja 

tiedonsiirtoon soveltuviksi. (Lopes ym. 2010)  

Samalla, kun liikenteestä kerättävää dataa on hyödynnetty jo vuosikymmenien ajan 

julkisen sektorin erilaisissa liikennettä koskevissa kehittämissuunnitelmissa, niin 

pysäköinnin osalta kehitysaskeleet ovat vasta alkutekijöissä. Suurin potentiaali 

pysäköinnin kehittämisessä liittyy juuri pysäköinnistä kerättävään reaaliaikaiseen 

pysäköintidataan ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin erilaisten pysäköintipalveluiden 

kehittämisessä. Kun tarkastelemme internetin ja mobiililaitteiden kehityksen sekä 

reaaliaikaisen ja Big Datan vaikutusta pysäköinnin kehitykseen, niin muutosten laajuus 

ja nopeus on yksinkertaisesti hämmästyttävä.  Viime aikoina kehitetyt älykkäät 

pysäköinnin IoT- ja tekoälypohjaiset ratkaisut tarjoavat uutta elintärkeää reaaliaika ista 

dataa. Haastavaksi tehtäväksi muodostuu tällä hetkellä oikean, pysäköinnin 

reaaliaikaiseen seurantaan soveltuvan, teknologian valinta. (Birchenko 2019) 

Pysäköinnin hallintaan on viime vuosina panostettu erityisesti kasvavien kaupunkien 

keskustoiden osalta. Ruuhkien sekä vapaata pysäköintipaikkaa etsivän liikenteen 

vähentämiseksi erilasten pysäköinnin opastusjärjestelmien kehittäminen on tärkeää.  

(Karhula ym. 2013) 

4.1 Tekniset laitteet ja menetelmät 

Liikenne- ja pysäköintidatan keräämiseen on saatavilla monia erilaisia teknisiä laitteita ja 

menetelmiä. Soveltuvimman teknisen laitteen tai menetelmän valintaan vaikuttaa suuresti 
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käyttötarkoitus, datan tarve sekä käytettävissä olevat resurssit. Liikenteen osalta yleisest i 

ei tarvita reaaliaikaista dataa vaan useissa tapauksissa riittää, että data kerätään 

tietojärjestelmistä jälkikäteen. Ainoastaan häiriötiedot ja ruuhkautumisilmoitukset 

edellyttävät reaaliaikaista informaatiota. (BITRE 2014) Pysäköinnin osalta tilanne on 

toinen. Pysäköinti ja siihen suunniteltujen hallinta- ja ohjausjärjestelmien toiminnan 

perusta on reaaliaikainen informaatio ja informaation reaaliaikainen jakaminen 

käyttäjille. Pysäköinnin kannalta oleellista on informaatio, missä vapaata 

pysäköintipaikat ovat ja kuinka paljon pysäköintitilaa on vapaana tietyllä hetkellä. (Lin 

ym. 2017)  

Pysäköintidatan keräämiseen soveltuvat tekniset laiteet ja menetelmät voidaan jaotella 

ilmaisin- ja havaintotyypin mukaan joko fyysisesti maahan asennettaviin- tai 

etähavainnointiin perustuviin tekniikoihin ja menetelmiin. Fyysisesti maahan 

asennettavia tekniikoita ovat esimerkiksi kadun pintaan asennettavat tunnistinsensor it. 

Etähavainnointiin perustuvat tekniikat pohjautuvat pitkälti asennettujen kamera- tai 

tutkalaitteiden tuottamaan havaintoon (BITRE 2014). Näiden lisäksi pysäköintidatan 

keräyslähteenä voidaan käyttää myös pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön 

perustuvaa havainnointimenetelmää. Mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön perustuvasta 

havainnointimenetelmästä puhuttaessa käytetään kirjallisuudessa termiä liikkuvat 

sensorit. (Wang ym. 2020) 

Kokonaisuutena pysäköintitietoa voidaan saada useista eri lähteistä monien erilaisten 

menetelmien ja laitteiden kautta. Seuraavissa alaluvuissa esitellään jo markkinoilla olevia 

teknisiä laitteita ja menetelmiä, joilla olisi mahdollista toteuttaa maanpäällisten 

pysäköintipaikkojen reaaliaikainen seuranta. Selvitykseen on valittu yleisesti käytössä jo 

olevia teknisiä ratkaisuja. Alaluvuissa käydään läpi pintapuolisesti työn tavoitteiden 

kannalta oleellisimmiksi arvioidut, uudempiin ilmaisimiin ja teknologioihin perustuvat, 

tekniset laitteet ja menetelmät. Jokaisen laitteen ja menetelmän osalta esitellään sen 

toimintaperiaate sekä soveltuvuus pysäköinnin reaaliaikaisen datan keräämiseen.  

4.2 Maahan asennettavat sensorit 

Maahan asennettavat sensorit asennetaan joko katuun tai kadun pinnalle, tietyn 

yksittäisen pysäköintipaikan kohdalle, mittaamaan pysäköintipaikan käyttöastetta. 

Sensorit on yleisesti varustettu langattomilla lähettimillä, jotka siirtävät dataa 
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pysäköintipaikkojen käyttöasteista reaaliaikaisesti tiedonsiirtoverkkoja pitkin suoraan 

joko pilvipalveluihin tai tiedonkeräysjärjestelmiin. Asennettavat sensorit toimivat 

suljetussa järjestelmässä, eli kaikille alueelle asennettaville sensoreille on ennalta 

määritelty tiedonkeräysjärjestelmä, jonne sensoreiden keräämä data kootusti siirtyy 

jatkokäsittelyyn. Tiedonkeräysjärjestelmien ylläpitäjiä voivat olla julkiset tai yksityiset 

pysäköintisektorin toimijat. Jos sensorit asennetaan huonojen tietoliikenneyhteyks ien 

alueille, voidaan sensorien yhteyteen asentaa tukiasema vastaanottamaan ja lähettämään 

sensorien keräämiä käyttöastetietoja. (Birchenko 2019) Maahan asennettavat sensorit 

ovat yleisin pysäköinnin ja liikenteen seurantaan käytetty ratkaisu tällä hetkellä. Useat 

julkisen sektorin toimijat eri puolilla maailmaa hyödyntävät maahan asennettavia 

sensoreita reaaliaikaisen liikenne- ja pysäköintitiedon keräämisessä. Niiden tuottama data 

tulee olemaan myös tulevaisuudessa avainasemassa julkisen sektorin pysäköinnin 

kehittämistä koskevissa päätöksentekoprosesseissa.  (Lopes ym. 2010)  

Fyysisesti maahan asennettavien sensorien toiminta perustuu yleisesti havaittavan 

kohteen heijastamaan tai kohteensa itsensä lähettämään fysikaalisen suureen 

vastaanottamiseen ja tulkintaan. Yleisimpiä mitattavia suureita ovat esimerk iks i 

magneettisuus, paine ja mekaaninen aaltoliike. Sähkömagneettiseen säteilyyn perustuvia 

sensoreita ovat esimerkiksi tutkatekniikkaan tai maan magneettikentän muutoks iin 

pohjautuvat sensorit. (Kosola & Solante 2013) Paineeseen perustuvat sensorit asennetaan 

kohteen alle tunnistamaan tutkittavaan kohtaan syntyviä paineen muutoksia. 

Mekaaniseen aaltoliikkeeseen perustuvia sensoreita ovat esimerkiksi ultraääneen tai 

infrapunaan pohjautuvat menetelmät. (Saarakkala 2017) Viimeaikaisen kehityksen 

seurauksena markkinoille on alkanut ilmaantua uusi yhdistelmätekniikoita hyödyntäviä 

ratkaisuja, kuten esimerkiksi magnetometri- ja tutkatekniikkaa yhdistäviä sensoreita. 

(Perkovic’ ym. 2020)  

 

Kuva 7. Eri tekniikoiden vertailu (Birchenko 2019) 
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Tämän lopputyön tarkoituksena on selvittää Oulun keskustan maanpäällisten 

pysäköintipaikkojen reaaliaikaisen seurannan mahdollistavia teknisiä ratkaisuja. 

Maanpäällisille pysäköintipaikoille asennettavat sensorit joutuvat toimimaan erilaisten 

sääolosuhteiden kanssa. Erityisesti Oulun pohjoisissa olosuhteissa fyysisesti maahan 

asennettavien sensoreiden käyttämien mittaustekniikoiden haasteet liittyvät kohteen 

tunnistamiseen nopeasti vaihtelevien olosuhteiden vaikutusten aikana. Oulun vaihtelevat 

olosuhteet rajaavat saatavilla olevista tekniikoista pois ultraäänen ja infrapunan, joiden 

soveltuvuus erilaisiin sää- ja valo-olosuhteisiin on huono. Infrapuna- ja ultraäänitekniikat 

soveltuvat parhaiten pysäköintilaitoksiin, joissa on stabiilit olosuhteet. (Birchenko 2019) 

Seuraavaksi käydään pintapuolisesti läpi maahan asennettavista sensoriratkaisuista, 

Oulun olosuhteisiin sopivimmat, magnetometri ja tutkatekniikat.  

4.2.1 Magnetometri tekniikka 

Magnetometri-ilmaisimet ovat yleisin paikallaan olevien ajoneuvojen havainnoint i in 

käytetty sensoritekniikka. Erityisesti julkisella puolella kunnat ja kaupungit ovat 

hyödyntäneet tekniikkaa pysäköinnin käyttöasteiden selvittämiseen. (Lin ym. 2017) 

Magnetometrien etuina muihin mittaustekniikoihin on havainnoinnin tarkkuus, pieni 

koko ja toiminta erilaisissa sääolosuhteissa. Pysäköinnin seurannan lisäksi 

magnetometrisensoreilla voidaan tunnistaa liikkuvia ajoneuvoja sekä mitata sensorien ohi 

ajavien ajoneuvojen ajonopeuksia. (Kotaro ym. 2019) Magnetometri- ilmaisimien 

havainnointitarkkuus on eri lähteiden mukaan noin 98 %, mutta tarkempia tutkimuks ia, 

jotka tarjoavat kattavasti tietoa ja tuloksia asiaan liittyen, on heikosti saatavilla. (Floris 

ym. 2020)  

Sensoreiden rakenne ja asennus 

Magnetometriset sensorit koostuvat sisäänrakennetusta magnetometri- ilmaisimesta, 

paristoista tai akusta, prosessorista sekä langattoman tiedonsiirron mahdollistavasta 

moduulista (lähettimestä). Sensori pystyy toimimaan itsenäisesti sisäänrakennetun 

virtalähteen ansiosta sekä lähettämään langattoman tiedonsiirtolähettimen avulla 

keräämänsä pysäköintidatan tiedonkeräysjärjestelmiin. Sensorin sisältämät komponentit 

on asennettu iskunkestävän kotelon sisään, joka ei rikkoudu ajoneuvon ajaessa sen ylitse. 

Magnetometri-ilmaisin ei tarvitse erillisiä virta- tai tiedonsiirtojohtojen asennuksia. 

Magnetometri-ilmaisimet voidaan asentaa joko pinta-asennuksena suoraan kadun pintaan 

tai uppoasennuksena kadun pinnan tasoon (kuva 8). (Kotaro ym. 2019)  
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Kuva 8. Maanhan upetettavan magnetometrin rakenne (SFPark 2013) 

Kadun pintaan tehtävässä asennuksessa sensori kiinnitetään pulteilla suoraan asfaltt iin. 

Upotuksessa kudun pintaan tehdään sensorin kokoinen aukko, johon sensori asennetaan. 

Magnetometriset ilmaisimet asennetaan tien pintaan, tasaisin välimatkoin. Sensorit ovat 

heti asennuksen jälkeen käyttövalmiita keräämään ja lähettämään pysäköinnin 

sijaintidataa langattomasti ennalta määriteltyyn tiedonkeräysjärjestelmään. (Kotaro ym. 

2019) 

Toimintaperiaate 

Magnetometrisen ilmaisimen toiminta perustuu maan magneettikentän mittaamiseen ja 

ajoneuvojen magneettikenttään aiheuttamien muutosten tunnistamiseen. (sensys 

Networks 2008) Metalleista koostuvat ajoneuvot aiheuttavat mitattavan lyhyen kantaman 

vääristymän maan magneettikentässä liikkuessaan ilmaisimien havaintoalueella. (Kotaro 

ym. 2019). Sensorit havaitsevat sähkömagneettisia muutoksia kolmella akselilla. Tätä 

aluetta voidaan ajatella pallomaisena vyöhykkeenä, jonka säde on noin yhden metrin 

levyinen. Ajoneuvojen aiheuttamat poikkeamat maan magneettikenttään ovat 

voimakkaampia ajoneuvon moottorin ja renkaiden kohdalla. Tämä tulee huomio ida 

sensoreita asennettaessa. Jokaisella sensorilla on tietty laskennallinen kyky 

havainnoitavan pysäköintipaikan tilan määrittämiseksi. Asennuksen aikana anturit 

kalibroidaan ympäröivään ympäristöön. Sensoreille määritellään manuaalisesti rajat, 

joiden pohjalta sensori tunnistaa, onko ajoneuvo läsnä vai ei. Sensorit etsivät noin 

kymmenen sekunnin ajan vakautta tilanmuutoksen jälkeen ennen kuin päättävät, onko 

ajoneuvo saapunut tai poistunut paikalta. (SFPark 2013) (kuva 9)  
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Kuva 9. Magnetometri- ilmaisimen toiminta (Kotaro ym. 2019) 

 

Magnetometri-sensorijärjestelmien perustana ovat perusalgoritmit, joiden kautta 

sensoreiden keräämästä havainnointidatasta voidaan määritellä pysäköintipaikan tilan 

muutoksia. Perusalgoritmissa otetaan huomioon tilanne, jossa pysäköintialueella ei ole  

vakiona ajoneuvoa. Perusalgoritmit ovat yleensä erittäin tehokkaita signaa lien 

vastaanottajia, joiden toiminta perustuu erilaisten mittaustulosten käsittelyyn. Ajoneuvo 

määritetään pysäköidyksi, kun magneettikentän vaihtelun määrän suuruus ylittää tietyn 

tason. Magneettikentän vaihtelun määrä määritellään magneettivyöhykkeen ja 

geomagnetismin tiheyden mittaushetken arvojen erosta. Alla olevassa kuvassa on esitetty 

magneettikentän vaihtelun määrän muutosta, kun ajoneuvo pysäköidään 

pysäköintipaikkaan. Sensorille asetetaan tietty arvo, jolla pysäköintipaikan tilaa 

havainnoidaan. Kun sensori havainnoi yhtä suuren tai suuremman sille asetetun 

magneettikentän muutoksen, voidaan pysäköintipaikka määritellä varatuksi. (Kotaro ym. 

2019)   

 

Kuva 10. Magnetometrin ajoneuvon havainnointi (Kotaro ym. 2019) 
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Toiminnan haasteet 

Magnetometritekniikkaan perustuvilla sensoreilla on paljon hyviä ominaisuuksia, kuten 

esimerkiksi tekniikan halpuus ja hyvä sietokyky erilaisille häiriötekijöille. (Wang ym. 

2020) Hyvien ominaisuuksien lisäksi niiden käyttöön liittyy myös paljon haasteita. 

Suurimmat haasteet liittyvät pysäköityjen ajoneuvojen tunnistamiseen. 

Magnetometrisensorien toimintaa tutkittaessa on huomattu erilaisten ajoneuvotyypp ien 

ja ajoneuvon sijainnin pysäköintipaikassa vaikuttavan suuresti sensorien ajoneuvon 

tunnistamiseen. Eri ajoneuvoilla on erilaiset vaikutukset maan magneettikentän 

voimakkuuksiin. Vaikka kaksi ajoneuvoa näyttävät päälle päin samanlaisilta, ne saattavat 

aiheuttaa erilaiset muutokset maan magneettikenttään. Tietyn tyyppinen tai väärin 

pysäköity ajoneuvo voi näissä tapauksissa jäädä sensorilta huomaamatta. Sensori voi 

ilmoittaa paikan vapaaksi, vaikka kyseinen paikka olisi todellisuudessa varattu. 

Tutkimuksissa on havaittu, että magneettiset sensorit ovat herkkiä mittaamaan lähellä 

olevia suuria metalleilta, kuten esimerkiksi kuorma-autoja viereis issä 

pysäköintipaikoissa. Magnetometrijärjestelmien käyttämät yksinkertaiset perusalgoritmit 

johtavat tällöin vääriin havaintoihin tietyissä tilanteissa. (Birchenko 2019, Kotaro ym. 

2019)  

4.2.2 Tutkatekniikka 

Tulevaisuudessa tutkatekniikka tulee olemaan merkittävä osa erilaisia pysäköinnin 

havainnointiin liittyviä teknisiä ratkaisuja. Tutkatekniikan avulla saadaan määritettyä 

tarkasti eri kohteiden sijainti ja ne pystyvät toiminaan tarkasti vaihtelevissak in 

olosuhteissa. Lisäksi niiden käyttökohteet ovat varsin laajat. Esimerk iks i 

autoteollisuudessa tutkatekniikan avulla pyritään kehittämään yhä autonomisempia 

järjestelmiä. Järjestelmät avustavat jo nykyään muun muassa kaistojen vaihdossa, 

pysäköinnissä ja törmäysvaroituksissa (Chediak 2018) Viimeisen parin vuoden aikana  

tutkatekniikka on hyödynnetty myös pysäköinnin havainnoimiseen tarkoitetuissa maahan 

asennettavissa sensoreissa. Tutkatekniikan nopea kehittyminen on mahdollistanut 

paremman tarkkuuden, havaitsevuuden ja toimintavarmuuden ajoneuvojen pysäköinnin 

seurannassa. (Birchenko 2019) 

Sensoreiden rakenne ja asennus 

Tutkatekniikkaan perustuvien maahan asennettavien sensoreiden asennusperiaate on 

sama kuin magnetometrisensoreiden. Sensorit asennetaan yksittäiselle pysäköintipaika l le 
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mittaamaan kyseisen pysäköintipaikan käyttöastetta. Sensorit voidaan asentaa 

pysäköintipaikalle joko pinta-asennuksena pulttaamalla sensorit tukevasti asfalttiin tai 

upottamalla sensori asfalttiin magnetometrisensorin tapaan. Sensorit ovat heti asennuksen 

jälkeen käyttövalmiita keräämään ja lähettämään kerättyä pysäköintidataa eteenpäin. 

Eroavaisuus magnetometri- ja tutkasensoreissa tulee varsinaisten sensoreiden sisällöstä. 

Tutkatekniikkaan perustuva sensori sisältää tutkan lisäksi myös magnetometr i-

ilmaisimen. Magnetometri-ilmaisin toimii eräänlaisena backup-toimintona, eli tutkan 

toiminnan häiriintyessä sensori vaihtaa automaattisesti magnetometriin toiminnan 

varmistamiseksi. Näin säästytään ylimääräisiltä katkoksilta. (libelium, 2021)    

Toimintaperiaate 

Tutkasensorin (RaDAR) toiminta perustuu radioaaltojen avulla tehtävään havainnoint i in 

ja etäisyyden mittaamiseen. Tutkasensorit ovat perinteisiä paikkatiedonilmaisimia, mutta 

nykyään niitä voidaan käyttää kohteen havaitsemiseen, luokitteluun ja tunnistamiseen. 

Tutkasensorien toiminnan perusajatus on sähkömagneettisen säteilyn suuntaus ja lähetys 

kohti kohdetta. Vastaanotetun säteilyn kautta saadaan määriteltyä kohteen etäisyys- ja 

suuntatiedot. (Kosola & Solante 2013) Tutkaukseen perustuvat sensorit muuttavat 

mikroaaltokaikusignaaleja sähköisiksi signaaleiksi. Sensorit käyttävät langatonta 

tunnistustekniikkaa liikkeen havaitsemiseksi. Näin se voi selvittää kohteen sijaint ia, 

muotoa ja liikeominaisuuksia. Poikkeavuutena muihin yleisesti käytettäviin 

sensoritekniikoihin on se, että valo ja pimeys eivät vaikuta tutkasensoreiden toimintaan. 

(Birchenko, 2019) Tutka havainnoi pysäköintipaikan tapahtumia suuntaamalla 

radioaaltoja katutasolta ylöspäin. Kun ajoneuvo pysähtyy havainnoitava l le 

pysäköintipaikalle, sensori vastaanottaa ajoneuvosta takaisin kimpoavan signaa lin.  

Sensori lähettää reaaliaikaisesti tietoa pysäköintipaikan tilan (vapaa/varattu) muutoksista  

langattomia tiedonsiirtolinjoja pitkin tiedonkeräysjärjestelmiin. (kuva 11)  
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Kuva 11. Tutkatekniikkaa hyödyntävien sensoreiden toiminta (libelium 2021) 

 

Tutkasensoreiden etuna on niiden kestävyys ja toiminta eri olosuhteissa. Sensorit kestävät 

hyvin anturivikoja. Vaikka muutama sensori lakkaisi toimimasta, järjestelmä voi silti 

välittää tarkkoja tietoja eteenpäin. Sensoreiden havainnointiin ja havainnoinnin 

tarkkuuteen ei vaikuta lika, pöly tai epäsuotuisat sääolosuhteet. Sensoreiden virrankulutus 

on myös pieni, jolloin se voidaan asennuksen jälkeen jättää toimimaan itsenäises t i. 

(libelium 2021) 

 

Toiminnan haasteet 

Tutkasensoreiden suurimmat heikkoudet liittyvät tutkatekniikan hintaan ja näköesteisiin. 

