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3. Pysäköinnin nykytilanne
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4. Tunnistetut kehittämistarpeet
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5. Pysäköinnin kehittämisen tavoitteet
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Eheän taajamarakenteen sekä viihtyisän taajamakuvan ja 
ympäristön toteuttaminen
• Pysäköinnin määrittäminen vyöhykkeittäin huomioiden 

alueiden erilaisuus. Pysäköintivyöhykkeiden tarkoituksena 
on, että pysäköintiä suunnitellaan ja mitoitetaan eri 
periaattein eri alueilla johtuen alueen ominaisuuksista, 
esimerkiksi keskusta-alueilla, taajamamaisen asumisen 
alueilla, erityisalueilla sekä tulevaisuuden asemien 
lähiympäristössä.

• Turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen 

Pysäköintipolitiikan ja normien joustavuus ja vaiheisuus 
• Huomioiden laajat yhteiskunnalliset muutokset ja trendit
• Päivittäminen liikennejärjestelmän muutosten (esim. 

raideliikenne) myötä

Kestävän liikkumisen edistäminen 
monipuolisella keinovalikoimalla
• Saavutettavuuden parantaminen eri kulkumuodoilla, 

kuten:
- Joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen
- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
- Lyhytaikaisen asiointi- ja vieraspysäköinnin 
kehittäminen

• Liikkumisen ohjaus/liikkumisvalintoihin vaikuttaminen, 
kuten liikkumismahdollisuuksista tiedottaminen ja 
markkinointi

Yhteistyön edistäminen
• Rakennuttajien ja kaupan toimijoiden suuntaan 

kustannustehokkaiden ja yhteiskäyttöisten ratkaisujen 
kehittämiseksi

• Kumppanuuskaavoitus
• Ymmärryksen lisääminen päätöksenteossa ja asukkaiden 

keskuudessa

Rohkeus kokeilla erilaisia vaihtoehtoja 
• Sipoossa vallitsee avoin yrityksen ja erehdyksen salliva 

ilmapiiri

Paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten 
tavoitteiden huomioiminen
• Muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnitelma, 
ilmastotavoitteet, kuntastrategia
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6. Pysäköintilinjaukset ja 
kehittämistoimenpiteet
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Vyöhykkeet Asuminen Toimisto- ja liiketilat

Tiiviin rakentamisen, palveluiden ja 
tehokkaan joukkoliikenteen vyöhyke

1 ap / 90 k-m², tai väh. 
0,8 ap / asunto 1 ap / 75 k-m² 1 pp / 30 k-m²

Taajamamaisen asumisen vyöhyke 1 ap / 75 k-m², tai väh.
1 ap / asunto 1 ap / 60 k-m² 1 pp / 30 k-m²

Tulevaisuuden tehokkaan joukko-
liikenteen vyöhyke *

1 ap / 120 k-m², tai väh. 
0,6 ap / asunto 1 ap / 85 k-m² 1 pp / 30 k-m²

Muut erityisalueet Ei erityistä pysäköintinormia,
ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Nykyiset suunnittelukäytännöt ** 1 ap / 70 - 100 k-m² 1 ap / 50 - 60 k-m² 1 pp / 30 k-m² 
(vain asuminen)

a) Tiiviin ydinkeskustan alue (0,5 km***) 1 ap / 100 k-m² tai väh. 
0,8 ap / asunto (1)

1/50 k-m² (2)
1/100 k-m² (3) -

b) Tiivistä muuta keskusta-aluetta 
(vaihtelee 0,8 - 1,2 km taajamittain***)

1 ap / 90 k-m² tai väh.
1 ap / asunto (1)

1/50 k-m² (2)
1/100 k-m² (3) -

c) Keskustan reunavyöhyke (2 km***) 1 ap / 90 k-m² tai väh.
1 ap / asunto (1)

1/50 k-m² (2)
1/100 k-m² (3) -

d) Taajaman laidoilla oleva, usein 
pientalovaltaisempi alue

1 ap / 75 k-m² tai väh. 1,2 
ap / asunto (1)

1/50 k-m² (2)
1/100 k-m² (3) -

S
IP

O
O

TU
U

S
U

LA

*** Säteittäinen etäisyys taajaman keskipisteeksi oletetusta kohdasta. 
(1) Asuinkerrostalot: tiiviin ydinkeskustan alueella lisäksi yksiöissä 0,6 ap / asunto
Yhtiömuotoiset pientaloalueet (AR ja AP) vyöhykkeillä a-c 1 ap / 90 k-m2 tai väh. 1,2 ap / asunto ja vyöhykkeellä d 
1 ap / 75 k-m2 tai väh. 1,5 ap / asunto, omakotitaloalueet (AO) kaikilla vyöhykkeillä 2 ap / asunto
(2) Toimistotilat, (3) Työpaikka-alueiden rakentaminen