Vaikka sensori olisi asennettu oikeaan paikkaan saattaa suuri ajoneuvo peittää osan 

havaintoalueesta ja vääristää tutkan tuottamaa dataa. Toinen tutkasensoriratka isun 

ongelmakohta on niiden korkeat kustannukset. Tutkasensoreiden etuna on niiden 

kestävyys laitevikojen suhteen. Tämä ominaisuus johtaa kuitenkin myös korkeisiin 

kustannuksiin ja skaalautuvuuteen. Tutkatekniikan kehittyminen on pienentänyt niiden 

hintoja. Silti markkinoilla saatavilla olevista maahan asennettavista sensoritekniikoista, 

se on yksi kalleimmista vaihtoehdoista. Oman osansa syntyviin kustannuksiin tuo 

katualueiden kunnossapito. Lumisissa olosuhteissa haasteita aiheuttaa maanpäällisten 

katu- ja pysäköintialueiden lumien auraaminen. Auraamisen yhteydessä sensorit voivat 

vaurioitua. (Birchenko 2019)  
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4.3 Etähavainnointiin perustuvat ratkaisut 

Etähavainnointiin perustuvat tekniikat pohjautuvat yleisesti kameran tai tutkan 

näköhavaintojen tuottamiin kuviin tai videoihin. Etähavainnointiin perustuvien 

ratkaisujen eroavaisuus maahan asennettaviin sensoritekniikoihin nähden on niiden 

havainnoiman alueen laajuus. Kun maahan asennettavilla sensoreilla pystytään 

havainnoimaan vain yhtä pysäköintipaikkaa kerrallaan, niin etähavainnoint i in 

perustuvilla ratkaisuilla on mahdollista havainnoida useampaa pysäköintipaikkaa samaan 

aikaan. Lisäksi etähavainnointiin perustuvat ratkaisut ovat yleisesti hallittavampia ja 

tehokkaampia ratkaisuja. Niiden asennus ei vaadi pitkäaikaisia katualueiden sulkemis ia 

asennustöiden ajaksi. Lisäksi ne tarjoavat paremman tuen kehittyneemmälle 

pysäköinninhallinnalle. (Wang ym. 2020)  

Maanpäällisten pysäköintipaikkojen seurantaan tarkoitetuista etähavainnointilaitte ista 

kameraperusteiset ratkaisut ovat nykyään huomattavasti tutkaperusteisia ratkaisuja 

yleisempiä. Viime aikoina varsinkin konenäköä hyödyntävät kamerat ovat alkaneet 

yleistymään ja valtaamaan alaa pysäköinnin seurantaan käytettävänä 

havainnointimenetelmänä. Tämä johtuu koneälyä hyödyntävien kamerajärjestelmien 

tarjoamasta laajemmista hyödyistä sekä paremmasta soveltuvuudesta muuttuviin 

olosuhteisiin. (Iilasov, 2020) Tutkajärjestelmät pystyvät tuottamaan tarkkoja tuloksia alle 

kymmenen metrin säteellä, mutta suuremmalla etäisyydellä tarkkuus heikkenee 

merkittävästi. Näin esimerkiksi katuvalaisimeen kiinnitetty tutkalaite pystyy seuraamaan 

luotettavasti vain 4–5 pysäköintipaikkaa. (Birchenko, 2019) Lisäksi pysäköinnin 

seurantaan viimeisten vuosien aikana kehitellyt etähavainnointiin pohjautuvat smart 

parking- ratkaisut ovat alkaneet hyödyntämään toiminnassaan yhä enenevässä määrin 

konenäkötekniikkaa hyödyntäviä kamerajärjestelmiä.   

4.3.1 Konenäköön pohjautuvat kameraperusteiset ratkaisut 

Kameroiden kautta saatavista näköhavainnoista voidaan saada ohjelmallisesti paljon 

mielenkiintoista informaatiota. Erilaisia kameratekniikoita on markkinoilla runsaasti 

saatavilla. Soveltuvimman laiteen valintaan vaikuttaa olennaisesti tunnistettavan kohteen 

ja havainnoitavan alueen ominaisuudet, mitä halutaan tunnistaa ja missä havainno int i 

tapahtuu. (Turán ym. 2012)  
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Liikenteen seurantaan tarkoitetut etähavainnointijärjestelmät koostuvat tyypillises t i 

ajoneuvoja ja muita liikkuvia kohteita pääteiden varsilla tunnistavista kameroista.  

Alueelliseen liikenteen seurantaan käytettävät kamerajärjestelmät koostuvat tyypillises t i 

muutamasta pääväylän havainnointiin käytettävästä kamerasta. Kamerat on asennettu 

tietyille tieosuuksille tunnistamaan ohiliikkuvista ajoneuvoista muun muassa 

ajonopeuksia, liikennemääriä sekä keliolosuhteita. (Tang ym. 2017) Pysäköinnin 

seurantaan käytettävien kamerajärjestelmien osalta havainnointiolosuhteet ja 

havainnoitavat tiedot poikkeavat kuitenkin liikenteen seurannasta merkittäväs t i. 

Pysäköinnin seurannassa havainnoitaviin alueisiin lukeutuvat pääväylien sijaan tiheästi 

rakennettujen kaupunkien keskustoissa sijaitsevat pysäköintialueet ja kadunvarren 

pysäköintipaikat. Ajoneuvojen liikkuminen keskustan pysäköintipaikoille voi tapahtua 

useaa eri reittiä pitkin. Lisäksi pysäköintipaikoilla voi olla katvealueita, jotka häiritsevät 

kameroiden toimintaa. Näin alueelliseen pysäköinnin seurantaan käytettävät 

kamerajärjestelmät koostuvat yleensä useammasta samaa pysäköintialuetta tai 

kadunvartta havainnoivasta kamerasta. Pysäköinnin seurantaan tarkoitettujen 

kamerajärjestelmien tavoitteena on tunnistaa, liikenteen seurannasta poiketen, 

pysäköintipaikkojen käyttöasteita sekä pysäköityjen ajoneuvojen tunnistetietoja. 

Liikenteen ja pysäköinnin seurantaan tarkoitetut havainnointijärjestelmät ovat yleisest i 

osa älykästä liikenne- tai pysäköintijärjestelmää. (Wang ym. 2020)  

Perinteiset kamerateknologiat ovat tehokkaita ajoneuvojen havainnointiin käytettäviä 

menetelmiä, mutta niiden käytölle on kuitenkin myös haittapuolia. Perinteiset menetelmät 

ovat alttiita sateen ja valon vaikutuksille. Lisäksi erilaiset katvealueet ja visuaaliset 

häiriötekijät pienentävät kameroiden tarkkuutta. Näin ollen kamerateknologiaan 

perustuvien ilmaisimien sijainti asettuu merkittävään asemaan, kameroiden 

havaitsemistarkkuuden kannalta. Viimeisten vuosien aikana teknologia on ottanut isoja 

kehitysaskeleita. Perinteisiin kameroihin on lisätty konenäköteknologiaa, jonka kautta on 

päästy parempiin tarkkuuksiin ja erilaisten valo- tai sääolosuhteiden vaikutuksia on saatu 

pienennettyä. Markkinoilla saatavilla olevat kamerajärjestelmät ovat yleisesti hyvin 

heterogeenisiä ja niiden ominaisuudet, kuten ruudunpäivitysnopeudet, resoluutiot sekä 

asennuspaikat vaihtelevat suuresti. Heterogeeninen laitteisto tuottaa tarkkuudeltaan ja 

sisällöltään vaihtelevaa video- tai kuvamuodossa olevaa dataa. Sisällöltään ja 

tarkkuudeltaan vaihtelevan datan ohjelmallinen tulkinta on hyvin haastavaa. (Fedorov 

ym. 2019) 
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Kameroiden tekninen kehitys ja tarkkuuden parantuminen on ollut viime aikoina nopeaa. 

Tietokoneiden ja tekoälyn hyödyntämisen myötä kameroista on tullut entistä 

edistyksellisempiä. Yksi kamerajärjestelmien tärkeimmistä eduista on niiden 

käyttötarkoitusten laajuus. Kameraperusteisten teknisten laitteiden avulla voidaan havaita 

ajoneuvojen lukumääriä, luokkia, pysäköinnin aloitus- ja lopetusaikoja, 

rekisterinumeroita sekä pysäköinnin sijainteja. Tutkimuksissa pysäköinnin seurantaan 

käytetyille konenäköä hyödyntäville kamerajärjestelmille on saatu yli 90 % tarkkuuksia. 

Näin kamerapohjaiset ratkaisut tarjoavat reaaliaikaisen, kätevän ja kustannustehokkaan 

vaihtoehdon pysäköinnin reaaliaikaista tunnistamista vaativiin tehtäviin. (Bulan ym. 

2013) 

 

Kuva 12. Konenäköön perustuvien järjestelmien tekninen toiminta (Wang ym. 2020) 

Toimintaperiaate ja laitteiden asennus 

Konenäköön perustuvien kamerajärjestelmien tekninen toimintaperiaate on esitetty 

kuvassa 12. Järjestelmä perustuu joko yhdestä tai useista IoT- laitteistoa 

(konenäkötekniikka) hyödyntävistä kameroista, tiedonsiirtomoduule ista 

(matkapuhelinveroista) ja keskitetyistä palvelimista. Järjestelmän yleisessä 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon tasapaino laskennallisen kuormituksen ja 

tiedonsiirtomäärän välillä sekä järjestelmän luotettavuus ja skaalautuvuus. Järjestelmä on 

toteutettu kahden tehokaan konenäköpohjaisen tunnistusalgoritmit avulla. Algoritmit 

hyödyntävät IoT-laitteen rajallista laskentatehoa raakavideoiden muuttamisessa 

havainnoiksi. Tämä vähentää tiedonsiirron määrää ja varmistaa tehokkaat tilapäivitykset.  

Järjestelmät lähettävät yhden videokehyksen datapalvelimille muutaman minuutin välein 

pysäköintipaikan merkintöjä, tulosten tarkistamista ja esittelyä varten. Palvelimien 

puolella järjestelmä hyödyntää kohteen seuranta- ja käyttöastealgoritmeja 



78 

 

huomioidessaan erilaisten varjostuksien ja valaistuolosuhteiden vaikutuksia kerättyyn 

reaaliaikaiseen videodataan. (Wang ym. 2020) 

Käytännön tasolla kamerapohjaisiin havaitsemismenetelmiin liittyy kaksi eri 

toimintakenttää. Ensimmäiseen toimintakenttään kuuluu binäärisiä käyttöluokitteluita, 

jotka määrittävät jokaisen pysäköintipaikan tilan (varattu tai tyhjä) kameranäkymässä. 

Toiseen toimintakenttään taas kuuluu ajoneuvon tunnistaminen ja paikantaminen koko 

kameranäkymässä sekä määritys pysäköintipaikkojen tilasta havaintotulosten ja 

pysäköintipaikkojen sijaintien perusteella. (kuva 13) Koska pysäköintipaikat eivät ole 

aina samanmuotoisia tai maalattu valkoisella viivalla tien pintaan, molemmat toimikentät 

tarvitsevat manuaalista säätöä pysäköintipaikkojen rajojen määrittämiseksi. Perinteis issä 

palvelinpohjaisissa pysäköintijärjestelmissä tällä ei vaikutusta joustavuuden tai 

työmäärän kasvamisen suhteen, koska molemmissa tapauksissa pysäköintipaikkojen 

rajojen määritykset suoritetaan palvelinpuolella raakavideoiden/-kuvien kautta. (Wang 

ym. 2020) 

 

Kuva 13. Konenäköön perustuvien järjestelmien kameroiden havainnointiperiaate  

(Amato ym. 2016) 

Kameran asennuksessa on tärkeää huomioida havainnoitavalla pysäköintialuee l la 

mahdollisesti sijaitsevat esteet. Tämä vaikuttaa suuresti myös tarvittavien kameroiden 
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määrään. Kameran näkökulman ja perspektiivin vuoksi lähellä kameraa sijaitsev ia 

pysäköintipaikkoja voidaan valvoa yhdellä kameralla, mutta mitä kauemmas kamerasta 

mennään, sitä enemmän kameroita tarvitaan. Esimerkiksi kolmekerroksisen rakennuksen 

katolle asennettavalla kameralla voidaan teoreettisesti valvoa noin 50 pysäköintipaikkaa 

(kuva 13) rakennuksen edestä. Noin 50 pysäköintipaikan luokittelun iteroinnin 

suorittaminen ja lähettäminen verkkopalvelimille visualisointia varten kestää noin 15 

sekuntia. Näin voidaan puhua käytännössä reaaliaikaisesta tiedon saamisesta. (Amato ym. 

2016)  

Älykamerajärjestelmät voivat toimia kahdella tavalla joko hajautetusti tai keskitetyst i. 

Hajautetussa järjestelmässä älykamerat tekevät itsenäisiä päätöksiä pysäköintitilo ista 

kerätyn video- tai kuvadatan kautta. Hajautetun järjestelmän etuina on skaalautuvuus, 

koska se ei vaadi ylimääräisiä lisäselvittelyitä palvelimen puolella. Keskitetyssä 

ratkaisussa älykamerat lähettävät pysäköintipaikkojen video- ja kuvadatan palvelimil le, 

jossa kerätystä datasta selvitetään pysäköinnin tila. Keskitetyn ratkaisun ongelmaks i 

muodostuu suurien video- ja kuvatiedostojen siirtäminen. (Amato ym. 2016) 

Tunnistamisen haasteet 

Vaikka konenäön hyödyntäminen kamerajärjestelmissä on poistanut monia kameroiden 

havainnointiin liittyviä ongelma kohtia, liittyy niiden käyttöön vielä tiettyjä haasteita. 

Pysäköinnin seurantaan tarkoitetut kamerajärjestelmät havainnoivat yleisesti laajoja 

useita pysäköintiruutuja käsittäviä pysäköintialueita tai kadunvarsia. Tällöin yhden 

kameran havainnointialue voi koostua jopa 50 pysäköintiruudusta, jolloin tarkkojen 

pysäköityjen ajoneuvojen tunnistetietojen saaminen kaukaisimmista pysäköintipaiko ista 

voi olla haastavaa. Lisäksi havainnointialueella sijaitsevat näköesteet voivat aiheuttaa 

tunnistamisen tarkkuuden alenemista. Esimerkiksi puun oksa, suuri ajoneuvo tai häiriö 

kuvan tunnistamisalgoritmissa voivat aiheuttaa haasteita ajoneuvon tunnistamiseen. 

(Iilasov 2020)        

Nykyiset kamerajärjestelmät suorittavat tyypillisesti seurantaa jatkuvasti, joka tuottaa 

valtavan määrän dataa. Suurien datamäärien tiedonsiirto sekä tallennuksen vaatima 

tallennustila ovat tuoneet uusia haasteita kamerajärjestelmiin ja niiden reaaliaikaiseen 

toimintaan. (Fedorov ym. 2019) Konenäköön perustuvilla järjestelmillä on yleensä tarve 

suurille tiedonsiirtonopeuksille kameran verkosta eteenpäin prosessointiyksiköihin. 

(Wang ym. 2020) Vaikka nykyaikaisten laskentajärjestelmien käsittelynopeudet ovat 
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kasvaneet, niin useiden samanaikaisten ajoneuvojen tunnistaminen ja algoritmien 

käsittely voi viedä järjestelmiltä minuutteja. Näin ollaan jo siinä rajoissa, voidaanko 

pysäköintitietoa käsitellä enää reaaliaikaisena informaationa. Lisäksi haasteita aiheuttaa 

yksityisyyden suojaa koskevat kysymykset. Kamerat tallentavat kaiken näkemänsä, kuten 

tietyissä tapauksissa ihmisten kasvot ja välittävät tiedot erilais i in 

tiedonkeräysjärjestelmiin algoritmien käsiteltäväksi. Vaikka jotkin järjestelmät 

kykenevät käsittelemään kuvatietoja ja poistamaan ihmisten kasvokuvia heti 

kuvaushetkellä, niin kuljettajan näkökulmasta ei voi olla täysin varma mitä tietoja 

kamerat keräävät. (Iilasov 2020)  

4.4 Liikkuviin sensoreihin perustuvat ratkaisut 

Liikkuvista sensoreista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä erilaisten mobiiliapplikaatioiden, 

älylaitteiden tai tiettyihin ajoneuvoihin (esim. keskustan alueella liikkuvat taksit) 

asennettujen sensoreiden (paikantimien) kautta kerättävää dataa. Näillä ratkaisuil la 

voidaan joko tukea keskustoiden olemassa olevia seurantajärjestelmiä tai ne voivat olla 

vaihtoehtoinen ratkaisu korvaamaan staattiset pysäköintijärjestelmät. (Wang ym. 2020) 

Liikkuviin sensoreihin perustuvat tekniset ratkaisut pohjautuvat pitkälti alueella toimiviin 

älylaitteisiin ja niiden tuottamaan paikkatietoon. Liikkuvat sensorit hyödyntävät 

paikantamiseen maata kiertäviä satelliitteja. Satelliittiteknologian käytön yleistyminen ja 

tiedonsiirtoteknologioiden kehittyminen on mahdollistanut ihmisten ja ajoneuvojen 

toimimisen eräänlaisina sensoreina. Riittävä määrä satelliittiseurannassa olevia ihmisiä ja 

ajoneuvoja voi toimia tarkkana ja luotettavana pysäköinnin saatavuusinformaa tion 

lähteenä. (Feng ym., 2014)  

Älylaitteiden sisältämän teknologian sekä satelliittipaikannuksen kehittyminen on 

mahdollistanut uusien tehokkaiden menetelmien ja tekniikoiden saapumisen suuremman 

yleisön saataville. Paikkatieto ja sen tuomat edut integroituvat pikkuhiljaa kaikkiin 

yhteiskunnan toimintoihin. Yhä tarkemmat ja edullisemmat laitteet ovat oleellisessa 

osassa sen toteutumisessa. Suurempi paikannustarkkuus edullisemmissa 

kuluttajalaitteissa mahdollistaa innovatiivisten teknisten ratkaisujen ja erilaisten 

mobiiliapplikaatioiden kehittämisen yhä useampien saataville. Tarkemman paikannukse n 

tuomista datoista hyötyvät kaikki toimialat. Tavanomaisimpia käyttökohteita ovat 

paikkatiedon kerääminen ja navigointi paikasta A paikkaan B. Nämä käyttökohteet ovat 

nykyisin tärkeitä toimintoja muun muassa kaupunkien teknisten infrastruktuur in 
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kehittämisessä ja palveluistumisessa sekä ylläpidon ja matkailun edistämisessä. (Lohi, 

2020) 

Suomessa pysäköinnin maksutapahtuman voi suorittaa pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaation kautta lähes kaikissa kaupungeissa. Suomen suurimmissa 

kaupungeissa on alettu viime vuosina yhä enenevässä määrin hyödyntämään pysäköinnin 

saatavuuden seurannassa pysäköinnin mobiilimaksuoperaattoreiden tuottamaa 

reaaliaikaista pysäköintidataa. Pysäköinnin mobiiliapplikaatioiden kautta kerättävä 

pysäköintidata ei vaadi erilisiä teknisten laitteistojen asennuksia. Näin se luo erittäin 

kustannustehokkaan vaihtoehdon muihin saatavilla oleviin pysäköintidatan keräämiseen 

soveltuviin tekniikoihin ja menetelmiin nähden. Mobiiliapplikaatioiden hyödyntäminen 

pysäköintidatan keräämisessä muualla maailmassa on vielä alkutekijöissä, johtuen 

pitkälti joko heikosta infrasta tai olemassa olevasta lainsäädännöstä.  

4.4.1 Mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön perustuva ratkaisut  

Erilaisten älylaitteiden satelliittipaikannuksen paikkatietoa hyödyntävien 

mobiiliapplikaatioiden kehittäminen on ollut viime vuosina vauhdikasta. 

Mobiililaitteiden teknologisen kehityksen ja yleistymisen myötä paikkatietoa 

hyödyntävät mobiiliapplikaatiot näkyvät yhä enenevässä määrin jokapäiväisessä 

elämässämme. Käytämme älypuhelimiemme mobiiliapplikaatioita päivittäin esimerk iks i 

navigoidessamme paikasta toiseen, sääennustuksia tarkastellessa, pelejä pelaillessa, 

erilaisissa verkkokaupoissa ostoksia tehdessä ja joukkoliikenteen aikatauluja tarkastellen 

tms. Älypuhelimet sisältävät jo nykyään monenlaisia sensoreita, joilla mitataan käyttäjän 

liikkumista, suuntia, tärähtelyitä, käyttäytymistä ja ympäristön olosuhteita. Näiden 

sensorien kautta on mahdollista koota raakadataa kolmiulotteisesti käyttäjien liikkeestä 

sekä sijainnista. (Arab 2016) 

Pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan osalta tärkein edellytys on pysäköivän ajoneuvon 

tarkan sijaintitiedon saaminen. Teknisillä älylaitteilla on mahdollista päästä suotuis issa 

olosuhteissa noin viiden metrin sijaintitarkkuuteen. Uusimmilla tekniikoilla voidaan 

päästä jo kahden metrin sijaintitarkkuuteen. Korkeiden rakennusten peittämillä keskusta-

alueilla jäädään usein noin kymmenen metrin tarkkuuteen. Suurin laitteen 

paikannustarkkuuteen vaikuttava tekijä on laitteen sisältämä GNSS-siru. Yleisesti kaikki 

älylaitteet sisältävät useaa GNSS-järjestelmää vastaanottavan sirun, mutta paremman 
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paikannustarkkuuden tarjoavien kaksitaajuisten GNSS-sirujen käyttö on vasta 

yleistymässä. Useampaa taajuutta vastaanottava siru parantaa paikannuksen 

luotettavuutta sekä tarkkuutta huomattavasti. Tämä on huomattavissa erityisesti korkeasti 

ja tiheästi rakennetuilla alueilla, joissa monitieheijastuksien mahdollisuus on suuri. 

(Crosta ym. 2019) GNSS satelliittipaikannus vaatii toimiakseen vastaanott imen 

tarvittavan sijaintitiedon määrittämiseen. GNSS paikannuksessa käyttäjä ei 

automaattisesti paljasta sijaintiaan järjestelmän ylläpitäjälle tai kenelle muullekaan. Tästä 

johtuen monet satelliittipaikannusta hyödyntävät älylaitteet lähettävät sijaintinsa muita 

kanavia pitkin esimerkiksi pilvipalveluun tai erilaisiin mobiilipalveluihin joukkoistettua 

tiedonkeruuta varten. (Maanmittauslaitos 2021) 

Suomen hyvä infrastruktuuri tietoliikenneyhteyksien osalta sekä kaupunkien matala ja 

suhteellisen harva rakennustiheys luovat hyvän pohjan tarkalle satelliittipaikannukse l le. 

Näiden edellytyksien pohjalta erilaisten pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatio iden 

kehittäminen ja käyttöönotto voi tulla monessa kaupungissa muita pysäköintidatan 

keräysmenetelmiä tai laitteita kannattavammaksi. Pysäköinnin mobiilioperaattore iden 

hyödyntäminen pysäköintidatan keräämisessä ei tarvitse erillisiä laitteiden asennus- tai 

ylläpitotoimia, vaan syntyvät kustannukset liittyvät pitkälti tiedonkeräysjärjestelmien 

perustamiseen. Pysäköinnin parissa toimivat mobiilipalveluoperaattorit keräävät jo 

maksullisista pysäköinneistä reaaliaikaista pysäköintidataa pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioiden kautta suoritetuista pysäköintimaksuista. Viime vuosina 

kaupungit ovat alkaneet hyödyntämään mobiilioperaattoreiden keräämää reaaliaika ista 

pysäköintidataa. Pysäköinnin mobiiliapplikaatioiden käytön yleistyminen on saanut 

aikaan sen, että pysäköinnin mobiilioperaattorit pystyvät tuottamaan keräämänsä 

pysäköintidatan kautta reaaliaikaista pysäköinnin käyttöastetietoa kaupungeille sekä 

kehittämään parempia käyttäjälähtöisiä pysäköintipalveluita. (asiantuntijahaastattelut) 

Toimintaperiaate 

Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön perustuvan pysäköintitiedon 

keräysmenetelmän toiminta pohjautuu mobiiliapplikaatioiden käyttäjien tuottamaan 

sijaintidataan. Ajoneuvon pysäköinnin sijaintitiedon kirjautuminen mobiilioperaatto r in 

järjestelmiin edellyttää ajoneuvon kuljettajan toimia pysäköinnin aloittamiseks i. 

Kuljettajalta vaaditaan pysäköintipaikalla saavuttaessa pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaation avaamista ja toimenpiteitä pysäköinnin aloittamiseks i. 

Pysäköinnin mobiiliapplikaatio hakee automaattisesti älylaitteen tuottaman paikkatiedon 
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ja esittää paikannetun älylaiteen sovelluksessa kuljettajalle. Tämän jälkeen kuljettaja voi 

aloittaa pysäköinnin. Pysäköintitapahtuma ja pysäköinnin sijaintitieto kirjautuu 

mobiilioperaattorin järjestelmiin kuljettajan aloittaessa pysäköinnin. Pysäköinti voidaan 

katsoa päättyneeksi, kun kuljettajan arvioima pysäköintiaika loppuu tai kuljettaja 

tarkoituksellisesti katkaisee pysäköinnin ennen arvioimansa pysäköintiajan loppumista. 

Näiden saatavien pysäköinnin sijaintitietojen avulla voidaan laskea pysäköintipaikkojen 

käyttöasteita reaaliaikaisesti. (Lattunen ym. 2014)  

 

Kuva 14. Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden toiminta 

Toiminnan haasteet 

Mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön ja toimintaan liittyy myös haasteita. Haasteet 

liittyvät pitkälti paikannuksen tarkkuuteen, pieneen käyttöalueeseen sekä käyttäjien 

toimintaan. Laitteiden paikkamittauksen takana on usein monen eri toimijan ketju. Ensin 

järjestelmän ylläpitäjä on ennustanut satelliittien kiertoradat ja niiden atomikellojen 

väliset aikaerot ja lähettänyt ne maasta satelliitteihin. Näiden tietojen perusteella satelliit it 

muodostavat ja lähettävät ilmakehän läpi kulkevan signaalin. Pahimmassa tapauksessa 

signaali vaimenee tai heijastuu vastaanottimen lähellä sijaitsevista rakennuksista. Tällöin 

vastaanottimien paikka joudutaan laskemaan epätarkoista lähtötiedoista. Pahimmissa 

tapauksissa, satelliitin vikaantumisesta tai suurista ympäristöheijastuksista johtuen, 

vastaanottimien laskema paikka voi poiketa todellisuudessa kymmeniä tai jopa satoja 

metrejä. (Maanmittauslaitos 2021)  

Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden toiminta perustuu käyttäjien tarjoamaan 

tietoon (sijainti, maksutiedot, rekisteritunnus). Jokaisella pysäköinnin 

mobiilimaksujärjestelmällä on yksi perusedellytys; sen on voitava tallentaa maksutiedot 
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ja julkaista ne reaaliaikaisesti datan käyttöliittymässä. Jokaisen pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioita käyttävän on kirjautuessaan syötettävä pysäköintipalveluiden 

tarvitsemat perustiedot. Menetelmän haasteeksi muodostuu se, että sen toiminta ja 

paikanuksen tarkkuus on kiinni käyttäjien omasta toiminnasta. Pysäköinti alkaa siitä, 

missä kuljettaja pysäköintinsä käynnistää. Kuljettaja ei välttämättä ole kirjannut 

pysäköintiä alkaneeksi pysähtyessään, vaan muualla kauempana ajoneuvosta. Tällöin 

pysäköidyn ajoneuvon paikannustieto voi olla virheellinen. (Lattunen ym. 2016)    

Menetelmän ongelmana tällä hetkellä on myös sen rajallinen käyttöalue. Menetelmää 

voidaan käyttää vain kaupunkien maksullisilla pysäköintialueilla ja vain maksulli s ina 

aikoina. Lisäksi se ei huomioi laittomasti pysäköityjä tai eri sovelluksen / organisaat ion 

kautta hankituilla pitkäaikaisluvilla pysäköiviä ajoneuvoja. Pysäköintiongelmat ovat 

kuitenkin haasteellisimpia juuri keskustoiden alueella ruuhkapiikkien aikaan. Näissä 

olosuhteissa mobiiliapplikaatioiden maksutapahtumiin perustuvat reaaliaika iset 

seurantajärjestelmät toimivat erittäin hyvin. Lisäksi kehittyneen paikannusteknologian 

myötä älylaitteiden sijaintitarkkuus on jo sillä tasolla, että pysäköintipaikkojen 

käyttöasteista saadaan riittävän tarkkaa tietoa. Näin erilaisten sensorien asentamise l le 

pysäköintipaikkojen käyttöastetietojen saamiseksi ei ole tarvetta. (Lattunen ym. 2016) 

4.5 Reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan toteuttaminen 

Kuten edellä esitellyistä tekniikoista ja menetelmistä on käynyt hyvin ilmi, reaaliaika isen 

pysäköintidatan keräämiseen on markkinoilla saatavilla monia erilaisia teknisiä laitte ita 

ja menetelmiä. Vaikka pysäköintidatan keräämiseen soveltuvat tekniset ratkaisut pystyvät 

reaaliaikaiseen pysäköintidatan keräämiseen, ne ovat kuitenkin vain yksi osa toimivaa 

reaaliaikaista pysäköinnin seurantajärjestelmää. Reaaliaikainen pysäköinnin 

seurantajärjestelmä vaatii toimiakseen pysäköintidatan keräysratkaisujen lisäks i 

useampia erilaisia toimintoja. Pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan ja järjestelmän 

suunnittelun osalta keskeisiksi kriittisiksi tekijöiksi muodostuu eri laitteiden ja 

menetelmien asentamiseen ja ylläpitoon liittyvien haasteiden lisäksi informaa tion 

jakaminen avoimeen rajapintaan keskustoiden pysäköinnin parissa toimivien 

palveluntuottajien hyödynnettäväksi. (Floris ym. 2020) 

Pysäköintiä tapahtuu sekä maanpäällisillä pysäköintipaikoilla että pysäköintilaitoksissa. 

Pysäköintilaitoksissa reaaliaikaisen pysäköintitiedon kerääminen on helppoa. 
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Sisäänkäynneille asennettujen kameroiden ja pysäköintipaikoille asetettujen sensoreiden 

kautta saadaan tarkkoja reaaliaikaisia pysäköintipaikkojen käyttöastetietoja. Lisäksi 

suljetuissa ja valvotuissa rakennuksissa tiedonkeräyslaitteistot ovat suojassa ilkivalla lta 

ja sääolosuhteilta. Maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta tilanne on toinen. Maanpäällisten 

pysäköintipaikkojen reaaliaikainen seuranta on haastavaa jo johtuen sääolosuhte iden 

vaihtelevuudesta. Kadulle asennetut pysäköinnin seurantalaitteistot ja -menetelmät 

joutuvat toimimaan jatkuvasti muuttuvien ilmastollisten olosuhteiden lisäksi alueilla, 

joihin voi tulla useita eri kulkuväyliä pitkin. Näin reaaliaikaisten tarkkojen käyttöasteiden 

saaminen on haastavaa. (Floris ym. 2020)  

Pysäköinnin reaaliaikainen seurantajärjestelmä voidaan jakaa neljään eri osaan. 

Ensimmäinen osa koostuu pysäköintidatan keräämiseen soveltuvista teknisistä laitteista 

tai menetelmistä. Toinen osa seurantajärjestelmästä koostuu langattomista 

tiedonsiirtoverkoista. Tiedonsiirtoverkko takaa saumattoman viestiketjun eri palvelimien, 

tiedonkeräysjärjestelmien ja käyttäjien välillä. Tiedonsiirto tapahtuu järjestelmään 

integroituun palvelukeskukseen. Eri laitteiden ja menetelmien keräämien havainno id en 

reaaliaikaiseen lähettämiseen voidaan käyttää joko keskitettyjä WLAN reititt imen 

palvelimia tai suoraan 4G tai 5G puhelinverkkoja. (Biyik ym. 2021)         

 

Kuva 15. Reaaliaikaisen seurantajärjestelmän toimintaperiaate (Biyik ym. 2021) 
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Kolmannen osan seurantajärjestelmässä muodostaa tiedonkeräysjärjestelmät ja 

palvelimet. Kyseessä on niin sanotusti eräänlainen solmukohta, jossa eri teknisten 

laitteiden ja menetelmien kautta kerätyt reaaliaikaiset havainnointidatat muokataan eri 

käyttökohteisiin soveltuvaksi informaatioksi. Palvelimet ja tietojärjestelmät luovat 

turvallisen jatkuvan keskusteluyhteyden sovelluksen käyttäjän kanssa. Palvelimet ja 

tietojärjestelmät vaihtavat tietoja myös julkisten toimijoiden kanssa. Palvelimet ja 

tietojärjestelmät esittävät transaktioiden laadun läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti ilman 

kolmansien osapuolten vaikutuksia. Viimeisen neljännen osasen palapelissä muodostavat 

käyttäjät. Palvelimiin ja tietojärjestelmiin kerätty informaatio voidaan jakaa avoimeen 

rajapintaan ja siitä edelleen eri operaattoreiden hyödynnettäväksi suoraan käyttäjille 

jaettavana tilapäivitystietoina. Käyttäjiltä reaaliaikaiset pysäköinnin tilatiedot jaetaan 

joko älykkään pysäköinnin ohjausjärjestelmän, mobiilisovelluksen tai internetsivuston 

kautta. Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa integroidun järjestelmän kanssa muodostaen 

samalla lopullisen reaaliaikaisen pysäköintipalvelun. (Biyik ym. 2021)         

Maailmalla kasvavien kaupunkien keskustojen maanpäällisillä pysäköintipaikoilla on 

käytössä erilaisia reaaliaikaiseen pysäköintidatan keräämiseen soveltuvia teknisiä 

ratkaisuja. Suurimmassa osassa pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan toteuttamisesta 

vastaa yksityinen taho. Markkinoille on viimeisen viiden vuoden aikana tullut useita 

toimijoita, jotka tarjoavat julkisille toimijoille omia kokonaisvaltaisia eri 

sensoritekniikoihin pohjautuvia reaaliaikaisia pysäköinnin seurantajärjestelmiä. Tällä 

hetkellä Euroopassa ja maailmalla yleisimmät käytössä olevat pysäköinnin 

reaaliaikaiseen seurantaan kehitetyt ratkaisut pohjautuvat maahan asennettavien 

sensoritekniikoiden ja menetelmien kautta saatavaan pysäköinnin 

käyttöasteinformaatioon. Viime aikoina konenäköön pohjautuvat kameratekniikat ovat 

alkaneet yleistymään pysäköinnin sektorilla. Suomessa pysäköintidatan kerääminen 

perustuu tällä hetkellä pitkälti pysäköinnin maksuautomaattien ja pysäköinnin 

mobiilimaksuoperaattoreiden tuottamaan pysäköintidataan. Suomessa ei juuri ole 

käytetty maanpäällisten pysäköintipaikkojen pysäköinninseurantaan erillisen asennuksen 

vaatimia teknisiä laitteita, kuten sensoreita tai kameroita. Tähän on pikkuhiljaa tulossa 

muutos. Ensimmäiset konenäköön perustuvat ratkaisut ovat ilmestyneet katukuvaan 

erillisten kokeiluhankkeiden myötä.   
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4.5.1 Esimerkkejä eri järjestelmien synnyttämistä kustannuksista 

Maahan asennetavat sensorit 

Maanpäällisten kadunvarsipaikkojen ja pysäköintialueiden reaaliaikaisen seurannan 

toteuttaminen Oulun keskustan alueella maahan asennettavilla sensoreilla tarkoittais i 

kaikkien keskustan pysäköintiruutujen valjastamista sensoreilla. Käytännössä tämä 

tarkoittaisi vähintään noin 3 400 sensorin asentamista. Oulu sijaitsee pohjoisella 

pallonpuoliskolla. Näin ollen oikean sensorityypin valintaan vaikuttaa oleellises t i 

talviolosuhteet, jolloin tavikunnossapidon kannalta järkevintä olisi suosia upotettavia 

sensorityyppejä. Vallitsevien olosuhteiden myötä sensorien tulisi olla tutka- ja 

magnetometritekniikkaa yhdisteleviä. Kustannusarvioinnissa on hyödynnetty internet issä 

saatavilla olevia kustannustietoja. 

 Maahan, kadun pinnan tasoon asennettu sensori noin 150–200 € /kpl.  

 Erilaiset asennus- ja ylläpitokulut /€/kpl) noin 300 €/kpl 

 Pilvipalveluiden, tietojärjestelmien ja mobiiliapplikaatioiden / internetsivujen 

perustaminen 100 000 € 

Arvio kokonaiskustannuksista olisi noin kaksi miljoonaa euroa.  

Konenäköön perustuvat kamerajärjestelmät 

Maanpäällisten kadunvarsipaikkojen ja pysäköintialueiden reaaliaikaisen seurannan 

toteuttaminen Oulun keskustan alueella konenäköön perustuvilla kamerajärjestelmil lä 

vaatisi aluksi tarkan kartoituksen tarvittavien kameroiden kokonaismäärästä. Teoriassa 

pysäköintialueilla seuranta voitaisiin toteuttaa kamerajärjestelmällä, jossa sisään- ja 

ulostuloväylille asennettaisiin kamerat ajoneuvojen tunnistamiseen ja 2–3 kameralla 

voitaisiin katvealueet huomioiden seurata pysäköintialueen pysäköintipaikkojen vapaa ja 

varattu -tiloja. Kamerat toimisivat samassa järjestelmässä ja konenäkö hoitais i 

yhteentoimivuuden. Tällöin esimerkiksi torirannan maanpäällisen pysäköintialueen 

seuranta voitaisiin hoitaa noin viittä kameraa käyttämällä. Käytännössä, katvealueet 

huomioiden, yhdellä kameralla voitaisiin havainnoida maksimissaan noin 5–10 

pysäköintipaikkaa. Tämä tarkoittaisi Oulun keskustan alueella minimissään noin 340 

kameran asentamista pysäköinnin reaaliaikaista seurantaa varten. Käytännössä 

kameroiden kokonaismäärä olisi lähellä 500:aa.  Konenäköön perustuvien kameroiden 

hinnat vaihtelevat erittäin paljon ja siksi olisi hyvä vertailla etukäteen eri vaihtoehtojen 
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ominaisuuksia. Olen valinnut kustannusarviointiin vaihtoehdon, joka on kustannuksiltaan 

edullisimmasta päästä ja sisältää ominaisuuksia, joilla voidaan havainnoida ja tunnistaa 

ajoneuvoja. Tunnistamisella tarkoitetaan rekisterinumeron lukemista ja käsittelyä. 

Kustannusarvioinneissa on hyödynnetty internetissä saatavilla olevia kustannustietoja.  

 Konenäköön perustuvat kamerat noin 500–1000 € /kpl.  

 Erilaiset asennus- ja ylläpitokulut /€/kpl) noin 500 €/kpl 

 Pilvipalveluiden, tietojärjestelmien ja mobiiliapplikaatioiden / internetsivujen 

perustaminen 100 000 € 

Arvio kokonaiskustannuksista olisi noin 1 000 000 €.  

4.6 Esimerkkejä eri mittausmenetelmien käyttökohteista 

4.6.1 Turun pysäköinnin kehittämiseen liittyvät 6Aika hankkeet 

Turun kaupunki käynnisti 6Aika -hankkeen yhteydessä vuoden 2021 kesä-syyskuun 

aikana useamman pysäköinnin kokeiluprojektin. Kokeilut olivat osa Smart and wise 

Turku -kärkihanketta, joka on yksi 6Aika-strategian vähähiilinen liikkuminen 

liikennehubeissa -hankkeista. Kokeilujen tavoitteena on vähentää pysäköintipa ikan 

etsimisestä keskustassa aiheutuvaa turhaa autoilua ja kehittää samalla pysyvästi käyttöön 

jääviä uusia vähähiilisen liikkumisen palveluja. Turun kaupunki on avannut tai 

avaamassa keräämiänsä pysäköintiaineistojaan avoimeen rajapintaan alueen toimijo iden 

käyttöön, myös kaupungin oman ParkkiHUB-tietojärjestelmään kerätyt pysäköintitiedot 

ovat avoimesti saatavilla. Turku haluaa edesauttaa uusia yrityksiä vähähiilisten 

liikkumispalveluiden kehittämisessä ja avoimen datan hyödyntämisessä. (Turun 

kaupunki 2021) Seuraavaksi esitellään Turun keskustan pysäköinnin reaaliaikaiseen 

seurantaan käynnistetyt kokeilut.  

Sujuva kadunvarsipysäköinti 1 (Brighthouse Inteligense Oy) 

Kyseessä on Turun tuomiokirkon alueella mobiilisovelluksen kautta toimiva pysäköinnin 

seurantaratkaisu, joka käyttää älykästä ja tietoturvallista konenäkötekniikkaan perustuvaa 

monikamerajärjestelmää apuna pysäköinnin tilannetiedon luomisessa noin 40 

parkkipaikan alueesta. Kokeilulla halutaan kannustaa pysäköintisovellusta käyttäviä 

autoilijoita pysäköimään ydinkeskustan pysäköintimahdollisuuksien sijaan tuomiokirkon 
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alueella. Pysäköintisovellus ilmoittaa automaattisesti, sovelluksen päällä ollessa, 

pysäköinnin seuranta-alueen parkkitilanteen. Näin aikaan saadaan käyttäjille 

reaaliaikainen pysäköinnin tilannekuva ja samalla vähennetään pysäköintipa ikan 

etsinnästä aiheutuvaa turhaa autoilua. (Turun kaupunki 2021a)  

Sujuva kadunvarsipysäköinti 2 (Wapice Oy) 

Wapice Oy:n sujuva kadunvarsipysäköinti kokeiluratkaisun avulla voidaan seurata Turun 

kaupungin ylläpitämien vapaiden kadunvarsipaikkojen määrää. Kokeiluprojekti toimii 

karttasovelluksella, jossa Puolalankadun kokeilualueelta vapaiden kadunvarsipaikkojen 

määrä on nähtävillä karttasovelluksen kautta. Kadunvarteen asennetut 

konenäköteknologiaan perustuvat kamerat seuraavat kadunvarressa tapahtuu pysäköint iä 

ja välittävät pysäköintidatan Wapicen omaan IoT-ticket-data alustaan. Alla on kuva 

käytettävästä karttasovelluksesta (vasemmanpuoleinen kuva) ja haluttua 

kadunvarsipaikoitus aluetta painettaessa nähdään vapaiden paikkojen määrän 

tilannekuva. (Turun kaupunki 2021a) 

 

Kuva 15. Sujuvakadunvarsi pysäköinti (Turun kaupunki 2021a) 

 

Opastettuna pysäköintiruutuun (YSP Oy) 

YSP Oy on kehittänyt Turkuun opastettuna pysäköintiruutuun -kokeiluun liittyen 

etsiparkki.fi -palvelun. Kyseessä on web- ja mobiilipalvelu, joka kerää ja jakaa tietoa 

vapaista keskustan pysäköintipaikoista. Etsiparkki.fi -palvelun kautta keskustassa asioiva 

voi katsoa ennakkoon pysäköintitilanteen asiointikohteensa läheisyydessä. Sovelluksen 

kautta saa myös tarvittaessa opastuksen parkkialueelle. Kokeilun tarkoituksena on saada 

käyttäjiä palveleva palvelu, joka vähentää ylimääräisestä parkkipaikan etsimisestä 
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aiheutuvia päästöjä ja kuluja. Palvelun kautta myös keskusta-alueen yrityksille on luotu 

mahdollisuus mainostaa omia pysäköintipaikkojaan ja palvelujaan.  Etsiparkki.fi -palvelu 

kerää vapaata ja avointa pysäköintidataa avoimelta rajapinnalta ja jakaa sitä eteenpäin 

käyttäjille suunnattuna tilapäivitystietoina. Palvelu ei siis itsessään tuota pysäköintidataa 

vaan sen toiminta perustuu muiden, kuten pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden tai 

muiden fyysisten havaintolaitteiden keräämään ja avoimeen rajapintaan jakamaan 

pysäköintidataan. Alla on kuva etsiparkki.fi -palvelusta. Palveluun on ennakkoon ladattu 

tiedot keskustassa sijaitsevien maanpäällisten kadunvarren pysäköintipaikkojen 

kapasiteetti. Palvelun kautta käyttäjä näkee reaaliaikaisesti kadunvarren 

pysäköintikapasiteetin sekä paljonko tästä kapasiteetista on tarkasteluhetkellä käytössä. 