* Asemien lähiympäristö 
junaliikenteen käynnistyttyä

** Seuraavissa kaavoissa:
Nikkilän Jokilaakso (2015), 
Söderkullan Kalliomäki (2015) 
ja Pähkinälehto (2011)
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Nykyinen 
paikkamäärä

Tavoite vuoteen 
2025 mennessä*

Tavoite vuoteen 
2040 mennessä*

Nikkilä

Mixintie - / 20 pp 0 ap / 0 pp, poistuu

Nikkilän linja-autoasema *** 39 ap / - 0 ap / 0 pp, poistuu

Nikkilän terminaali,
laiturit 1 ja 5 - / yht. 24 pp

Erottaja 94 ap / -

Susiympyrä 24 ap / 32 pp

Nikkilän asema 250-300 +180 ap **,
125-200 pp

Söderkulla

Miilin terminaali 46 ap / 16 pp 50 ap / 100 pp

Söderkullan keskusta 
(Keskustatie, Opintie, 
Terveystie)

95 ap / 27 pp
60 ap, 100 pp
yhteistyö kaupallisten 
toimijoiden kanssa

100-300 ap, 80 pp

Muut

Grönkullantie, Box - / 10 pp

Johanneberg, Jokivarrentie - / 10 pp

Nybacka, Jokivarrentie - / 10 pp

Svartböle, Jokivarrentie - / 10 pp

Sipoonlahden ETL *** noin 175 ap 
(liipy + asiointi)

Tärkeät pysäkit yht. 95-170 ap,
180-340 pp

Talman asema **** 200 ap / 200 pp

Majvikin metroasema 150 ap, 300 pp
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Pysäköintiratkaisu Rakentamiskustannus

Maantasopaikka noin 5 000 €/paikka

Pysäköintikansi noin 15 000 €/paikka

Pysäköintitalo 20 000 – 25 000 €/paikka

Kellaripysäköinti 35 000 – 45 000 €/paikka

Pysäköintiluola, robottiparkki > 50 000 €/paikka
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7. Toimenpiteiden priorisointi
ja tavoitteellinen aikataulutus
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Kehittämiskokonaisuus Toimenpide Ajankohta Vastuutaho

Pysäköinnin alueelliset 
suunnitteluperiaatteet 
ja pysäköintinormit

Alueelliset suunnitelmat yleisten pysäköintialueiden kehittämisestä (mm. rajoitukset, 
lisäpaikat, opastus) Kori 1 KEKE, TEKY

Uuden pysäköintinormin käyttöönotto kaavoituksessa Kori 1, jatkuva KEKE

Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma ja investointiohjelma Kori 2 KEKE, TEKY

Autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen Kori 1 TEKY

Liityntäpysäköinnin kehittäminen yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa Kori 1 KEKE, TEKY

Liityntäpysäköinti-informaation ja opastuksen kehittäminen Kori 2 KEKE, TEKY

Liityntäpysäköinnin seuranta Jatkuva, vuosittain KEKE

Pyöräpysäköinti Pyöräpysäköinnin kehittämisohjelma ja investointiohjelma Kori 1 KEKE, TEKY

Yleisten pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen ja olemassa olevan pyöräpysäköinnin 
laatutason parantaminen Kori 1 TEKY

Pysäköinti-informaatio Pysäköinti-informaation kehittäminen Sipoon verkkosivuilla Kori 1 KEKE, TEKY

Viestinnän ja tiedottamisen lisääminen pysäköintiasioista kunnan kanavissa Kori 1 KEKE, TEKY

Pysäköintitiedon keruu ja ylläpito sähköisessä muodossa Kori 2 KEKE, TEKY

Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan pilotointi erityskohteissa Kori 1 KEKE, TEKY

Selvitys pysäköinninvalvonnan toteuttamisesta yhteistyössä naapurikuntien kanssa Kori 1 KEKE, TEKY

Sähköautot, 
yhteiskäyttöautot ja 
-pyörät

Suunnitelma uuden lakiesityksen mukaisten sähköautojen latauspisteiden toteuttami-
sesta kunnan omien rakennusten yhteyteen ja periaatteet latauspisteiden käytölle Kori 1 TEKY

Sähköautojen ja muiden sähköisten ajoneuvojen edistämisstrategia ja kunnan 
toimintamalli Kori 2 KEKE, TEKY