(Turun kaupunki 2021a) 

 

Kuva 16. Opastettuna pysäköintiruutuun (Turun kaupunki 2021a) 

 

Hankkeesta saadut tulokset 

Kaikki edellä esitellyt Turun 6Aika -hankkeen kokeilut ovat olleet käytössä kuluvan, 

vuoden 2021 kesä-syyskuun aikana. Kokeiluiden loppuraportti valmistuu vuoden 2022 

loppuun mennessä.  

4.6.2 San Franciscon SF-Park projekti 

San Francisco päätti ensimmäisten kaupunkien joukossa maailmassa kehittää 

pysäköinninhallintaa saatavilla olevia uusia teknologioita hyödyntämällä. San Franciscon 
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keskustassa on noin 28 000 pysäköintipaikka. (SFpark 2014) Vuonna 2006 San 

Franciscon liikenneviraston hallitus hyväksyi päätöksen, joka valtuutt i 

kaupunkikumppanuusohjelmaan liittyvien rahastojen hyväksymisen. Tämä oli 

ensimmäinen sysäys San Franciscon keskustan kokonaisvaltaisen pysäköinnin 

kehitysprojektin toteutuksen suunnittelulle. Liikennevirastolle luovutettiin vuoden 2008 

keväällä raportti SF-Park ohjelmasta, jossa arvioitiin uusia lähestymistapoja ja 

teknologioita San Franciscon keskustan pysäköinnin hallintaan. Samaisen kevään aikana 

San Franciscon liikennevirasto käynnisti SF-Park projektin, jonka tarkoituksena oli 

parantaa ja sujuvoittaa pysäköintiä San Franciscon keskusta-alueella. Projekti koostui 

aluksi seitsemästä pilottialueesta ja kahdesta kontrollialueesta. Pilottialueet sijoittuivat 

keskustan alueille, joissa hyödynnettiin uutta pysäköintilainsäädäntöä. Kontrollialue il le 

pysäköinti jatkui vanhan lainsäädännön mukaisesti. Molemmille aluille asennettiin 

sensoreita reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämistä varten. San Franciscon 

liikennevirasto asetti ohjelman tavoitteeksi pysäköinnin käyttöasteen nostamisen 60–80 

prosentin keskimääräiselle tasolle. San Francisco oli edelläkävijä pysäköinnin 

käyttöastetietojen mittaamisessa. (SFpark 2013) 

Toteutus 

Pysäköintiä seurattiin sekä maanpäällisillä pysäköintipaikoilla että pysäköintilaitoksissa. 

Ohjelma sisälsi maanpäällisten pysäköintipaikkojen osalta sekä 

maksuautomaattijärjestelmien uudistamisen että maahan asennettavien sensoreiden 

asentamisen. Projekti käsitti kaiken kaikkiaan 8000 maksullista maanpäällistä 

pysäköintipaikkaa, joka oli noin 25 % kaikista keskusta-alueen pysäköintipaikkojen 

kokonaismäärästä. Pysäköintilaitosten pysäköintipaikoista 75 % kuului ohjelmaan. 

Kaiken kaikkiaan maahan asennettiin pilotti- ja kontrollialueet mukaan laskettuna 11 700 

sensoria havainnoimaan ja keräämään pysäköintidataa. Parkkihallien osalta pysäköinnin 

seuranta tehtiin sisään- ja poistumispisteissä portin seurantajärjestelmän avulla. 

Pysäköintilaitosten maksuasemat hyväksyivät luottokortit ja pitivät yksityiskohta ista 

kirjaa pysäköintimaksuista, aivan kuten maanpäällisille paikoille asennetut uudet 

kolikko- ja korttipysäköintimittarit. (SFpark 2013) 

Kaiken kerätyn pysäköintidatan lähettäminen SFpark-tiedonkeräysjärjestelmään vaati 

kuitenkin palvelimia, jotka pystyvät käsittelemään minuutti kerrallaan tulevan 

datasyötteen. SFpark-pysäköintipaikan inventointityökalun luominen antoi San 

Franciscon liikennevirastolle mahdollisuuden tallentaa ensimmäistä kertaa 
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geospatiaalisiin elementteihin, omaisuudenhallintaan, toiminta-aikatauluihin ja 

tuntihintoihin liittyviä tietoja. Tämän järjestelmän ansiosta pystyttiin sisällyttämään myös 

reaaliaikaiset tiedot pysäköintitunnistimista ja älymittareista, tekemään toistuvia ja 

laajamittaisia muutoksia hinnoissa ja käyttökokoonpanoissa sekä analysoimaan kaikkia 

näitä näkökohtia. (SFpark 2013) 

SFpark-pilotti keräsi ja jakoi reaaliaikaista tietoa pysäköinnin saatavuudesta, jotta 

kuljettajat löytävät nopeasti vapaat pysäköintipaikat. SFpark- järjestelmän kautta oli 

mahdollista säätää sekä maanpäällisten että pysäköintilaitosten pysäköintipaikkojen 

hintoja kysynnän mukaan. Kysyntään reagoivan hinnoittelun kautta voitiin ohjata 

kuljettajia pysäköimään vajaakäytössä oleville alueille tai pysäköintilaitoksiin. SFparkin 

kautta reaaliaikainen data ja kysyntään reagoiva hinnoittelu toimivat yhdessä 

mukauttaakseen kaupungin pysäköintitapoja paremman pysäköinnin käyttöasteiden 

saavuttamiseksi. (SFpark 2013) 

Pysäköinnin seurantaan käytetyt laitteet ja järjestelmän toiminta 

SFpark- projektissa päädyttiin käyttämään maahan asennettavia magnetometritekniikkaa 

hyödyntäviä sensoreita. Jokaiseen pysäköintipaikkaan asennettiin yksi tai 

tapauskohtaisesti kaksi sensoria havainnoimaan pysäköintipaikan käyttöasteita. Sensorit 

asennettiin pilotti- ja kontrollialueille kolmessa vaiheessa. Sensoreiden asentamisesta ja 

testaamisesta syntyvät kustannukset olivat noin 5,76 miljoonaa dollaria. Maahan 

asennetut sensorit toimivat koko pilotin ajan 2011–2013, jonka jälkeen niiden akut tulivat 

käyttöikänsä loppuun. (SFpark 2013)  

Huonojen tietoliikenneyhteyksien takia sensorit keräsivät ja lähettivät datan 

asennuspaikan läheisyydessä sijaitseviin tiedonvälityslaitteisiin, joista data lähetetiin 

eteenpäin. Sensoreiden toimituksesta ja asennuksesta vastasi ulkopuolinen toimittaja. San 

Francisco maksoi magnetometrisensoreiden asennuksen ja kuukausittaisen tilakohta isen 

maksun tiedon vastaanottamisesta. Maksut oli sidottu suorituskykyyn. San Francisco ei 

omistanut, käyttänyt tai hallinnoinut kyseistä laitetta, vaan osti tietosyötteen 

ulkopuoliselta toimittajalta suoraan käyttöönsä. Ostetun tietosyötteen tietoja 

hyödyntämällä San Francisco pystyi kysynnän mukaisen pysäköinnin hinnan 

laskemiseen, reaaliaikaisten pysäköintimahdollisuuksien tarjoamiseen ja 

pilottihankkeiden arvioimiseen. (SFpark 2013) 
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SFpark -projektin tuottama reaaliaikainen pysäköintidata on maksutta saatavissa avoimen 

rajapinnan kautta kaikille sovelluskehittäjille ja muille tiedoista kiinnostuneille. Tämä 

tietosyöte toimitetaan REST-palveluna. SFparkin tietojärjestelmiin on kootusti kerätty 

pysäköintisensoreiden sekä -maksuautomaatien keräämät pysäköintitiedot. SFpark tarjosi 

pilottikauden aikana pysäköinnin saatavuutta ja hintatietoja myös omien iPhone- ja 

Android-sovellusten sekä internetsivuston kautta. Kun anturit saavuttivat käyttöikänsä 

joulukuussa 2013, sovellukset ja selain eivät pystyneet enää tarjoamaan pysäköinnin 

saatavuustietoja maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta, mutta näyttivät reaaliaikaiset hinnat 

ja pysäköintilaitosten saatavuustiedot. (SFpark 2013) 

Tulokset 

SFpark-pilottiprojekti esitteli ja käsitteli täysin uusia pysäköintipolitiikan ja -tekniikan 

näkökulmia sekä testasi, miten käyttäjät ottivat vastaan kokonaan uuden 

pysäköintijärjestelmän. Huomiota kiinnitettiin erityisesti viestintään, näkyvyyteen sekä 

kattavan mainonnan toteuttamiseen. Ennen kaikkea ohjelman näkyvyys ja käytettävien 

sovellusten ja pysäköintimaksuautomaattien yksinkertaisuus olivat keskeisessä osassa 

koko projektin toteutuksen aikana. (SFpark 2013) 

SFpark-pilottiprojektilla oli monia keskeisiä tavoitteita. Sen ensisijaisena tavoitteena oli 

helpottaa parkkipaikan löytämistä keskustan alueella. Projektista saadut tulokset olivat 

hyvät. Tulosten kautta voitiin nähdä pysäköinnin saatavuuden parantuneen merkittäväs t i 

SFpark-pilottialueilla verrattuna kontrollialueisiin. Pysäköinnin keskimääräiset 

käyttöasteet kasvoivat pilottialueilla 31 prosenttia, kun ne kontrollialueilla kasvoivat vain 

6 prosenttia. Vielä tärkeämpi projektista saatu tulos oli pysäköintilohkojen täynnäoloa 

kuvaava aika. Pilottialueilla pysäköintilohkojen täynnä oloaika väheni 16 %, kun taas 

kontrollialueilla kasvua oli 51 %. Toisin sanoen pilottialueilla käytössä ollut SFpark 

helpotti kuljettajien nopeaa parkkipaikan löytämistä ja ennakoimista. Autoilijat saivat 

tietoa pysäköintipaikan täyttymisestä ja pystyivät miettimään uusia pysäköintiratkaisuja. 

SFpark vähensi liikennemääriä keskustassa noin 8 %. Tulosten valossa SFpark paransi 

merkittävästi pysäköintipaikkojen käyttöasteita helpottamalla parkkipaikan löytämistä 

varsinkin lyhytaikaisilla matkoilla. Näin sen voidaan nähdä tukevan myös San Franciscon 

taloudellisen elinvoimaisuuden parantumista. (SFpark 2013) 

Parantuneen pysäköinnin saatavuuden lisäksi SFParkilla oli merkittäviä vaikutuks ia 

myös San Franciscon kasvihuonepäästöjen määrään. Ennen SFparkia kuljettajat tuottivat 
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7 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä päivässä vain etsimällä vapaata pysäköintipaikkaa 

pilottialueilla. Tulosten pohjalta voitiin laskea keskusta-alueen kasvihuonepäästöjen 

laskeneen 30 prosenttia pilottialueilla vuoteen 2013 mennessä. Kontrolli alueilla laskua 

oli vain 6 prosenttia. (SFpark 2013) 

4.6.3 Harrogate kaupungin Smart parking-järjestelmä 

Isossa-Britanniassa suurin osa kaupunkien keskustoista kärsii pysäköintitilan riittävyyden 

kanssa. Harrogaten kaupungin hallintopiiriin kuuluu noin 160 000 asukasta. Kaupunki 

yrittää rajallisilla resursseilla toimia laajan yhteiskunnallisen muutoksen keskellä.  

Pysäköinti on kaupungissa ristiriitainen aihe, koska se on merkittävä tulonlähde 

kaupunkien viranomaisille. Paikallisten asukkaiden, yritysten ja vierailijo iden 

kokemukset kaupungin pysäköinnistä ovat kuitenkin erittäin huonoja. Keskustan 

olemassa olevien pysäköintipaikkojen saatavuus sekä paikallisten pysäköintirajoitusten 

ymmärtäminen koetaan pysäköivien keskuudessa heikoksi. Erityisesti kaupungin 

keskustan hankalilla pääkaduilla pysäköinti koetaan merkittävänä haasteena. 

Pysäköintipaikan löytämiseen ja maksamiseen liittyvä stressi vähentää ihmisten 

asiointihalukkuutta keskustassa. Ihmiset välttelevät paikallisia kauppoja. Yhä useampi on 

siirtynyt käyttämään kotiinkuljetuksia tai ajanut kauempana keskustasta sijaitseviin 

kauppakeskuksiin. (Appyway 2021) 

Harrogatin kaupunki ja sen pysäköinnin parissa toimivat paikalliset viranomaiset 

päättivät yhdessä parantaa paikallisten asukkaiden, yritysten ja vierailijo iden 

pysäköintikokemuksia osana laajempaa pysäköinnin kehittämisstrategiaa. Kaupunki 

päätyi hankkimaan älykkään Smart parking -järjestelmän ulkopuolisen toimijan kautta.  

Pysäköinti järjestelmän toteuttamisesta ja suunnittelusta vastasi järjestelmän toimittaja . 

Keskustan pysäköinti suunniteltiin pysäköintiä käyttävien tarpeiden mukaisesti. Uudella 

Smart Parking -järjestelmällä pyrittiin parantamaan keskustan nykyisen 

pysäköintikapasiteetin saatavuutta sekä helpottamaan käyttäjien pysäköintiin ja 

pysäköinnin maksamiseen liittyviä haasteita. Samalla kaupunki sai käyttöönsä 

pysäköinnin hallintatyökalun, jonka kautta he voivat hallita ja optimoida 

pysäköintikapasiteettiaan tehokkaammin. Hanke vaati tiivistä yhteistyötä järjestelmän 

toimittajan sekä viranomaisten välillä. (Smartcity press 2019)     
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Smart parking -järjestelmää varten Harrogaten keskustaan asennettiin yli 2000 pinta-

asennettua havainnointisensoria. Sensoreita asennettiin sekä julkisille maanpäällis il le 

pysäköintipaikoille että pysäköintilaitoksiin. Järjestelmä sisälsi älysensorin asentamisen 

lisäksi tiedonkeräysjärjestelmän, johon kerättiin kootusti digitalisoidut pysäköintitiedot, 

pysäköintimaksu tapahtumat sekä pysäköintilaitosten ANPR-puomien tuottamat tiedot. 

Järjestelmän kautta saatavia tietoja voivat hyödyntää molemmat Harrogaten alueella 

toimivat viranomaiset. Lisäksi järjestelmä antoi mahdollisuuden lineaarise l le 

hinnoittelulle. Smart Parking -järjestelmään sisältyi myös järjestelmän toimittajan 

kehittelemä pysäköinnin mobiilisovellus, joka sisälsi sensoreihin integroitujen teknisten 

ominaisuuksien lisäksi pysäköintimaksujärjestelmän ja automaattisen rekisterikilven 

tunnistuksen pysäköintilaitoksiin. Smart Parking -järjestelmä mahdollisti näin myös 

täysin saumattoman kokemuksen pysäköinnin mobiilisovelluksen käyttäjille. 

Sovellukseen integroidun maksujärjestelmän ansioista pysäköinnin maksu veloitetaan 

automaattisesti käyttäjältä ajoneuvon lähtiessä pois sensorin päältä. Käyttäjiltä 

veloitetaan minuuttimaksu, jonka ansiosta he voivat maksaa vain ajoneuvon pysäköinnin 

ajalta. (Smartcity press 2019) 

Sensoreissa oli ensimmäisenä maailmassa käytetty Bluetooth- tekniikkaa, joka linkitetään 

sensorista suoraan järjestelmän toimittajan mobiilisovellukseen. Sovellus yhdistää 

käyttäjän mobiililaitteen ajoneuvon alla olevaan sensoriin Bluetoothin kautta ja 

käynnistää pysäköinnin automaattisesti. Pysäköinti päättyy automaattisesti, kun ajoneuvo 

poistuu sensorin päältä. Paikkatieto kirjautuu mobiilisovelluksen kautta tietojärjestelmiin. 

Sovellus on käytössä Harrogatessa sekä kadulla sijaitsevilla pysäköintipaikolla että 

pysäköintilaitoksissa. Se myös auttaa käyttäjiä löytämään lähimmät vapaana olevat 

pysäköintipaikat, mikä lyhentää vapaana olevan pysäköintipaikan löytymiseen kuluvaa 

aikaa. Kaupungin kannalta tärkeintä Smart Parking -järjestelmässä oli pääsy pysäköinnin 

analytiikkaan. Pysäköintilämpökarttojen ja kysyntävirtojen tarkastelun ansiosta 

paikallishallinto saa paremman käsityksen pysäköinnin käyttöasteista. Järjestelmän 

ensisijainen tavoite on parantaa kaupungin käsitystä pysäköinnin vaikutuks ista 

infrastruktuuriin, liikennemääriin sekä valmistaa kaupunkia tulevaisuutta varten. 

(Smartcity press 2019) 

Hankkeesta saadut tulokset 

Hankkeesta tähän mennessä saatujen tulosten valossa järjestelmästä on ollut merkittäviä 

hyötyjä kaupungin pysäköinnin selkeyttämisessä. Sovelluksen avulla kaupungin 



96 

 

pysäköintipaikan löytyminen parantui 21 %. Sovelluksen käyttäjistä peräti 67 % koki 

pysäköinnin maksamisen helpottuneen ja pysäköintiin liittyvän stressin vähentyneen. 

Smart parking- järjestelmän merkittävin hyöty tulosten valossa on juuri pysäköinnin 

maksutapahtuman automatisoituminen. Peräti 89 % sovelluksen käyttäjistä piti 

sovelluksen maksukäytäntöä kätevämpänä kuin pysäköinnin maksuautomaatteja. 

Järjestelmän tulon myötä käyttäjät viettivät keskustassa enemmän aikaa ja kokivat 

samalla keskustan vetovoiman parantuneen smart parking- järjestelmän myötä. 

(Appyway 2021)    
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5 ASIANTUNTIJAHAASTATELUT JA ASUKASKYSELY  

Tämän diplomityön tutkimusosio sisältää asiantuntijahaastatteluita ja asukaskyselyn, 

joiden kautta pyritään saamaan syvällisempi näkemys sekä laajempi kuva Oulun 

keskustan pysäköinnin kehitys- ja muutostarpeista. Ihmisten mielipiteitä kartoittaessa 

tutkittavaan aiheeseen erottuu kaksi eri tutkimustapaa: määrällinen eli kvantitatiivinen 

tutkimus ja laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Asiantuntijahaastattelut toimivat tässä 

työssä kvalitatiivisen (laadullisen) tutkimusperiaatteen mukaisest i. 

Asiantuntijahaastattelut toteutetaan avoimilla haastattelutilanteilla, jossa etukäteen 

lähetetyn kysymysrungon pohjalta keskustellaan asiantuntijoiden kanssa ja annetaan 

heidän kertoa mietteitään rauhassa. (tilastokeskus 2021) Haastatteluiden tarkoituksena on 

kerätä informaatiota ja saada työhön lisää objektiivisia näkemyksiä Oulun keskustan 

pysäköinnin ja pysäköintijärjestelmän kehittämisestä. Asukaskysely toteutetaan 

kvantitatiivisen (määrällisen) tutkimuksen mukaisesti. Kysely sisältää 

vastausvaihtoehdot sisältäviä monivalintakysymyksiä. Asukaskyselyllä halutaan kerätä 

konkreettisia, selkeitä vastauksia täsmällisiin Oulun keskustan pysäköintiä koskeviin 

kysymyksiin. (tilastokeskus 2021a) Laadulliset ja määrälliset tutkimukset ovat toisiaan 

täydentäviä menetelmiä, joita voidaan yhdistää samoihin kyselytutkimuksiin laajojen ja 

syvällisten tulosten saamiseksi. 

5.1 Asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijahaastateltavat valittiin yhdessä työn ohjaajien ja tilaajien kanssa. 

Haastateltavaksi valittiin Oulun keskustan alueella toimivia pysäköinnin 

mobiilipalveluoperaattoreiden, Oulun pysäköinti Oy:n ja pysäköinninvalvonnan 

asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus Oulun keskustan pysäköinnin nykytilasta ja sen 

palveluiden kehittymisestä vuosien saatossa. Haastateltavien henkilöiden asiantuntija-

alueet pysäköinnin sektorilla vaihtelivat maanpäällisiltä pysäköintipakoilta aina 

pysäköintilaitoksiin asti. Lisäksi asiantuntijoilla löytyi kokemusta pysäköintipalveluiden 

käytännöistä ja toimista, niin kansalliselta kuin myös kansainväliseltä tasolta. 

Asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena oli saada Oulun keskustan pysäköinnin parissa 

toimivien kautta objektiivisia näkemyksiä, mikä on Oulun pysäköintijärjeste lmän 

nykytila vertailtaessa sitä muihin kaupunkeihin, sekä miten haastateltavat kehittäis ivät 

Oulun pysäköintijärjestelmää. Lisäksi haastatteluilla haettiin näkemystä 
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mobiilimaksamiseen ja sen kautta kerättävän pysäköintidatan 

hyödyntämismahdollisuuksiin sekä erilaisten pysäköintidatan keräämiseen tarkoitettujen 

laitteiden yhteensopivuutta ja liitettävyyttä mobiilimaksuoperaattoreiden järjestelmiin.   

Haastateltavaksi valittiin ensisijaisesti viisi henkilöä, jotka toimivat viidessä eri 

organisaatiossa. Haastattelut koostuivat lopulta kuudesta asiantuntijasta, jotka toimivat 

viidessä eri organisaatiossa. Käydyt haastattelut olivat luottamuksellisia ja annetuista 

vastauksista ei voi tunnistaa haastateltavaa. Haastateltaville lähetetiin sähköpostilla ennen 

sovittua haastatteluajankohtaa kysymysrunko ja taustatietoa kysymyksiin liittyen. Tällä 

toivottiin haastateltavien henkilöiden saavan helpommin aiheesta kiinni ja heille tulis i 

käsitys, mitä kysymyksiä ja aihetta kysymyksissä käsitellään. Kysymysrungon 

lähettämisellä ennakkoon haastateltavat pystyivät varautumaan haastattelutilanteeseen 

parhaalla mahdollisella tavalla sekä kokoamaan tarvittavia tilastoja esitettyjä kysymyksiä 

varten.     

Asiantuntijahaastattelut käytiin osin sekä Covid-19 pandemian että haastateltavien 

asiantuntijoiden asuinpaikan johdosta etänä. Haastatteluissa käytettiin hyväksi Microsoft 

Teams viestintäalustaa. Asiantuntijahaastatteluiden nauhoitus myöhäisempää tarkastelua 

varten sovittiin haastateltavien kanssa ennen haastattelun aloitusta. Haastattelut 

suoritettiin 20.5–31.5.2021 välisenä aikana. Haastatteluiden tulokset käytiin läpi 

ohjaajien ja tilaajan edustajien kanssa Teams-kokouksessa 09.06.2021.  Haastatteluihin 

oli varattu aikaa tunnin verran, joka yleisesti oli ajallisesti riittävä aika. 

Asiantuntijahaastattelut sisälsivät kysymysrungon, jossa kysymykset ja niiden aihealueet 

oli suunniteltu ja ennalta hyväksytetty vastaamaan diplomityön aihetta sekä 

haastateltavan asiantuntijan osaamisaluetta. Käydyt haastattelut sujuivat hyvin. 

Pysäköinnin palveluajatukseen liittyy paljon sopimusteknisiä ja poliittisia asianhaaroja 

sekä eri tekniikoiden ja menetelmien välisiä haasteita. Asiantuntijat pitivät esitettyjä 

kysymyksiä hyvinä ja aihetta tärkeänä kehityssuuntauksena sekä enemmän kuin 

ajankohtaisena. Jotkut kysymykset aiheuttivat enemmän keskustelua kuin toiset. 

Haastatteluiden aikana tietyt kysymykset avasivat uusia näkökulmia ja synnyttivät paljon 

keskustelua aiheeseen liittyen.  

Haastateltavien organisaatioiden taustatiedot 

Asiantuntijahaastatteluiden aluksi haastateltavilta mobiilipalveluoperaattoreiden sekä 

Oulun pysäköinti Oy:n asiantuntijoilta tiedusteltiin taustatietoja yrityksen toiminnasta 
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Oulussa, muualla Suomessa sekä maailmalla. Taustatietokysymyksillä halutaan saada 

näkemys haastateltavien asiantuntijoiden kokemuksesta Oulun keskustan pysäköinnistä 

sekä heidän toimintansa laajuudesta. Haastateltavilta kysyttiin seuraavat kysymykset: 

 Kuinka kauan olette toimineet Oulun kaupungin alueella? 

 Kuinka monessa suomalaisessa kaupungissa pysäköinnin mobiilipalveluanne voi 

käyttää? Entä ulkomailla? 

Ensimmäisen kysymyksen vastauksien pohjalta voidaan todeta, että pysäköinnin 

mobiiliapplikaatiot eivät ole uusi keksintö. Oulussa ensimmäiset pysäköinnin 

mobiilisovellukset ovat tulleet käyttöön noin 20 vuotta sitten. Pysäköinnin 

mobiilipalveluiden tarjonta on yleistynyt Oulun keskustan maksullisella alueella 

viimeisen viiden vuoden aikana. Oulun pysäköinti Oy on hoitanut Oulun keskustan 

maksullista pysäköintiä sen perustamisesta vuodesta 1988 lähtien. Oulun pysäköinti Oy 

on Oulun kaupungin perustama ja omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on hoitaa Oulun 

pysäköinnin käytännön tehtäviä. Tähän kuuluu muun muassa maanpäällinen maksullinen 

pysäköinti sekä keskeinen pysäköintilaitostoiminta. Oulun pysäköinti Oy tarjoaa 

pysäköintipalveluja toiminta-alueellaan Oulussa.  

Toisen kysymyksen vastausten yhteenvetona voidaan todeta, että pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatiot ovat yleisesti käytössä Suomen kaupungeissa. Pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioilla voi suorittaa pysäköinnin maksun tänä päivänä yli 40 

Suomen kaupungissa. Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden toimivuudessa on pieniä 

eroja, tietyt operaattoreiden applikaatiot ovat käytössä vain tietyissä kaupungeissa. Tähän 

vaikuttaa suurelta osin kenen operaattorin kanssa kaupunki on tehnyt sopimuksen 

maksullisilla pysäköintipaikoilla toimimisesta. Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaat iot 

toimivat myös yleisesti pohjoismaissa sekä Euroopan alueella. Suomi on kuitenkin tällä 

hetkellä edelläkävijä pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käytössä ja niiden 

tuottaman datan hyödyntämisessä. Vastausten perusteella tähän vaikuttaa suuresti se, että 

Suomen olemassa oleva infra tukee mobiilipalveluita sekä Suomen lainsäädäntö 

edesauttaa kehitystä. Suomessa on hyvät ja nopeat tietoliikenneyhteydet ja liikenteestä on 

jo valmiiksi olemassa valtava määrä dataa sekä lainsäädännön puitteissa rekisterinumeroa 

voidaan käyttää henkilön tunnistamiseen suoraan. Vastausten perusteella 

rekisterinumeron hyödyntäminen henkilön tunnistamisessa on muualla Euroopassa 

lainsäädännön puitteissa vaikeammin toteutettavissa kuin Suomessa.  
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Pysäköinti ja mobiilipalveluiden tarjonta ja kehitys 

Pysäköinnin palveluiden ja mobiilipalveluiden tarjontaa ja kehitystä koskevissa 

kysymyksissä asiantuntijoilta kysyttiin heidän tarjoamista pysäköinnin palvelutuotte ista 

ja niiden kehityksestä ajan saatossa. Kysymysten tarkoituksena on selvittää, minkäla is ia 

pysäköintipalveluja on Oulussa ja muualla tarjolla, ja miten pysäköintipalvelutuotteet 

ovat kehittyneet vuosien saatossa. Haastateltaville asiantuntijoille esitettiin muun muassa 

seuraavanlaisia kysymyksiä pysäköinnin- ja mobiilipalveluiden tarjontaan ja kehitykseen 

liittyen: 

 Mikä tai mitkä ovat mobiilipalvelunne lipputuotteet Oulussa? Entä muualla 

Suomessa tai maailmalla? Mobiilimaksuapplikaatioiden toiminta 

pysäköintilaitoksissa? 

 Miten mobiilipalvelunne ovat kehittyneet vuosien saatossa tähän päivään 

mennessä? 

 

Asiantuntijoiden vastauksien perusteella voidaan yhteenvetona todeta, että Oulussa 

erilaisten pysäköinnin mobiilipalveluiden lipputuotteiden tarjonta on verrattain ohutta. 

Oulussa tarjolla olevia pysäköinnin lipputuotteita ovat tällä hetkellä lyhytaikainen ja 

pitkäaikainen pysäköinti (kuukausilupa), päiväluvat sekä sopimuspysäköinti. Oulussa 

pysäköintilaitoksissa ei voi maksaa pysäköintiä mobiilisovelluksella. Asiantuntijo iden 

vastausten mukaan muualla Suomessa on näiden lisäksi tarjolla myös Recharge-infra 

palvelua sähköautoille, pysäköinnin ”älyhubeja” kaupungeille, pysäköintipa ikan 

ennakkovuokrauspalveluja, rekisteritunnistukseen perustuvia mobiilipalveluita 

pysäköintilaitosten yhteyteen sekä pysäköinnin navigointi vapaalle pysäköintipaika l le. 

Vastausten perusteella mobiilipalveluiden lipputuotteiden tarjontaan vaikuttaa suuresti 

pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöaste, eli mitä enemmän 

mobiiliapplikaatioiden käyttäjiä, sitä enemmän on erilaista palvelutarjontaa. Suomen 

suurimmissa kaupungeissa mobiilimaksuapplikaatioiden kautta osassa 

pysäköintilaitoksia voi suorittaa pysäköintimaksun mobiiliapplikaation kautta ja saatujen 

asiakaspalautteiden pohjalta pysäköinnin mobiilipalveluihin ollaan tyytyväisiä.   

 

Yleisesti Suomessa ollaan maanpäällisille pysäköintipaikoille tarjottavien 

mobiilipalvelutuotteiden osalta edellä muuta maailmaa, mutta kansallisella tasolla 

kaupunkien erot palveluiden tarjonnan suhteen vaihtelevat paljon. Vastausten pohjalta 

voidaan todeta, että pysäköinnin mobiilipalveluiden tarjonnan laajuuteen vaikuttaa 
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mobiiliapplikaatioiden käyttöaste. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän palveluiden 

tarjontaa. Pysäköinnin mobiilipalveluiden kehittymistä koskevan kysymyksen vastausten 

yhteenvetona voidaan todeta palveluiden kehittyneet voimakkaasti viimeisten kymmenen 

vuoden aikana. Vastausten perusteella kaikki on lähtenyt lyhytaikaisesta pysäköinnin 

mobiilimaksamisesta ja teknologian ja digitalisaation kehittymisen kautta parempia 

mobiilipalveluja on voitu suunnitella suoraan käyttäjien tarpeisiin. Vastausten perusteella 

pysäköintilaitosten yleistymisen myötä pysäköinnin mobiilipalvelut ovat laajentumassa 

kovaa vauhtia maantasolta myös pysäköintilaitoksiin. Vastausten valossa tulevaisuudessa 

kehitys tulee suuntautumaan avoimelta rajapinnalta saatavan datan hyödyntämiseen. 

Suunta on kohti reaaliaikaista pysäköintipalvelu ajatusta.      

Palveluiden käyttö ja palveluiden kautta kerättävän pysäköintidatan 

hyödyntäminen 

Pysäköintipalveluiden ja pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöä koskevilla 

kysymyksillä on tarkoitus selvittää tarjolla olevien pysäköintipalveluiden, mukaan lukien 

mobiilimaksuapplikaatiot, käytön yleisyys Oulussa ja muualla Suomessa. Lisäksi 

selvitetään, hyödynnetäänkö pysäköintipalveluiden kautta saatavaa dataa tällä hetkellä 

palveluiden kehittämisessä. Asiantuntijoilta kysyttiin muun muassa seuraavia 

kysymyksiä: 

 Kuinka suuri osuus tietonne tai näkemyksenne mukaan pysäköintimaksuista 

hoidetaan mobiilimaksamisella Oulussa? Ja entä muissa kaupungeissa, joissa 

palvelunne on käytössä? Entä näkemyksenne, miten tämä tulee kehittymään 

tulevaisuudessa? 

 Kuinka suuri osuus asiakkaistanne on keskimäärin pitkäaikaisia pysäköijiä ja 

lyhytaikaisia pysäköijiä? 

 Keräättekö eri asiakasryhmien suorittamista pysäköintitapahtumista dataa? 

 

Asiantuntijoilta saaduista vastauksista huomataan, että Oulussa 

mobiilimaksuapplikaatioiden osuus kaikesta keskustan maksullisesta pysäköinnistä on 

alhainen. Suomen suurimmissa kaupungeissa mobiilimaksuapplikaatioiden osuus 

pysäköintimaksuista liikkuu 60–90 % välillä, kun se Oulussa on saatujen vastausten 

pohjalta noin 30 %. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Oulun lukema tulee 

lähitulevaisuudessa kasvamaan, kunhan tietoisuus pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioiden mahdollisuudesta lisääntyy. Kysyttäessä Oulun 
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lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten pysäköintilupien osuuksista ja näiden kautta saatavan 

datan hyödyntämisestä, asiantuntijoiden vastaukset risteävät. 

Mobiilimaksuapplikaatioiden osalta käyttöasteiden alhaisuuden kautta on mahdotonta 

arvioida todellisia osuuksia, mutta lyhytaikaisten pysäköintilupien osuudet näyttelevät 

tällä hetkellä isoa osaa. Vastausten perusteella Oulu tosin poikkeaa muista Suomen 

suurimmista kaupungeista siinä, että Oulussa hankitaan suhteessa enemmän 

pitkäaikaispysäköintilupia kuin muulla Suomessa. Pysäköintilaitosten osalta Oulussa ei 

ole nähty tarvetta eri pysäköintilupien osuuksista tai käyttäjäasiakasryhmistä saatavan 

pysäköintidatan keräämiseen. Vastausten mukaan saatavasta pysäköintidatasta voitais iin 

kyllä erotella kysytyt osuudet, mutta siihen ei nähdä tarvetta. Maanpäällä toimivien 

mobiilimaksuoperaattoreiden toiminnassa eri käyttäjäryhmistä kerätään tietoa, jota 

hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Mobiilimaksuapplikaatioiden kautta kerättävää 

pysäköintidataa hyödynnetään asiantuntijoiden mukaan erilaisten pysäköintipalveluiden 

kehittämiseksi suoraan käyttäjien tarpeisiin.       

     

Oulun keskustan pysäköinnin kehittäminen 

Oulun keskustapysäköinnin ja pysäköinnin maksutoimintojen kehittämistä koskevien 

kysymysten tarkoituksena oli selvittää asiantuntijoiden näkemys Oulun keskustan 

pysäköinnin nykytilasta ja asiantuntijoiden kehittämisehdotukset. Asiantuntijo ilta 

kysyttiin muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 Miten kehittäisitte Oulun kaupungin keskustan pysäköintiä tai siihen liittyviä 

maksutoimintoja, jos saisitte vapaat kädet? 

 Miten mielestänne mobiilimaksamisen suosiota voisi Oulussa edistää 

 Jos saisitte kehittää Oulun keskustan pysäköintijärjestelmää, niin mitä tekisitte? 

 

Oulun pysäköinnin kehittämisestä kysyttäessä asiantuntijoiden vastaukset vaihtelivat 

suuresti. Erään vastauksen mukaan Oulun keskustan pysäköinnissä on tällä hetkellä hyvä 

tilanne ja kehittämissuuntaus pitäisi kohdentaa pysäköinnin keskittämiseen, esimerk iks i 

pysäköintilaitoksiin ja niiden laajentamiseen. Suurimmassa osassa saaduissa vastauksissa 

pääpaino kohdistui erilaisten pysäköintipalvelutuotteiden ja mobiilimaksuapplikaatio iden 

näkyvyyden parantamiseen Oulun keskustan maanpäällisillä maksullis il la 

pysäköintipaikoilla. Vastausten perusteella kehityssuuntaus muualla Suomessa osoittaa, 

että mobiilimaksamisen yleistyminen vähentää maksuautomaattien tarvetta sekä lisää 
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laajempaa käyttäjälähtöisten mobiilipalveluiden tarjontaa. Tällä hetkellä 

mobiilimaksuapplikaatioiden näkyminen katukuvassa ei ole sallittua sopimusteknis istä 

syistä johtuen.   

Suurimmassa osassa vastauksia pohdittiin myös tämänhetkisten kadunvarren 

maksuautomaattien tarpeellisuutta. Tällä hetkellä maksuautomaatit toimivat joko 

käteisellä tai luottokortilla, ilman ajoneuvon tunnistustietoja. Lisäksi arvioit iin 

maksuautomaattien, ylläpitokustannusten takia, olevan tällä hetkellä kannattamattomia. 

Automaatista saatava tuloste työllistää tällä hetkellä esimerkiksi pysäköinninvalvontaa, 

koska valvonnan käyttämää rekisterinumeron tunnistukseen perustuvaa järjestelmää ei 

voi käyttää maksuautomaateista suoritettuihin maksusuorituksiin. Pysäköinnin 

laillisuuden takaama maksuautomaattituloste pitää tarkastaa ajoneuvon sisälle näkyville 

asetetusta tulosteesta. Tämä työllistää pysäköinninvalvontaa ja aiheuttaa epäselvyyks iä. 

Asiantuntijoiden kehitysehdotuksena olisi pysäköintimaksuautomaateissa käytettävän 

järjestelmän päivittäminen digitaalista tunnistautumista vaativaksi. Suomen suurimmissa 

kaupungeissa on vastausten mukaan ryhdytty vähentämään kadunvarressa sijaitsevia 

maksuautomaatteja ja samalla käyttöön jäävien automaattien järjestelmät on päivitetty 

digitalisaatiota hyödyntäviksi. Radikaalein ehdotus koski kokonaan automaateista 

luopumista, mutta käytännössä se ei ole vastausten mukaan vielä mahdollista. Vastausten 

perusteella Oulussa tällä hetkellä vallalla oleva pysäköintiä koskeva keskustelu sekä 

sopimustekniset seikat hidastavat maksuautomaatteihin ja mobiilimaksuapplikaatio ihin 

liittyvää kehitystä.  

Suurimmat kehitysehdotukset liittyivät mobiiliapplikaatioiden käytön mahdollistamiseen 

myös Oulun keskustan pysäköintilaitoksissa sekä digitalisaation parempaan 

hyödyntämiseen. Tähän liittyy olennaisesti kaupungin omistaman pysäköintiyhtiön ja 

mobiilipalveluoperaattoreiden välisien pelisääntöjen selkeyttäminen. Vastausten 

perusteella toivottiin, että pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käyttö olisi 

mahdollista pysäköintilaitoksissa. Tämä suuntaus on jo muualla Suomen suurimmissa 

kaupungeissa jo hyvässä vauhdissa. Vastausten mukaan tällä saataisiin kilpailutilanne tta, 

joka taas aiheuttaa mahdollisesti pysäköintihintojen alenemista. Teknisesti ei ole esteitä 

mobiilimaksuapplikaatioiden toimintojen liittämisessä pysäköintilaitoksissa käytössä 

oleviin seurantajärjestelmiin. Pysäköintilaitostoiminnon lisääminen 

mobiilimaksuapplikaatioihin käy yksikertaisesti. Lisäksi erilaisten käyttäjälähtöisten 

pysäköintipalveluiden tarjonta kasvaisi ja dynaamiseen pysäköinnin hinnoitteluun olisi 
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tulevaisuudessa helpompi siirtyä. Vastausten perustella digitalisaation tuomien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen pysäköinnissä on tällä hetkellä puutteellista. 

Vastauksista voi päätellä, että Oulua pidetään teknologia kaupunkina, mutta pysäköinnin 

osalta se laahaa muihin Suomen suurimpiin kaupunkeihin verrattaessa perässä juuri 

teknologian ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. 

Kehitysehdotuksena vastauksien pohjalta oli se, että Ouluun pitäisi saada käyttöön 

”älyhubi” eli tietopankki, jonne kaikki pysäköintidata kerätään ja jaetaan sieltä avoimen 

rajapinnan kautta eteenpäin. Erilaisia älyhubeja on Suomessa käytössä esimerk iks i 

Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa. Vastausten perusteella voidaan päätellä, että kun 

kaikki pysäköintidata on yhdessä kaupungin ylläpitämässä järjestelmässä, niin 

pysäköinnin seuranta toimii yksinkertaisemmin.  

Pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan toteuttaminen 

Seuraavaksi asiantuntijahaastatteluissa siirryttiin reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan 

toteuttamismahdollisuuksiin. Tarkoituksena oli selvittää olisiko Oulun keskustan 

pysäköinnin reaaliaikaista maanpäällisten kadunvarren pysäköintipaikkojen ja 

pysäköintialueiden seurantaa mahdollista toteuttaa pelkästään pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioiden kautta.  Haastateltavilta asiantuntijoilta kysyttiin suoraan 

seuraava kysymys: 

 

 Pystytäänkö mobiiliperusteisella pysäköintipalvelullanne toteuttamaan 

pysäköintipaikkojen tarkka reaaliaikainen pysäköinnin seuranta ja sijainti vai 

vaatiiko se järjestelmiltä jotain erikoista? Mitä?  

 

Tähän kysymykseen saatiin yksimieliset vastaukset. Vastausten mukaan Oulun keskustan 

maanpäällisten pysäköintipaikkojen reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan tekniselle 

toteuttamiselle pelkästään mobiilimaksuapplikaatioita käyttämällä ei ole esteitä. 