Kokeilut yhteiskäyttöauto- ja -pyöräpalveluiden edistämiseksi Kori 2 KEKE

Keskitetyn, rakenteel-
lisen pysäköinnin 
edistäminen

Vaiheittain rakentamisen mallin tutkiminen mm. Talman ja Nikkilän kartanon 
suunnittelun yhteydessä Kori 1 KEKE

Selvitys kunnallisen pysäköintiyhtiön perustamisesta ja toimintamahdollisuuksista Kori 2 KEKE, TEKY

Muuta Pysäköintilinjausten päivittäminen 5 vuoden kuluttua KEKE, TEKY
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Liite 1

Julkiset pysäköintipaikat ja niiden
käyttöasteet Nikkilässä ja Söderkullassa



Sipoon pysäköintilinjaukset
Julkiset pysäköintipaikat ja niiden käyttöasteet 

Nikkilässä ja Söderkullassa

1.11.2018

Julkisia pysäköintipaikkoja yhteensä  yli 1 400

Sipoon pysäköintilinjausten laadinnan yhteydessä 
kartoitettiin Nikkilän ja Söderkullan keskusten 
julkisessa käytössä olevien pysäköintipaikkojen 
määrä ja rajoitustyyppi. Nikkilän alueella on noin 
1070 pysäköintipaikkaa, joista viidesosa on 
rajoittamatonta pysäköintiä ja muut 
aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja. Söderkullassa 
julkisia pysäköintipaikkoja on yhteensä noin 350 
ja niistä kaikki ovat aikarajoitettuja. Osa julkisessa 
käytössä olevista pysäköintipaikosta on 
yksityisessä omistuksessa ja niiden valvonnasta 
vastaa yksityinen pysäköinninvalvonta. Sipoon 
kunnan pysäköintipaikoilla ei 
pysäköinninvalvontaa ole. Tarkempi kuvaus 
paikkojen sijainnista ja rajoitustyypeistä on 
esitetty seuraavilla sivuilla.  

Pysäköintipaikkojen käyttö

Nikkilän ja Söderkullan keskuksissa toteutettiin 
julkisessa käytössä olevilla  pysäköintipaikoilla 
käyttöastelaskennat kahtena arkipäivänä 
keskiviikkona 12.9.2018 ja torstaina 13.9.2018. 
Laskennat suoritettiin kolmena kellonaikana klo 
8–9, 12–13 ja 16–17.

Suurimmassa osassa paikoista käyttöasteet ovat 
suurimmillaan keskellä päivää, mutta laskevat 
selvästi iltaa kohden. Suurimmalla käytöllä ovat 
Nikkilän terveysaseman läheisyydessä olevat 
paikat, joissa käyttöasteet ovat puolen päivän 
aikaan yli 90 %. Toisaalta lyhyen kävely-
etäisyyden päästä monitoimihallin vierestä 
löytyy rajoittamattomia pysäköintipaikkoja, 
joiden käyttöasteet ovat koko päivän alle 50 %. 
Söderkullassa käytetyimmät paikat sijaitsevat 
palveluiden yhteydessä Terveystien varrella. 
Näillä paikoilla käyttöasteet ovat keskellä päivää 
yli 90 %, mutta laskevat iltaa kohden. Aikaisin 
aamulla käyttöasteet ovat molemmissa 
keskuksissa melko alhaiset. 
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Liite 2

Asukaskyselyn tulokset



Asukaskyselyn tulokset
Sipoon pysäköintilinjaukset

29.10.20181



Asukaskysely
• Kysely liittyi Sipoon 

pysäköintilinjausten laadintaan ja sen 
tavoitteena oli selvittää sipoolaisten 
näkemyksiä pysäköinnin nykytilaan 
sekä kehittämistarpeisiin.

• Asukaskysely oli auki 18.9.-30.9.2018. 
• Kysely toteutettiin sekä suomeksi että 

ruotsiksi. Yhteensä kyselyyn vastasi 480 
asukasta, joista suomeksi kyselyyn 
vastasi 344 vastaajaa ja ruotsiksi 136 
vastaajaa. 

• Vastaajista enemmistö oli naisia (72 % 
vastaajista).