Vastausten mukaan pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatiot toimivat tällä hetkellä jo niin, 

että ne keräävät sovellusten käytöstä syntyvän pysäköintidatan reaaliaikaisesti omiin 

tiedonkeräysjärjestelmiin ja pystyvät näkemään reaaliaikaisesti omien sovellusten kautta 

suoritettujen maanpäällisten pysäköintipaikkojen tilatiedot. Haastatteluiden vastausten 

perusteella mobiilimaksuapplikaatioiden operaattorit kehittävät reaaliaikaisuuteen 

perustuvia pysäköintipalveluita kerätyn reaaliaikaisen pysäköintidatan kautta, 

esimerkiksi Helsingin alueella on mahdollista käyttää pysäköinnin mobiilipalvelua, jossa 
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asiointikohteen asettamisen jälkeen mobiilisovellus opastaa lähimmälle vapaalle 

pysäköintipaikalle. Sopimusten kautta Oulun kaupungilla ja pysäköinninvalvonnalla on 

myös oikeudet Oulun keskustan pysäköinnin reaaliaikaisen pysäköintitilanteen 

tarkasteluun. Ainoaksi pieneksi haasteeksi vastausten perusteella koettiin älylaitte iden 

paikannuksen tarkkuus sekä käyttäjien huolellisuus pysäköitävän ajoneuvon sijainnin 

kirjaamisessa.    

Pysäköintidatan kerääminen muista laitteista ja jakaminen 

Pysäköintidatan keräämiseen toisista pysäköintidatan keräyslaitteista ja menetelmistä 

sekä kerätyn pysäköintidatan jakamiseen liittyvissä kysymyksissä tarkoituksena oli saada 

selville reaaliaikaisen pysäköinnin tilapäivitysten jakamiseen liittyviä esteitä tai haasteita. 

Asiantuntijoilta kysyttiin muun muassa seuraavia kysymyksiä:  

 

 Onko Oulussa tällä hetkellä keräämänne pysäköintidatan jakamise lle 

avoimeen rajapintaan esteitä?  

 Onnistuuko tällä hetkellä teidän teknisten järjestelmien puolesta, muista 

ulkopuolisista laitteista ja menetelmistä, avoimeen rajapintaan kerätyn 

pysäköintidatan vastaanottaminen ja sen siirtäminen suoraan käyttäjille 

jaettavana reaaliaikaisena tietoina? 

 Mitä se edellyttäisi teiltä tai viranomaisilta, että saman kaupungin alueella 

toimivien kaikkien mobiiliperusteisten pysäköintipalvelun tuottajien keräämä 

pysäköintidata näkyisi reaaliaikaisesti missä tahansa pysäköintisovelluksissa?  

 

Asiantuntijoiden vastausten yhteenvetona voidaan pitää sitä, että teknisiä esteitä 

pysäköintidatan keräämiseen erilaisista teknisistä laiteista ja menetelmistä sekä kerätyn 

pysäköintidatan siirtämiselle avoimen rajapinnan kautta käyttäjille jaettavana 

reaaliaikaisena tilanpäivitystietoina ei ole. Siihen ei muutaman vastauksen perusteella ole 

ollut vain tarvetta. Ongelmallisuus tulee vastausten mukaan vastaan kysymyksissä 

yhteisten pelisääntöjen sopimisesta sekä sopimusteknisistä seikoista. Vastausten mukaan 

reaaliaikaiseen seurantaan vaaditaan nopeaa kerätyn pysäköintidatan jalostamista 

sopivaan datan formaattiin, eli jos useasta keräyslaitteesta tai menetelmästä kerätty 

pysäköintidata siirtyy eri dataformaatissa tietojärjestelmiin, niin niiden käsittely sopivaan 

muotoon voi olla työlästä. Lisäksi ongelmaksi koetaan se, että Oulun keskustan alueella 

toimii useita pysäköintipalvelua tarjoavaa toimijaa, joista jokainen haluaa pitää ja 
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hyödyntää keräämänsä pysäköintidatan omissa toiminnoissaan. Vastauksena tähän ja 

seuraavaan kysymykseen ehdotetaan kaupungin ylläpitämän älyhubin perustamista, 

jonne kaikki Oulun keskustasta kerättävä pysäköintidata kerätään reaaliaikaises t i. 

Älyhubista kaupunki ja pysäköinninvalvonta voivat hyödyntää kerättyä pysäköintidataa 

omissa toimissaan ja jakaa sitä avoimen rajapinnan kautta vapaasti kaikkien pysäköinnin 

mobiilipalveluiden hyödynnettäväksi.                      

Ehdotetun tiedonkeräysjärjestelmän ylläpitäjäksi on vastausten perusteella tärkeää saada 

kaupunki itse, johtuen pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden kilpailutilanteesta. Näin 

kukaan ei saa ylimääräistä etua. Lisäksi nyt, kun älyhubi -palvelut ovat alkaneet 

yleistymään, olisi tärkeää keskustella yleisesti, missä dataformaatissa kerättävä 

pysäköintidata siirretään tietojärjestelmiin. Vastauksista käy esiin huoli siitä, että jos 

jokaiseen kaupunkiin perustetaan älyhubi ja jokaiseen älyhubiin kerättävä data on eri 

formaatissa, niin useassa kaupungissa toimivien mobiilioperaattoreiden toiminnasta voi 

tulla työlästä. Vastauksissa tulee hyvin esille kansallisten standardien määrittelyn tärkeys. 

Lisäksi tulisi yleisesti sopimuksien kautta määritellä, mitä tietoa älyhubiin siirretään. 

Vastausten perusteella pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan toteuttaminen ei vaadi 

muuta oleellista tietoa kuin sijaintitiedon ja pysäköinnin aloitus ja lopetus ajat.  

Lopuksi  

Haastatteluiden lopuksi kysyttiin vielä asiantuntijoiden kehitysideoita ja terveisiä työhön 

tai Oulun keskustan pysäköintiin liittyen. Asiantuntijoilta kysyttiin seuraava kysymys: 

 Mitä muita kehitysideoita tai terveisiä teillä tulee vielä lopuksi mieleen?  

Asiantuntijoiden vastauksissa painottuu pitkälti jo edellä tulleissa vastauksissa esiin 

nousseet tärkeät huomiot. Eli digitalisaation hyödyntäminen, pysäköintilup ien 

digitalisointi, bisnesajattelu ja avoimen rajapinnan hyödyntäminen. Digitalisaa t ion 

hyödyntämisellä haetaan jo olemassa olevan pysäköintidatan parempi hyödyntäminen. 

Pysäköintilupien digitalisoimisella tarkoitetaan, että kaikki pysäköinti vaatii 

rekisterinumeron kautta tunnistautumisen. Tämä helpottaa muun muassa 

pysäköinninvalvonnan työtä. Bisnesajattelulla tarkoitetaan sitä, että 

mobiilimaksuapplikaatioiden toiminta perustuu bisneksen tekoon ja bisnestä on vaikea 

tehdä, jos ei saa mainostaa tarjolla olevia palveluita. Pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioiden näkyvyyden parantaminen toisi lisää palveluita ja kilpailua, 

joka taas vaikuttaa hinnoitteluun. Lisäksi yhteen vastaukseen sisältyi mielenkiinto inen 
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tulevaisuuden skenaario. Erilaisten mobiiliapplikaatioiden kehittäminen on nykyään 

helppoa, niin ei mene kauaa ennen kuin suuret kauppaliikkeet, kuten esimerkiksi Kesko 

ja Arina, tuovat markkinoille pysäköinnin bonusjärjestelmän, jossa käyttäjät voivat saada 

pysäköinnistä bonusta. Vastaajat toivat hyvin esiin sen, että pysäköinnin kehitys on 

menossa koko ajan kohti reaaliaikaista pysäköintipalvelua ja tässä avoimen rajapinnan 

hyödyntäminen nousee tärkeäksi osaksi. 

5.2 Asukaskysely 

Oulun kaupungin asukkaille tehtiin 16.8 – 29.8.2021 SurveyPal -ohjelmalla internet-

asukaskysely. Kysely julkaistiin Oulun kaupungin internetsivuilla ja kysely oli avoimena 

kahden viikon ajan. Vastauksia kyselyyn tuli kyselyn avoimena oloaikana yhteensä 162. 

Kyselyn tarkoituksena oli saada kuva oululaisten mielipiteistä nykyisten 

pysäköintipaikkojen saatavuudesta, pysäköinnin maksamisen helppoudesta sekä 

pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan tarpeellisuudesta. Kyselyyn halutt iin vastauksia eri 

ikäryhmistä, jotta voidaan tarkastella eri ikäryhmien mielipiteiden eroavaisuuks ia 

koskien pysäköinnin kehittämisestä palvelun näkökulmasta.  

Vastaajien taustatiedot 

Asukaskyselyn taustatiedoissa selvitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, sosioekonominen 

asema ja oululaisuus aste. Vastaajista 51,9 % oli naisia ja 42,5 % miehiä. 5,6 % vastaajista 

ei halunnut kertoa sukupuoli tietojaan. Kyselyyn vastanneista suurin ikäryhmä eli 49,1 % 

oli 35–54-vuotiaita. Sosioekonomiselta asemalta ylivoimaisesti suurin osa eli 72,8 % oli 

työssäkäyviä. Oululaisuutta tiedusteltaessa, vastaajista reilusti suurin osa eli 73,5 % oli 

asunut Oulun alueella yli 10 vuotta.    

Kyselyyn saatiin todella vähän vastauksia. Kyselyyn vastasi vain noin 0,0008 % Oulun 

väestöstä. Näin saatujen vastausten pohjalta luotettavan arvioinnin tekeminen Oulun 

keskustan pysäköinnin saatavuuden ja palveluistumisen kehittämiseksi on hankalaa. 

Kyselyyn vastanneista 51,9 % naisia ja 42,5 % miehiä, kun vuoden 2019 tilaston mukaan 

oululaisista 50,1 % oli naisia ja 49,9 % miehiä. Naiset olivat hieman aktiivisemp ia 

vastaamaan kyselyyn kuin miehet. Kyselyyn vastanneista 85,1 % oli 25–64-vuotiaita, kun 

heitä Oulun vuoden 2019 asukastilastojen mukaan oli 51,1 % Oulun väestöstä. 

Ikärakenne 25–64 oli yliedustettu kyselyssä, kun taas alle 25- ja yli 65-vuotiaiden 

vastausprosentit jäivät alle kymmeneen prosenttiin. Vastaajista 72,8 %:n 
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sosioekonominen luokka oli työssäkäyvä. Vuoden 2019 tilastojen mukaan Oulussa 

työssäkäyvien osuus yli 18-vuotiaista oli 47 %. Työssäkäyvät olivat myös kyselyssä 

yliedustettuina verrattuna muihin sosioekonomisiin luokkiin. Vaikka vastausten 

jakaumassa nähdään opiskelijoiden/koululaisten sekä eläkeläisten vastausprosentt ien 

alhaisuus, niin kaikki ikä- ja sosioekonomiset luokat ovat edustettuina kyselyssä.             

Alla olevassa taulukossa on verrattu kyselyyn vastanneiden taustatietoja Oulun 

kaupungin tilastollisen vuosikirjan arvoihin. (Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 

2019) 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot verrattuna Oulun kaupungin tilastollisen 

vuosikirjan mukaisiin tilastoihin 

 

 

Kuva 17. Vastaajien taustatiedot. 
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Keskustassa pysäköinti  

Kyselyssä tiedusteltiin, kuinka usein oululaiset pysäköivät Oulun keskustassa. Kyselyyn 

saatujen vastausten perusteella suurin osa vastaajista eli noin 53 % pysäköi Oulun 

keskustassa pari kertaa kuukaudessa tai harvemmin. Vertailtaessa kysymykseen saatuja 

tuloksia vuonna 2019 pysäköintiohjelma 2040 laatimisen yhdessä suoritetun kyselyn 

tuloksiin koskien keskustassa asioimista, erovaisuudet ovat hyvin minimaaliset. Tulosten 

eroavaisuudet tulevat päivittäin keskustassa asioimisen osuuksissa. Tähän on osaltaan 

voinut vaikuttaa koronarajoitukset.   

 

Kuva 18. Vastaajien keskustassa asiointi. 

Pysäköintiin käytettävät maksutavat  

Pysäköinnin maksutapoihin liittyvien kysymyksien vastauksista oltiin kiinnostune ita 

keskustassa maksullisille pysäköintipaikoille pysäköivien maksutapatottumuksista. 

Lisäksi tarkasteltiin, miten maksutavat eroavat eri ikäryhmien vastauksissa maksullis il la 

pysäköintipaikoilla käytettävien maksutapojen suhteen. Kysyttäessä, millä maksutava lla 

vastaajat yleensä suorittavat maanpäällisten maksullisten pysäköintipaikkojen 

pysäköintimaksun, vastaajista peräti noin 60 % ilmoitti käyttävänsä 

pysäköintimaksusuoritukseen käteistä tai pankki- tai luottokorttia. Pysäköinnin 

mobiilimaksuapplikaatioita ilmoitti käytävänsä reilu neljännes eli 26,7 % vastaajista. 

Vertailtaessa maksutavoista saatuja vastaustuloksia vuonna 2019 Oulun kaupungil le 

tehdyn pysäköintiohjelman laatimisen aikana suoritettujen 

kadunvarsihaastatteluvastauksien tuloksiin, voidaan huomata mobiilimaksamisen 

suosion kasvaneen lähes 10 %. Pysäköintiohjelmaa varten suoritetuissa haastatteluissa 
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otanta oli huomattavasti suurempi, kuin tätä työtä varten suoritetussa kyselyssä. 

Pysäköintiohjelman haastatteluihin saatiin vastauksia 1118 kappaletta.  

 

Kuva 19. Maksutapakäyttäytymisen vertailua. 

Tarkasteltaessa, miten eri maksutapojen käyttö vaihtelee vastaajien ikäryhmien sisällä, 

voidaan huomata, että käteisen ja pankki- tai luottokorttien käyttö on yleisempää 

vanhemmissa ikäryhmissä. Vastausten perusteella 35–64 ja yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä 

käteistä tai pankkikorttia pysäköintimaksun suorittamiseen käytti yli 60 % vastaajista, 

kun taas mobiilimaksuapplikaatioita käytti vain noin 20 % vastaajista. 18–34-vuotiaiden 

ikäryhmissä pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatioiden käytön osuus suoritetuista 

pysäköintimaksuista oli hieman alle 50 %, kun taas käteistä tai pankkikorttia käytti noin 

40 % vastaajista. 

 

Kuva 20. Eri ikäryhmien vastaukset maksutapojen käyttöön 
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Maksullisen pysäköinnin suorittaminen automaatti vs. mobiilimaksuapplikaatio 

Oulun keskustan maanpäällisten maksullisten pysäköintipaikkojen pysäköintimaksun 

suorittamiseen voi käyttää mobiilimaksuapplikaatiota tai pysäköintipaikan/-alueen 

läheisyydessä sijaitsevaa pysäköinnin maksuautomaattia. Kysymysten tarkoituksena oli 

selvittää Oulun keskustassa pysäköivien mielipiteitä pysäköinnin maksamiseen ja 

maksamisen helppouteen liittyen. Kyselyssä selvitettiin ensin vastaajien tietämystä 

mobiilimaksuapplikaatioiden käytön mahdollisuudesta maanpäällisten maksullisten 

pysäköintipaikkojen pysäköintimaksun suorittamiseen. Saatujen vastausten pohjalta 

oululaiset tietävät mobiilimaksumahdollisuudesta, eli yli 90 % vastanneista ilmo it t i 

tietävänsä mobiilimaksuapplikaatioiden käytön mahdollisuudesta. 

 

Kuva 21. Vastaajien tietämys mobiilimaksuapplikaatioiden mahdollisuudesta 

Pysäköinnin maksuperusteena on pysäköintiin käytetty aika. Vastaajista noin 70 % ei 

tiedä pysäköityään, kuinka kauan pysäköintiaikaa asiointi keskustan palveluissa vaatii. 

Kysyttäessä onko keskustassa asiointi peruuntunut, kun pysäköinnin maksaminen 

maksuautomaattia käyttämällä ei ole jostain syystä onnistunut, noin 50 % vastaajista 

kertoi asioinnin keskeytyneen tämän vuoksi. Lisäksi maksuautomaattia käytettäessä 80,9 

% vastaajista maksaa pysäköinnistä ylimääräistä. Kun automaattien käytöstä saatuja 

vastauksia verrataan mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön, niin voidaan huomata, että 

tulokset kääntyvät päinvastaiseksi. Suurin osa vastaajista piti 

mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöä pysäköinnin maksamisessa erittäin helppona ja 

vaivattomana. Vastauksista paistaa läpi tietoisuus mobiilimaksamisen vaivattomuudesta, 

mutta silti pysäköinnin maksamiseen käytetään mieluimmin kadunvarressa sijaitsevaa 

maksuautomaattia.  
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Kuva 22. Vastaukset pysäköintiautomaattien ja mobiilimaksuapplikaatioiden käytöstä  

Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin asukkaiden mielipidettä siihen, pitäisikö 

pysäköintilaitoksissa pystyä maksamaan pysäköinti mobiiliapplikaation kautta. Saatujen 

tulosten valossa 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että pysäköintilaitoksissa pitäisi pystyä 

maksamaan pysäköinti samalla mobiiliapplikaatiolla, joka toimii myös maan päällä. 

   

Kuva 23. Vastaajien mielipide mobiilimaksamiseen pysäköintilaitoksissa 

Oulun keskustan pysäköinnin saatavuus 

Oulun keskustan pysäköinnin saatavuuskysymysten tarkoituksena oli selvittää Oulun 

keskustassa pysäköivien mielipiteitä keskustassa sijaitsevien pysäköintipaikkojen 

saatavuudesta. Tähän oleellisesti liittyy vapaista pysäköintipaikoista käyttäjille jaettava 

reaaliaikainen informaatio. Oulun keskustassa liikkujat saavat pääväylien varsilta 
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reaaliaikaista tietoa pysäköintilaitosten sijainneista ja vapaista pysäköintipaikoista, sen 

sijaan maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta ei ole vapaasti tarjolla olevaa tietoa.  

Maanpäällisien pysäköintipaikkojen saatavuutta koskeviin kysymyksiin saatujen 

vastausten perusteella yli 60 % vastaajista oli sitä mieltä, että vapaan pysäköintipa ikan 

nopea löytäminen on hankalaa. Maanpäällisistä pysäköintipaikkojen sijainneista ja 

vapaista pysäköintipaikoista saatavaan informaatioon liittyvissä kysymyksissä vastaajien 

mielipiteet olivat samansuuntaisia. 58,1 % vastaajista koki saavansa huonosti 

informaatiota pysäköintipaikkojen sijainneista, ja vastaavasti 73,3 % vastaajista koki 

saavansa huonosti informaatiota vapaista pysäköintipaikoista Oulun keskustan alueella. 

Vastaajista 36,7 % oli joutunut siirtämään keskustassa asiointiaan, koska eivät olleet 

pystyneet löytämään vapaata pysäköintipaikkaa maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta.  

Lisäksi kysyttäessä ilmaisen vapaan pysäköintipaikan löytämisen helppoudesta, peräti 

81,4 koki ilmaisen pysäköintipaikan löytämisen vaikeaksi. 

 

Kuva 24. Vastaukset koskien maanpäällisten pysäköintipaikkojen saatavuutta.  

Kun maanpäällisten pysäköintipaikkojen saatavuuteen saatuja vastauksia verrataan 

pysäköintilaitosten saatavuudesta saatuihin vastauksiin, on huomattavissa selkeä ero. 

Pysäköintilaitosten saatavuutta koskeviin kysymyksiin saatuja vastauksia tarkastelemalla 

voidaan huomata, että vastaajista yli 66 % sai hyvin informaatiota pysäköintilaitoks issa 

vapaana olevista pysäköintipaikoista sekä lähes 60 % vastaajista koki saavansa hyvin 

opastusta Oulun keskustassa sijaitseviin pysäköintilaitoksiin. Vastaustulokset ovat siten 

melkein päinvastaiset verrattuna kysymykseen maanpäällisten pysäköintipaikkojen 

saatavuudesta saatuihin vastauksiin. Pysäköintilaitosten käyttöön liittyvissä 

kysymyksissä yli 65 % vastaajista piti pysäköintilaitoksia helppokäyttöisinä, kun taas 
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vastaavasti 31,5 % mielestä ahtauden ja käytön hankaluuden takia he eivät pysäköi 

ollenkaan pysäköintilaitoksissa.   

 

Kuva 25. Vastaukset koskien pysäköintilaitosten saatavuutta. 

Reaaliaikaiset pysäköintipalvelut ja niiden tarpeellisuus 

Kyselyssä tiedusteltiin Oulun alueen asukkailta heidän mielip idettään reaaliaikaiseen 

pysäköintipalveluun, jossa heille tarjottaisiin reaaliaikaisesti informaatiota keskustan 

vapaista pysäköintipaikoista sekä niiden sijainneista. Kysymysten tarkoituksena oli 

selvittää oululaisten halukkuus reaaliaikaisen pysäköintipalvelun käyttöön ja heidän 

mielipiteensä reaaliaikaisen pysäköintipalvelun tarpeellisuuteen. Lisäksi selvitett i in, 

miten eri ikäryhmien vastaukset eroavat toisistaan niin reaaliaikaisen pysäköintipalve lun 

tarpeellisuuden kuin samaisen palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä.  

Vastaajista 67,3 % toivoi, että heillä olisi käytettävissä pysäköintipalvelu, josta saisi 

reaaliaikaista informaatiota keskustan vapaana olevista pysäköintipaikoista. Lisäksi 63,5 

% vastaajista koki tarpeellisena pysäköintipalvelun, josta voisi halutessaan nähdä tai 

tarkistaa reaaliaikaisesti kaikki keskustan alueen vapaana olevat pysäköintipaikat. 

 

Kuva 26. Vastaajien mielipide pysäköintipalvelun tarpeellisuuteen. 
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Vertailtaessa miten eri ikäryhmien vastaukset poikkeavat toisistaan, reaaliaika isen 

pysäköintipalvelun käyttöön ja tarpeellisuuteen liittyvissä kysymyksissä, voidaan 

huomata saaduissa vastauksissa tiettyjä eroavaisuuksia. 18–24-vuotiaiden keskuudessa 

100 % vastaajista ja 25–34-vuotiaiden keskuudessa 75 % toivoi, että heillä olisi käytössä 

reaaliaikainen pysäköintipalvelu, josta saisi tai voisi tarkistaa reaaliaikaisesti vapaat 

pysäköintipaikat asiointikohteen läheisyydestä. 35–64-vuotiaiden keskuudessa 

halukkuus reaaliaikaisen pysäköintipalvelun käyttöön oli alhaisempaa, vastaajista noin 

20 % ei toivo käyttöönsä reaaliaikaista pysäköintipalvelua.        

 

Kuva 27. Eri ikäryhmien vastaukset reaaliaikaisen pysäköintipalvelun tarpeellisuuteen. 

5.3 Yhteenveto 

Asiantuntijahaastatteluiden yhteenveto 

Mobiilioperaattoreiden näkyvyyden puutteeseen vaikuttaa suuresti Oulussa valla lla 

olevat pysäköintiä koskevat sopimukset kaupungin ja sen omistaman pysäköintiyhtiön 

välillä. Tilanne on haastatteluiden valossa haastava, eikä tilanteeseen ole tulossa tai 

näkyvissä pikaista muutosta. Oulu on pysäköinnin mobiilipalveluissa sekä 

mobiilimaksamisessa selvästi perässä muita Suomen kaupunkeja. Muiden Suomen 

kaupunkien esimerkeistä nähdään, että mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöosuuden 

lisääntyminen kaikesta maksullisesta pysäköinnistä lisää käyttäjille saatavilla olevien 

pysäköintipalveluiden tarjontaa. Lisäksi muualla mobiilimaksaminen on kovaa vauhtia 
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yleistymässä myös pysäköintilaitoksissa. Haastatteluiden perusteella mobiilimaksamisen 

liittäminen pysäköintilaitoksissa käytössä oleviin järjestelmiin ei ole ongelma.   

Kaupungin ja sen omistaman pysäköintiyhtiön välisten sopimusten lisäksi myös 

digitalisaation parempi hyödyntäminen nousi vahvasti esille Oulun keskustan 

pysäköintijärjestelmän kehittämisessä. Digitalisaation osalta Suomessa on olemassa 

hyvin toimiva ja kehittynyt infra, joka tukee ja mahdollistaa laajan pysäköintidatan 

keräämisen erilaisten sovellusten kautta. Muut Suomen suurimmat kaupungit ovat 

alkaneet päivittää nykyisiä pysäköintimaksuautomaatteja digitaalisen tunnistautumisen 

vaativiksi. Tämä lisää pysäköinnistä saatavan datan määrää ja helpottaa 

pysäköinninvalvonnan työtä. Oulu on digitalisaation hyödyntämisessä muita Suomen 

kaupunkeja perässä. Vastausten perusteella muualla kehitetään kovaa vauhtia 

pysäköintijärjestelmiä reaaliaikaisen datan tuomien hyötyjen kautta. Muualla on otettu 

käyttöön erilaisia tiedonkeräysjärjestelmiä (älyhubit), joiden kautta kaupungit saavat 

reaaliaikaista pysäköintidataa omien päätöstensä tueksi. Kaupungit myös jakavat 

keräämäänsä pysäköintidataa avoimen rajapinnan kautta muiden alueella toimivien 

pysäköintioperaattoreiden hyödynnettäväksi. Tämä lisää alueen pysäköintipalveluiden 

tarjontaa ja parantaa keskustoiden saatavuutta käyttäjien näkökulmasta. Tämä kehitys 

nähdään myös suuntana, johon Oulun pysäköintijärjestelmää tulisi kehittää.        

Haastatteluiden perusteella teknisiä esteitä erilaisten pysäköinnin keräyslaitte iden 

keräämän pysäköintitiedon vastaanottamiselle tai siirtämiselle ei ole. Ongelmat liittyvät 

pitkälti kaupunkien olemassa olevan pysäköintijärjestelmän edellytyksiin. Miten 

pysäköintidatan keräys on järjestetty ja minkälaiset tiedonkeräysjärjestelmät ovat 

käytössä. Tällä hetkellä kerätty pysäköintidata on useassa tapauksessa eri toimijo iden 

suljetuissa tiedonkeräysjärjestelmissä, joissa kerätty data ei ole vapaasti saatavilla 

rajapintojen kautta. Kaupungit joutuvat keräämään tai pyytämään yleisesti pysäköinnin 

käyttöastetietoja useista eri operaattoreiden tietojärjestelmistä. Lisäksi nämä tiedot voivat 

olla eri dataformaatissa, jolloin sen käsittelemiseen kuluu ylimäärästä aikaa ja 

reaaliaikaisuus kärsii.  

Vaikka teknisiä esteitä ei juuri ole, liittyy asiaan paljon kysymyksiä. Tärkeää olisi 

yhteisten pelisääntöjen luominen ja yhtenäisestä dataformaatista sopiminen. Yhtenä 

vaihtoehtona olisi yleisten standardien luominen käytettävälle dataformaatille, eli kaikki 

pysäköintidataa keräävät laitteet ja menetelmät siirtävät datan samassa formaatissa 
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tietojärjestelmiin. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen vaatii paljon keskusteluita eri 

pysäköintisektorilla toimivien kesken. Oulussa voimassa olevat yleiset pysäköintiä ja sen 

näkyvyyttä koskevat sopimukset rajoittavat tällä hetkellä mobiilimaksuoperaattore iden 

toimintaa. Samalla ne vaikuttavat mobiilimaksuapplikaatioiden käytön yleistymiseen 

maanpäällisillä maksullisilla pysäköintipaikoilla. Tämän seurauksena erilaisten 

pysäköintipalveluiden tarjonta on alhaisempaa kuin muissa Suomen suurimmissa 

kaupungeissa.  

Asukaskyselyn yhteenveto 

Asukaskyselyn tulosten yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyyn saatiin erittäin vähän 

vastauksia. Näin ollen saatujen vastausten pohjalta luotettavan arvioinnin tekeminen 

Oulun keskustan pysäköinnin saatavuuden ja palveluistumisen kehittämiseksi on 

hankalaa. Saaduista vastauksista voidaan huomata oululaisten kankeus tai haluttomuus 

mobiilimaksuapplikaatioiden käyttöön. Oulun keskustassa maksullis il la 

pysäköintipaikoilla pysäköivät tietävät kyselyn mukaan mobiilimaksuapplikaatio iden 

mahdollisuudesta ja kokevat mobiiliapplikaatiot yleisesti helppokäyttöisiksi, mutta silti 

pysäköintimaksu suoritetaan mieluiten käteisellä tai luottokortilla maksuautomaa tin 

kautta. Vastauksista saa sen kuvan, että oululaiset ovat tottuneet käyttämään 

kadunvarressa olevia pysäköintimaksuautomaatteja pysäköinnin maksamiseen. Tähän 

osaltaan vaikuttaa varmasti myös se, että kyselyn mukaan keskustassa käydään 

suhteellisen harvoin, näin oululaiset eivät ehkä näe tarpeelliseks i 

mobiilimaksuapplikaatioiden käytön opettelua. Lisäksi, kun mobiilimaksuapplikaat iot 

eivät näy katukuvassa sekä niiden käyttöä ei ole selvästi opastettu, voi tämä osaltaan 

vaikuttaa palvelun käyttöön. Vaikka mobiiliapplikaatioiden käyttöhalukkuus on alhaista,  

niin silti lähes kaikkien mielestä mobiilimaksuapplikaatioilla pitäisi pystyä maksamaan 

myös pysäköintilaitoksissa.  

Yhdestä asiasta vastaajat ovat kuitenkin samaa mieltä. Oulun keskustan maanpäällisten 

pysäköintipaikkojen saatavuudesta ja sijainneista on erittäin heikosti informaatiota 

saatavilla verrattaessa tilannetta pysäköintilaitoksiin. Oulun keskustan maanpäällis iltä 

pysäköintipaikoilta ei ole tällä hetkellä saatavilla ollenkaan informaatiota, kun sitä 

pysäköintilaitoksista tarjotaan reaaliaikaisesti kaikille keskustan pääväylillä liikkuvil le. 

Reaaliaikaiselle pysäköintipalvelulle, jossa käyttäjille informoidaan reaaliaikaises t i 

maanpäällisten pysäköintipaikkojen käyttöastetiedot sekä sijainnit, on kyselyn 

perusteella suuri tarve. Kyselyn yhteenvetona voidaan todeta, että oululaiset pitävät 
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maanpäällisiä pysäköintipaikkoja tärkeinä, mutta samalla vaikeasti saavutettavina. 

Vaikka mobiilimaksuapplikaatioiden käyttö pysäköinnin maksamiseen on alhaista, niin 

silti lähes kaikki toivovat käyttöönsä pysäköintipalvelua, jossa heitä informoitais i in 

vapaista keskustan maanpäällisistä pysäköintipaikoista.                  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

6.1 Johtopäätökset   

Pysäköinnin reaaliaikaisen seurannan toteuttamiseen ja sen kautta saataviin hyötyihin 

vaikutta suuresti se, kuinka kattavasti pysäköintidataa kerätään ja kuinka pysäköintidataa 

saadaan jaettua reaaliaikaisesti käyttäjille soveltuvana pysäköinnin saatavuustietona. Jos 

tilannetta tarkastellaan pelkästään ajatuksella, onko markkinoilla olemassa tekniiko ita, 

joilla Oulun keskustan maanpäällinen pysäköinnin reaaliaikainen seuranta voitais iin 

toteuttaa, niin vastauksena olisi kyllä. Aikaisemmin saatavilla olevat tekniset laiteet ja 

menetelmät ei ole olleet tarpeeksi kehittynyttä reaaliaikaisen pysäköintidatan 

keräämiselle. Nyt teknologian ja digitalisaation nopean kehityksen johdosta tekniset 

laitteet ja menetelmät ovat kehittyneet niin paljon, että rajoitteet pysäköinnin 

reaaliaikaisen pysäköintidatan keräämisessä ovat poistuneet. Kun tilannetta tarkastellaan 

pysäköinti palveluna -näkökulmasta, tilanne muuttuu. Pelkästään reaaliaika isen 

pysäköintidatan keräämisen toteuttaminen eri teknisillä laitteilla tai menetelmillä ei 

toteuta kaupungin pysäköinnin palveluistumista. Se on vain yksi pysäköinnin 

palveluistumisen pysäköintijärjestelmiltä vaatima edellytys. Ilman kehitystoimenpite itä, 

kerätyn pysäköintidatan reaaliaikaisen jakamisen edellytysten ja digitalisaa t ion 

paremman hyödyntämisen suhteen, ei voida odottaa pysäköinnin palveluistumisen 

toteutumista. Pysäköinnin palveluistumiseen liittyy olennaisesti reaaliaika isen 

pysäköintitiedon jakamiseen soveltuvien pysäköintipalveluiden, kuten internetsivuston 

tai mobiiliapplikaation kehittäminen. Soveltuvien pysäköintipalveluiden 

mobiiliapplikaatioiden kehittämisessä kaupunki, pysäköintipalveluita tarjoavat yhtiöt ja 

mobiilipalveluoperaattorit ovat avainasemassa.  

Kokonaisvaltaisen kaupunkien keskustoiden maanpäällisten pysäköintipaikkojen 

reaaliaikaisen pysäköinnin seurantajärjestelmän toteuttamisessa kaupungeilla on 

keskeinen rooli, koska keskustan maanpäälliset pysäköintipaikat kuuluvat yleisest i 

kaupungin hallinnan ja päätösten piiriin. Maailmalla pysäköinnin reaaliaikainen seuranta 

on järjestetty erilaisia teknisiä laiteita käyttämällä. Tähän yleisesti on ollut syynä huonot 

tietoliikenneyhteydet sekä korkea ja tiheä rakennuskanta. Fyysisten laitteiden 

asentaminen pysäköinnin seurantaan tuottaa tarkkaa pysäköintidataa, mutta nostaa 

järjestelmästä syntyvät asentamis- ja ylläpitokustannukset korkeiksi.   Maailmalla useat 

kaupungit ovat yleisesti käyttäneet toimintamallia, jossa he kilpailutuksen kautta 
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järjestävät tiettyjen maanpäällisten pysäköintialueiden reaaliaikaisen pysäköinnin 

seurannan toteuttamisen. Tämä on hyvä toimintamalli tilanteissa, joissa alueella ei ole 

muita toimijoita. Tämä toimintamalli kuitenkin heikentää kaupungin päätösvaltaa 

pysäköintiä ja sen kehitystä koskevissa päätöksissä. Lisäksi se rajaa kilpailua ja voi 

pahimmassa tapauksessa nostaa pysäköinnin hintaa. Suomessa kaupungit keräävät 

pysäköintidataa pysäköintimaksuautomaattien sekä keskustoissa toimivien pysäköinnin 

mobiilimaksuoperaattoreiden kautta. Tähän osaltaan vaikuttaa Suomen hyvä 

infrastruktuuri. Suomessa kehitys on siirtymässä mobiilimaksamiseen sekä 

maksuautomaattien käyttämien järjestelmien päivittämiseen digitaalisen 

tunnistautumisen vaativaksi. Pysäköinnin mobiilimaksuapplikaatiot pystyvät tuottamaan 

suhteellisen tarkkaa pysäköinnin sijaintidataa ja ne eivät vaadi erillisiä teknisten laitteiden 

asennuksia, mikä laskee merkittävästi järjestelmän kokonaiskustannuksia.  

Eri laitteiden valmistajien mukaan reaaliaikaiseen pysäköinnin saatavuustietoon 

perustuvat järjestelmät vähentävät keskustoiden liikennettä noin 10 %, vapaan 

pysäköintipaikan etsimisliikennettä noin 30 %, pysäköintipaikan löytymisen aikaa noin 

40 % sekä liikenteestä aiheituvia päästöjä noin 40 % kaupungeissa, joissa heidän 

järjestelmänsä on käytössä. Käytännössä tämä tarkoittaa pysäköinnin käyttöasteiden 

nousua noin 30 %. Ehkä vielä oleellisempi tulos syntyy pysäköintipalveluihin 

integroitujen maksujärjestelmien tuomista hyödyistä. Periaate on selvä, käyttäjä pystyy 

saman palvelun kautta saamaan reaaliaikaisen pysäköinnin saatavuustiedon ja 

maksamaan pysäköinnin ilman nousemista ajoneuvosta. Selvityksen mukaan noin 90 % 

käyttäjistä kokee mobiilimaksuapplikaatioiden käytön helpottaneen heidän liikkumistaan 

keskustassa. Tätä tukee myös tässä työssä tehty asukaskysely, jonka tuloksissa noin 70 % 

vastaajista kokee tarpeelliseksi pysäköinnin mobiiliapplikaation, joka tarjoaa 

reaaliaikaista pysäköinnin saatavuustietoa. Samalla lähes 80 % mielestä 

mobiilimaksuapplikaatioilla pitäisi pystyä maksamaan pysäköinti niin maanpäällä kuin 

myös pysäköintilaitoksissa. Se, miksi tämä ei ole vielä Oulussa mahdollista, johtuu 

suurimmaksi osaksi kaupungin ja sen pysäköintiyhtiön välisistä sopimuksista, joiden 

katsotaan rajoittavan mobiilipalveluoperaattoreiden näkyvyyttä. Tulosten valossa 

voidaan sanoa, että kaupunki saa reaaliaikaisen pysäköintipalvelun kautta oivan työkalun 

keskustoiden pysäköinnin ohjaukseen ja olemassa olevien pysäköintipaikkojen käytön 

optimointiin.   
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Tavoiteltavin tilanne kokonaisvaltaisen reaaliaikaisen pysäköintijärjeste lmän 

toteuttamisessa olisi keskittäminen. Eli käytännössä kaikki keskustan alueen saatavilla 

oleva pysäköintidata kerättäisiin kootusti yhteen tietojärjestelmään, josta se voidaan jakaa 

avoimen rajapinnan kautta kaikkien keskusta-alueella toimivien 

pysäköintipalveluntuottajien hyödynnettäväksi. Näin kaikki pysäköintipalvelun tuottajat 

voisivat kehittää palveluitaan suoraan käyttäjien tarpeisiin kohdennettuna. Näin syntyis i 

kilpailua, joka lisää erilaisten pysäköintipalveluiden tarjontaa sekä voi laskea hintoja. 

Toivottavaa olisi, että kaupunki itse toimisi järjestelmän haltijana, jolloin se voisi kehittää 

pysäköintijärjestelmäänsä omien tarpeiden mukaisesti ja säilyttäisi päätösvallan 

hinnoittelua koskeviin kysymyksiin. 

Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että Oulun ensisijainen tehtävä olisi luoda 

edellytykset pysäköinnin palveluistumisen toteuttamiselle. Nykyisillä olemassa olevilla 

edellytyksillä pysäköinnin palveluistumisen toteutuminen ei ole mahdollista. 

Pysäköinnin palveluistumisen edellytyksiin liittyy olennaisesti Oulun keskustan 

pysäköinnistä kerättävän reaaliaikaisen pysäköintidatan määrän merkittävä 

kasvattaminen sekä keskitetyn tietojärjestelmän perustaminen. Tällä hetkellä 

pysäköintidata on usean eri toimijan tietojärjestelmissä, joista kaupunki joutuu yksitellen 

keräämään haluamansa tiedot. Nopein ja kustannustehokkain ensisijainen ratkaisu olisi 

hyödyntää nykyisiä keskustan alueella toimivia pysäköinnin 

mobiilipalveluoperaattoreita, jotka tuottavat jo nyt reaaliaikaista pysäköintidataa 

keskustasta. Ongelmaksi muodostuu vain pysäköinnin mobiilipalvelun käyttöasteen 

alhaisuus. Oulussa pitäisi ensimmäiseksi miettiä kaupungin ja sen omistaman 

pysäköintiyhtiön väliset sekä mobiilioperaatoreiden sopimusasiat niin, että ne eivät 

rajoittaisi kaupungin pysäköinnin palveluistumisen kehittymistä, erimerkiksi Turun 

esimerkin mukaan. Sopimusten teossa oleellista on pysäköinnin 

mobiilimaksuoperaattoreiden näkyvyyden parantaminen sekä nykyisten 

pysäköintimaksuautomaattien käyttämien järjestelmien päivittäminen pysäköintilup ien 

digitalisointiin. Pysäköintimaksuautomaattijärjestelmän päivittämisellä digitaalista 

tunnistautumista vaativaksi luotaisiin samalla edellytykset pysäköinnin dynaamise l le 

hinnoittelulle tulevaisuudessa.  Lisäksi samaan aikaan pitäisi selvittää mahdollisuudet 

kaupungin hallinnoiman tiedonkeräysjärjestelmän perustamiseen, jonne kerättäisiin 

kootusti kaikki keskustan alueelta saatava pysäköintidata. Järjestelmään kerättyä 

pysäköintidataa voitaisiin jakaa avoimen rajapinnan kautta vapaasti muiden 

pysäköintipalvelun tuottajien hyödynnettäväksi. Kaupungilla säilyisi päätösvalta 
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keskustan pysäköintiä koskeviin asioihin. Näin saataisiin luotua edellytykset 

kokonaisvaltaisen pysäköinnin seurannan toteuttamiselle.  

Kun edellytykset kokonaisvaltaiselle reaaliaikaiselle pysäköinnin seurannalle ovat 

olemassa, niin voidaan alkaa miettimään, mitä vaihtoehtoja reaaliaikaise l le 

pysäköintitiedon keräämiselle olisi. Keskustoissa toimivat pysäköinnin 

mobiilipalveluoperaattorit tuottavat tällä hetkellä kustannustehokkaasti suhteellisen 

sijaintitarkkaa pysäköintidataa kaupungin omistamilta maanpäällisiltä pysäköint ialue ilta 

ilman kalliiden teknisten laitteiden asentamista. Lisääntyvän näkyvyyden avulla 

saataisiin, muiden kaupunkien esimerkkien pohjalta, mobiilimaksuapplikaatio iden 

maksutapaosuutta kasvatettua merkittävästi. Tämä taas lisäisi pysäköinnistä saatavan 

reaaliaikaisen pysäköintidatan määrää sekä kasvattaisi käyttäjille tarjolla olevien 

pysäköintipalveluiden tarjontaa. Mobiilimaksuoperaattorit eivät sulje pois muiden 

laitteiden asentamisia. Ne voivat toimia, joko ainoana tai toisen ratkaisun rinnalla. Näin 

järjestelmään voitaisiin tulevaisuudessa lisätä myös muita pysäköintidatan keräyslaitte ita, 

joista ensimmäisenä vaihtoehtona olisi ehdottomasti konenäköön pohjautuvat kamerat, 

niiden monikäyttöisyyden vuoksi.  