29.10.20182
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Vastaajien asuinpaikat
Kadunnimen mukaan



Vastaajien asuinpaikat
Kadunnimen mukaan
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Autojen määrä 
kotitalouksissa 
Sipoossa
N=479
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Asioidessani Sipoossa, pysäköintipaikan löytäminen autolle on
helppoa

Sipoossa on mielestäni riittävästi pysäköintipaikkoja autoille
asiointia varten

Autojen pysäköintipaikat ovat mielestäni turvallisia ja viihtyisiä

Asuinalueellani on riittävästi pysäköintipaikkoja asukkaiden
käyttöön

Asuinalueellani on riittävästi pysäköintipaikkoja vierailleni

Sipoossa on riittävästi pysäköintipaikkoja autojen
liityntäpysäköintiin

Sipoossa on riittävästi pyörien pysäköintipaikkoja

Pyörien pysäköintipaikat ovat turvallisia ja helppoja käyttää

Väittämä

Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran erimieltä Eri mieltä En osaa sanoa

6

Pysäköinnin nykytila

• Yli 70 % vastaajista oli sitä 
mieltä, että Sipoossa on liian 
vähän autojen 
liityntäpysäköintipaikkoja

• Yli puolet vastaajista oli sitä 
mieltä, että pysäköintipaikan 
löytäminen autolle on helppoa 
Sipoossa asioidessa

N=480

N=471

N=469

N=460

N=458

N=457

N=450

N=462



Täsmennyksiä väittämiin
• Merkittävimmin esiin nousi toive liityntäpysäköintipaikkoista, 

jotka soveltuvat pitkäaikaispysäköintiin. Niitä tulisi sijoittaa mm.
• Nikkilän ja Södekullan keskuksiin
• Bussipysäkkien yhteyteen, esimerkiksi Linnanpellon kierrätyspisteen 

viereen
• Uuden Porvoontien pysäkkien läheisyyteen, erityisesti 

Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteyksen luona
• Nikkilän länsipuolelle
• Martinkyläntien ja Nikkiläntien risteykseen, myös polkupyörille

• Usean vastaajien mielestä Sipoossa ei ole kunnon 
pyöräpysäköintiä, erityisesti bussipysäkkien ja palveluiden 
yhteyteen toivottiin turvallisia pyörätelineitä 

• Kohteita, joissa liian vähän pysäköintipaikkoja:
• Apteekki
• Terveysasema
• Nikkilän jäähalli/urheilukenttä
• Söderkullan ja Nikkilän keskusta
• Isokylätiellä
• Kuntala
• ” Parkkipaikkoja aivan liian vähän kuntalan, nikkilän sydämen, 

nikkilän päiväkodin sekä uuden bussiterminaalin tarpeisiin. ”

• Ongelmaksi koettiin se, että taloyhtiöiden käytössä on liian vähän 
pysäköintipaikkoja, myös liian vähän vieraspaikkoja

• Omakotitaloasujilla ei ongelmia pysäköintipaikkojen suhteen, mutta kerros- ja 
rivitaloissa usein vain yksi autopaikka asuntoa kohden, joka vastaajien 
mielestä on liian vähän Sipoossa, jossa taloudessa usein on kaksi autoa. 

• Useassa vastauksessa esille nousi, että pysäköintipaikkoja on Sipoossa 
liian vähän. Erityisesti pitkäaikaispysäköintiin toivottiin enemmän 
paikkoja esim. Sipooseen töihin tuleville sekä joukkoliikenteen 
käyttäjille

• Pitkäaikaispysäköinnin puuttuminen johtaa siihen että autoja jätetään mm. 
Terveysaseman ja apteekin edessä olevalle parkkipaikalle siten, että joskus on 
ollut vaikeaa saada autoa parkkiin apteekkiasioinnin ajaksi. 

• ” Pysäköintipaikkoja on aivan riittävästi kaupoissa ym. asiointiin, mutta aivan 
liian vähän kaikista tärkeimmissä kohteissa, kuten terveyskeskus ja 
liityntäpysäköinti.”

• ” Pysäköintikiekkoa vaativilla pysäköintipaikoilla esim. Iso-Kylätiellä on aivan 
liian vähän pysäköintiaikaa. ”

7
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Pysäköinnin kehittäminen
• Lähes 60 % vastaajista voisi 

jättää auton 
pysäköintilaitokseen, kun 
tarvitsee pidempiaikaista 
pysäköintiä

• Suurin osa vastaajista oli sitä 
mieltä, ettei 
pysäköintipaikkojen määrää 
tulisi vähentää, jotta voitaisiin 
osoittaa tilaa jalankululle, 
pyöräilylle ja oleskelulle.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pysäköinnin valvontaa tulisi lisätä Sipoossa

Pysäköintipaikkamäärää voisi vähentää Nikkilän ja Söderkullan
keskuksissa ja  osoittaa tilaa jalankululle, pyöräilylle ja oleskelulle.