6.2 Yhteenveto 

Tämän diplomityön lähtökohtana oli selvittää pysäköinti palveluna -näkökulman 

vaikutukset Oulun keskustan pysäköintijärjestelmälle sekä selvittää, minkälaisia teknisiä 

laitteita ja menetelmiä on markkinoilla saatavilla, joilla voitaisiin toteuttaa maanpäällisten 

kadunvarsipaikkojen ja pysäköintialueiden reaaliaikainen pysäköinnin seuranta. Lisäksi 

teknisistä laitteista ja menetelmistä tarkasteltiin, mitä edellytyksiä pysäköinti palveluna -

näkökulma niille luo. Pysäköinti palveluna -ajatukseen liittyy olennaisesti avoimen datan 

hyödyntäminen sekä palvelun käyttäjien mielipide palvelun tarpeellisuudelle. Työssä 

selvitettiin asiantuntijahaastatteluiden kautta millaiset ovat eri pysäköintipalve lun 

tuottajien avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Työssä 

suoritetun asukaskyselyn kautta selvitettiin asukkaiden mielipide pysäköintipalve lun 

tarpeellisuuteen. Pysäköinnin seurantaan tehtyjen tutkimuksien pääpaino on ollut eri 

menetelmien teknisessä toiminnassa. Tutkimuksissa ei ole otettu huomioon 

käyttäjälähtöisyyttä ja niiden soveltuvuutta palvelunäkökulmaan. Nyt viimeisen parin 

vuoden aikana Suomessa ja Euroopassa on käynnistetty kaksi hanketta, joilla tavoitellaan 
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pysäköinnin palveluistumista sekä olemassa olevien pysäköintipolitiiko iden 

yhdenmukaistamista ja parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa. 

Tarkasteltaessa pysäköinti palveluna -näkökulman vaikutuksia Oulun 

pysäköintijärjestelmään pitää ensimmäiseksi saada kuva pysäköintijärjestelmien 

kehityskaaresta, jotta voidaan muodostaa kuva, mikä on Oulun keskustan 

pysäköintijärjestelmän nykytila ja mitä kehitys seuraavalle askeleelle siltä vaatii. 

Kehityskaariajatteluun liittyy olennaisesti pysäköinnin kehityksen aikajanatarkastelu. Eli 

mistä kaikki on saanut alkunsa, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa. Pysäköinnin 

kehityskaaritarkasteluun liittyy olennaisesti ihmisten liikkumisen ja erilaisten 

muutosvoimien pysäköintijärjestelmiin aiheuttamien vaikutuksien tunnistaminen. 

Pysäköinnin kehityskaariaskeleen ottaminen vaatii kaupungeilta tunnistettuihin 

muutosvoimiin reagointia ja tarvittavien kehitystoimenpiteiden määritte lyä. 

Kehittyminen alkaa voimakkaista pysäköintipoliittisista päätöksistä, joilla pyritään 

vaikuttaan lähitulevaisuuden pysäköinnin rakentamiseen ja ohjaukseen. Tärkeää on myös 

samalla määrittää toimenpiteet, pysäköintipoliittisten päätöksien kehittämistavoitteis i in 

pääsemiseksi. Oulun pysäköintijärjestelmän nykytila vastaa kehityskaaren toista askelta. 

Oulussa viime vuosina tehdyt pysäköintipoliittiset kehityslinjaukset antavat eväät 

kolmannelle askeleelle, mutta se vaatii kaupungilta runsaasti toimenpiteitä keskustan 

saatavuuden parantamiseksi.   

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on käynnistynyt neljäs teollinen vallankumous, 

jonka ajureina ovat toimineet nopeasti kehittynyt teknologia ja digitalisaatio. Tämä on 

kohdistanut pysäköintijärjestelmiin aivan uudenlaisen muutospaineen. Viime vuosina 

kaupungit ovat alkaneet kehittää kokonaan uusia älykkäitä pysäköinnin ohjaukseen ja 

hallintaan liittyviä palveluita, joissa hyödynnetään markkinoilla saatavilla olevaa 

kehittynyttä tekniikkaa. Kaupungit näkevät pysäköinnin tulevaisuudessa palveluna, jossa 

käyttäjille tarjotaan reaaliaikaista pysäköinnin saatavuustietoa suoraan älylait te iden 

mobiilisovellusten kautta. Tämä on ainoa suunta, jolla kaupungit voivat vähentää 

keskustoiden ruuhkautumista sekä parantaa kaupunkien vetovoimaa. Kaupunkien rooli 

keskustoiden pysäköintijärjestelmien kehittämisessä on keskeinen, koska keskustan 

maanpäälliset pysäköintipaikat kuuluvat yleisesti kaupungin omistukseen. 

Pysäköintijärjestelmiä koskevia kehitystoimia linjataan usein kaupunkien tekemien 

pysäköintipoliittisten päätösten kautta sekä tavoitteisiin pääsemiseksi määriteltyjen 

toimenpiteiden kautta. Pysäköintipolitiikassa valituille pysäköintitoimenpiteille on 
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tyypillistä se, että niillä on toteutuessaan yleensä suuria vaikutuksia pysäköintiin ja 

liikenteeseen sekä niiden käyttöönotto aiheuttaa yleensä suurta vastustusta. 

Nopeasti kehittynyt teknologia ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuks ia 

reaaliaikaisuuteen perustuvien älykkäiden pysäköinnin ohjausjärjestelmien 

kehittämisessä. Tekniikka ei tällä hetkellä luo esteitä pysäköinnin reaaliaika isen 

seurannan toteuttamiselle. Viime aikoina erilaiset reaaliaikaiseen pysäköinnin 

saatavuustietoon perustuvat pysäköintipalvelut ovat kehittyneet nopeasti. 

Reaaliaikaisuuteen perustuvien pysäköintipalveluiden käyttöönotto asettaa kuitenkin 

pysäköintijärjestelmille tiettyjä edellytyksiä. Yksi tärkeimmistä pysäköinnin 

palveluistumisen toiminnan edellytyksistä on reaaliaikainen pysäköintidatan kerääminen. 

Data on palveluistumisen raaka-aine ja sitä on tällä hetkellä runsaasti saatavilla jokaisella 

yhteiskunnan osa-alueella. Operaattorit keräävät palveluiden käyttäjien liikkeistä ja 

mieltymyksistä jo runsaasti dataa. Lisäksi teknologian ja digitalisaa tion kehittyminen on 

tuonut markkinoille uusia tekniikoita ja menetelmiä reaaliaikaisen pysäköintidatan 

keräämiseen pysäköintipaikoilta. Tämä on luonut julkisille ja yksityisille toimijo il le 

kokonaan uudet mahdollisuudet erilaisten palveluiden ja innovaatioiden kehittämise l le. 

Kaupunkien on nyt vain mietittävä, mitkä ovat heidän alueelleen parhaiten soveltuvat 

ratkaisut. Kaupungit ja niiden olemassa olevat olosuhteet ovat erilaisia, näin toisessa 

kaupungissa toimiva ratkaisu ei välttämättä sovellu sellaisenaan seuraavaan kaupunkiin. 

Oulun keskustan alueella toimivat pysäköinnin mobiilipalvelun tuottajat kokevat 

keskustan pysäköintijärjestelmän tällä hetkellä maksujärjestelmiltään sekavaksi, jossa 

kaupungin omistama pysäköintiyhtiö rajoittaa mobiilipalveluiden tarjontaa. Oulun 

kaupunki ei tällä hetkellä hyödynnä ollenkaan digitalisaation tuomia mahdollisuuks ia. 

Tämä rajoittaa palveluiden kilpailua ja vähentää käyttäjille tarjolla olevaa palveluiden 

tarjontaa. Asukkaat toivovat pysäköinnin mobiilimaksamisen kehittämistä sekä 

laajentamista koskemaan myös pysäköintilaitoksia. Asukkaat toivovat käyttöönsä 

reaaliaikaista pysäköinnin saatavuuspalvelua, josta he näkevät reaaliaikaises t i 

keskustassa vapaana olevat pysäköintipaikat. Oulun keskustan pysäköintijärjeste lmä ä 

tulisi ensimmäiseksi kehittää lisäämällä pysäköinnin mobiilipalveluoperaattore iden 

näkyvyyttä keskustan katutasolla. Tämän jälkeen toimenpiteet tulisi kohdistaa 

digitalisaation hyödyntäminen reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämisessä ja 

jakamisessa suoraan käyttäjien mobiilisovelluksiin. Mobiilioperaattorit keräävät 
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kustannustehokkaasti reaaliaikaista pysäköintidataa ja ne voivat toimia myös muiden 

pysäköintidatan keräysmenetelmien rinnalla.  

Tämä lopputyö sattui pysäköinnin kehityksessä digitalisaation murroskohtaan. Tämän 

johdosta eri laitteiden ja menetelmien teknisestä toiminnasta löytyi suhteellisen hyvin 

tietoa, mutta tutkimuksissa ei ollut huomioitu teknisten laitteiden soveltuvuutta 

pysäköinnin palvelunäkökulmaan. Lisäksi reaaliaikaiseen seurantaan perustuvien 

ratkaisujen kaupungeille tuomista hyödyistä saadut tulokset perustuivat pitkälti 

valmistajien ilmoittamaan tietoon, eikä virallisiin tutkimuksiin. Reaaliaikaiseen 

pysäköinnin seurantaan kehitetään koko ajan uusia entistä kehittyneempiä ratkaisuja. 

Kaupunkien niistä saamat hyödyt ovat merkittäviä, niin ruuhkien vähentämisessä kuin 

myös yleisen viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden parantamisessa. Tulemme varmasti 

jatkossa näkemään enemmän tutkimuksia älykkäiden pysäköinninohjausjärjestelmien 

vaikutuksista ihmisten liikkumiseen kaupunkien keskustoissa. Lisäksi älykkäät 

pysäköintiratkaisut tulevat lähitulevaisuudessa olemaan yhä merkittävämpi osa 

kaupunkien pysäköintipoliittista päätöksentekoa sekä korkeakouluihin tehtyjä lopputöitä.  
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LIITE 1 Kyselyn kysymykset ja kaikkien 
vastaajien vastaukset 

1. Vastaajan sukupuoli 

 

2. Ikä 

 

3. Mihin seuraavista ryhmistä koette parhaiten kuuluvanne? 
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Kaikki vastaajat (KA:1.69, Hajonta:0.74) (Vastauksia:160)
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4. Olen asunut Oulussa: 

 

5. Kuinka usein pysäköitte henkilöautolla Oulun keskustassa? 

 

6. Kun pysäköit henkilöautosi keskustassa maksulliselle kadunvarsipaikalle tai 
maanpäälliselle pysäköintialueelle, millä maksutavalla yleensä suoritat 
pysäköintimaksun? 

 

1,2 %

8,0 %

14,2 %

73,5 %

3,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

alle vuoden

1 - 5 vuot ta

5 - 10 vuot ta

y li  10 vuot ta

en asu Oulussa

Kaikki vastaajat (KA:3.69, Hajonta:0.71) (Vastauksia:162)

39,1 %
34,8 %

8,1 %
2,5 %

14,3 %
1,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

pari kertaa kuukaudessa

pari kertaa vi ikossa

päivit täi n

useast i päivässä

en juuri koskaan

ei koske minua

Kaikki vastaajat (KA:2.22, Hajonta:1.42) (Vastauksia:161)

34,2 %

24,8 %

26,7 %

6,2 %

8,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Käteisellä

Pankk i- tai luot tokort i l l a

Mobii l isovell uks ell a

Muuten,  miten?

Ei koske minua

Kaikki vastaajat (KA:2.29, Hajonta:1.22) (Vastauksia:161)



140 

 

7. Tiesitkö, että kadunvarsipaikkojen ja maanpäällisten pysäköintialueiden 
pysäköintimaksun voi suorittaa myös mobiiliapplikaatiolla, kuten EasyPark 
tai Parkman? 

 

8. Tiesitkö, että Oulun keskustan alueella voi ostaa lyhytaikaisen pysäköinnin lisäksi 
myös pysäköinnin kuukausikortin? 

 

9. Olen saanut pysäköintivirhemaksun elämäni aikana: 
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Kaikki vastaajat (KA:1.81, Hajonta:0.7) (Vastauksia:161)
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10. Väittämiä Oulun keskustan kadunvarren paikoista ja pysäköintialueista (1= 

Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä) 

11. Väittämiä Oulun keskustan pysäköintilaitoksista (esim. Kivisydän, Autosaari, 

yms.)  

 

 

 

 

 

 

 

2,48

2,5

2,1

3,82

4,42

2,89

4,02

0 1 2 3 4 5 6

Löydän nopeast i keskustan alueelta …
Saan keskustassa l i ikkuessani hyvin …
Saan keskustassa l i ikkuessani hyvin …
Vapaan pysäköint ipaik an löy täminen …

Ilmaisen pysäköint ipa ikan löy täminen …
Olen joutunut  perumaan/s i i rt äm ään …

Toivon,  et tä käy tössäni ol is i palvelu,  …

Kaikki vastaajat

3,83

3,8

2,51

2,73

3,11

3,44

4,17

0 1 2 3 4 5 6

Oulun keskustan pysäköint i lait oks i a …

Saan keskustassa l i ikkuessani hyvin …

Opastus pysäköint i lait oks ii n on …

En pysäköi pysäköint i laitoks issa,  …

En pysäköi pysäköint i laitoks issa,  …

Toivo is i n,  et tä minulla ol is i käytössäni …

Mielestäni pysäköint i lait oks iss a …

Kaikki vastaajat
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12. Väittämiä yleisesti pysäköintiin liittyen (1= Täysin eri mieltä, 5=Täysin samaa 

mieltä)  

 

 

2,75

2,56

2,94

4,34

3,82

0 1 2 3 4 5 6

Tiedon saaminen eri lais is ta pysäköinnin 
l ipputuot teis ta on helppoa

Tiedän,  mis tä löydän Oulun kaupungi n 
pysäköint ihinnast on

Tulevais uudess a haluais in käyt tää vain 
mobii l iapp lik aat i oit a pysäköint ini …

Samalla pysäköinnin mobii l iappl ikaat i ol la 
pitäis i pys tyä maksamaan sekä …

Kokis in tarpeell is ena tark is taa aina 
halutessani reaaliaik ais est i kaikk i …

Kaikki vastaajat

2,37

3,92

2,93

3,35

4,25

0 1 2 3 4 5 6

Tiedän aina pysäköityäni ajoneuvon,  
kuinka kauan pysäköint iaikaa …

Käytän pysäköint imaksuautom aat issa 
mieluummin pankk ikort t ia kuin käteis tä

Olen joutunut  perumaan/s ii rt äm ään 
as ioint iani,  kun en ole saanut  …

Asioint ini on jäänyt  usein tai joskus 
kesken,  koska arvioim ani …

Maksuautomaatt ia käytet täessä maksan 
pysäköinnis täni useimmiten vähän …

Kaikki vastaajat

2,96

2,89

4,06

4,34

4,27

0 1 2 3 4 5 6

Käytän maksuautomaatt ej a,  koska ne on 
mielestäni halvem pi a

Käytän maksuautomaatt ej a,  koska en 
t iedä tai osaa käyt tää muita …

Pysäköinnin mobii l iappl ikaat i on avulla 
pysäköinnin maksaminen on erit täin …

Pysäköinnin mobii l iappl ikaat i ot a 
käyt tämällä,  pysäköint iaik aa on …

Pysäköinnin mobii l iappl ikaat i ol la 
maksan täsmäll ises t i vain pysäköint i in …

Kaikki vastaajat
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13. Jos käytössäsi olisi pysäköintiapplikaatio tai nettisivusto, josta saisi 

reaaliaikaisesti tietoa Oulun keskustan vapaana olevista pysäköintipaikoista ja 

niiden hinnoittelusta, niin lisäisikö se halukkuuttanne asioida keskustassa?  

 

  

3,96

3,99

2,29

0 1 2 3 4 5 6

Mielestäni eri lais ten mobii l ipal vel ui den 
käyt tö on y leisest i ot taen helppoa

Maksull isessa pysäköinnissä on 
tärkeintä saada aina paras mahdoll inen 
s i jaint i autolle

Olen k i innostunut  palvelus t a,  jossa 
ammatt ikuljet t aj a pysäköi autoni 
puolestani pysäköint i lait oks essa tai …

Kaikki vastaajat

30,4 %

39,1 %

24,2 %

6,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyllä,  ehdot tomast i

Ehkä

Ei

Ei koske minua

Kaikki vastaajat (KA:2.06, Hajonta:0.89) (Vastauksia:161)
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     LIITE 2 

Mobiilipalveluoperaattoreiden asiantuntijahaastattelun kysymysrunko 

 

1. Kuinka kauan olette toimineet Oulun kaupungin alueella? 

2. Kuinka monessa suomalaisessa kaupungissa pysäköinnin mobiilipalveluanne voi 

käyttää? Entä ulkomailla? 

3. Mikä tai mitkä ovat mobiilipalvelunne lipputuotteet Oulussa? Entä muualla 

Suomessa tai maailmalla? 

4. Miten mobiilipalvelunne ovat kehittyneet vuosien saatossa tähän päivään 

mennessä? 

5. Miten kehittäisitte Oulun kaupungin keskustan pysäköintiä tai siihen liittyviä 

maksutoimintoja, jos saisitte vapaat kädet? 

6. Kuinka suuri osuus tietonne tai näkemyksenne mukaan pysäköintimaksuista 

hoidetaan mobiilimaksamisella Oulussa? Ja entä muissa kaupungeissa, joissa 

palvelunne on käytössä? Entä näkemyksenne, miten tämä tulee kehittymään 

tulevaisuudessa?  

7. Pystytäänkö mobiiliperusteisella pysäköintipalvelullanne toteuttamaan 

pysäköintipaikkojen /-alueiden tarkka reaaliaikainen pysäköinnin seuranta ja 

sijainti vai vaatiiko se järjestelmiltä jotain erikoista? Mitä?  

8. Onko Oulussa tällä hetkellä keräämänne pysäköintidatan jakamiselle avoimeen   

            rajapintaan esteitä?  

9. Onnistuuko tällä hetkellä teidän teknisten järjestelmien puolesta, muista 

ulkopuolisista laitteista ja menetelmistä, avoimeen rajapintaan kerätyn 

pysäköintidatan vastaanottaminen ja sen siirtäminen suoraan käyttäjille jaettavana 

reaaliaikaisena tietoina? 

10. Jos ei, niin mitä se edellyttäisi teiltä tai viranomaisilta, että saman kaupungin 

alueella toimivien kaikkien mobiiliperusteisten pysäköintipalvelun tuottajien 

keräämä pysäköintidata näkyisi reaaliaikaisesti missä tahansa 

pysäköintisovelluksissa? Toisin sanoen kaikkien operaattoreiden keräämä tieto 

olisi tietyssä yhteisesti sovitussa määrämuotoisuudessaan kaikkien käytettävissä, 

josta autoilevat asiakkaat saisivat entistä enemmän hyötyä sopivaa 

pysäköintipaikkaa etsiessään.  

11. Mitä muita kehitysideoita tai terveisiä teillä tulee vielä lopuksi mieleen?  
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LIITE 3 

Haastattelukysymysrunko pysäköinti Oy:lle:  

 

1. Kuinka kauan olette toimineet Oulun kaupungin alueella? 

2. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät kriteerit uuden pysäköintilaitoksen tai -alueen 

perustamiselle? Millä edellytyksillä voisitte lähteä perustamaan pysäköintilaito sta 

asutus- ja työpaikka-alueelle Oulun keskustan ulkopuolella? 

3. Mitkä ovat pysäköintipalvelunne lipputuotteet? Pystyykö teillä maksamaan 

pysäköinnin mobiilimaksamisella? (Omalla sovellus? Vai mikä tahansa 

sovellus?) 

4. Miten mielestänne mobiilimaksamisen suosiota voisi Oulussa edistää? 

5. Keräättekö pysäköintitapahtumista dataa (esim. lipputyypin perusteella) siten, että 

niistä voisi erotella käyttäytymistyypiltään oleelliset asiakasryhmät, kuten 

asukkaat, työntekijät ja muu asiointi? 

6. Kuinka suuriosuus asiakkaistanne ovat keskimäärin pitkäaikaisia pysäköijiä 

(=asukkaat ja työpaikalla kävijät) ja lyhytaikaisia pysäköijiä (=asiointi)? 

7. Kuinka suuressa osassa kohteistanne on puomit ja kuinka suuressa osassa 

rekisteritunnistus? Mikä on näkemyksenne tulevaisuuden kehityssuunnasta tässä 

asiassa? 

8. Minkälaisia pysäköintiin liittyviä tai pysäköintilaitoksen toimintaan liittyviä 

oheispalveluja teillä on tällä hetkellä tarjota? Kuinka hyvin niitä käytetään? 

Minkälaisia toiveita asiakkailta näihin liittyen tulee? Entä mitä palveluja oli 

mahdollisesti saatavissa tulevaisuudessa? 

9. Jos saisitte kehittää Oulun keskustan pysäköintijärjestelmää, niin mitä tekisitte? 

10. Voisitteko avata hieman historiaa, miksi kadunvarren ja maanpäällisten 

pysäköintialueiden pysäköintimaksuautomaatit ovat teidän omaisuuttanne? Eikä 

esim. kaupungin (Kaupunki kuitenkin kerää lipputulot) 

11. Oletteko kiinnostuneita laadukkaan, varkausturvallisen ja modernin 

pyöräpysäköinnin tarjoamisesta? Onko mielestänne mahdollista tarjota nykyis issä 

pysäköintilaitoksissa myös pyöräpysäköintiä (jotkut saattavat haluta ns. vähän 

kalliimmalle pyörälle valvottua tilaa esim. sähköpyörät) 

12. Mitä muita kehitysideoita tai terveisiä teillä tulee vielä lopuksi mieleen? 
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