Palveluiden läheisyydessä tulee suosia lyhytaikaista pysäköintiä ja
pitkäaikainen pysäköinti voidaan sijoittaa kauemmaksi

Pysäköisin mielelläni autoni pysäköintilaitokseen/pysäköintihalliin,
jos tarvitsisin pidempiaikaista pysäköintipaikkaa

Voisin maksaa auton liityntäpysäköintipaikasta, jos se takaisi
minulle vapaan ja turvallisen pysäköintipaikan

Väittämät

Samaa mieltä Jonkin verran samaa mieltä Jonkin verran eri mieltä Eri mieltä En osaa sanoa

N=442

N=440

N=436

N=437

N=436



Täsmennyksiä väittämiin
• Pysäköinnin kehittämisen suunta jakoi mielipiteitä: Osa 

vastaajista oli sitä mieltä, ettei pysäköintipaikkoja tule 
lisätä keskuksissa ja että nykyiselläänkin keskukset ovat 
liian täynnä pysäköintipaikkoja, kun taas (suurempi) osa 
sitä mieltä, että Sipoossa ihmisten tarvitsee päästä 
autolla perille asti ja ilmaista pysäköintitilaa olla 
riittävästi.

• Siitä oltiin kuitenkin vahvasti samaa mieltä, että 
liityntäpysäköintipaikkoja on saatava lisää ja 
liityntäpysäköinnin tulee olla maksutonta tai ainakin olla 
käytettävissä joukkoliikennelipun hinnalla.

• Pysäköintikiekollisilla paikoilla tulisi vastaajien mukaan 
olla pidemmät pysäköintiajat (2 h liian vähän)

• Usea vastaaja oli sitä mieltä, ettei Sipooseen tarvita 
maksullista pysäköintiä. Osa oli kuitenkin valmis 
maksamaan jotain omasta p-paikasta työpaikan 
yhteydessä

• Valvonta jakaa mielipiteitä. Toiset ovat sitä mieltä, ettei 
valvontaa tarvita, toisten mielestä sitä on liian vähän. 
Pysäköinnin valvontaa toivottiinkin erityisesti alueille, joissa 
pysäköintiä tapahtuu liikennemerkkien vastaisesti. Valvonnan 
kannalta esille nousivat erityisesti Kalkkirannan ja Taasjärven
alueet, joissa pysäköinti nykyisellään on villiä

• ”Koska Sipoossa on myös vapaa-ajanasuntoja, mistä moni 
sijaitsee saarissa, tulee heidänkin autoilleen osoittaa 
kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja läheltä paikkaa, mistä laiva-, 
tai veneliikenne saaristoon lähtee, nykyinen käytäntö esimerkiksi 
Kalkkirannan satamassa on kestämätön, autot on pysäköity 
kevyenliikenteen väylälle ja tien reunaan, estäen tai hidastaen 
muuta liikennettä, mutta samaan aikaan yksityinen 
pysäköintialue seisoo tyhjänä.”

29.10.20189



• ”Älkää herrantähden missään tapauksessa aloittako 
sellaista meininkiä kuin Hgissä. Parkkipaikkoja pitää olla 
runsaasti ja niiden  pitää olla ehdottomasti ilmaisia. 
Sipoo on niin syrjässä ja täällä on pakko olla auto jo 
pelkästään kaupassa käydäkseen, joten olisi erittäin 
typerää rajoittaa vapaata liikkumista pysäköintimaksuin 
ja -kielloin.”

• ”Älkää nyt enää pilatko  Nikkilään näillä valtavilla 
parkkialueilla, jotka paistavat tyhjyyttään iltaisin. 
Kannustakaa ihmisiä kevyen liikenteen käyttöön ja 
kävelyyn tekemällä niille turvalliset reitit. Lisäksi on aivan 
hullua pakottaa syrjäkylien sipoolaiset parkkeeraamaan 
keskelle Nikkilää, että voivat hypätä bussiin ja jatkaa 
matkaansa. Satakertaisesti enemmän liityntäparkkeja 
tarvitaan, kuin mitä on suunnitteilla.”

• ”Hienoa, että kyselyssä on huomioitu myös toinen näkökulma, 
eli että pysäköintipaikkoja voitaisiin myös vähentää. Kiitos 
kyselyn tekijöille!!”

• ”Nikkilän ja Söderkullan keskeiset alueet ovat epäviihtyisiä, 
kun laajoille pysäköintialueille on annettu niin keskeinen sija. 
Söderkullastahan sanotaan, että se on neljä parkkikenttää 
kiertoliittymän  ympärillä.”

29.10.201810



Vastaajien useimmiten 
käyttämät 
pysäköintipaikat

• 261 vastajaa merkitsi kartalle yhteensä 891 
kohdetta, joissa he pysäköivät useimmiten 
Sipoossa

• Reilu puolet merkityistä pysäköintipaikoista (53 %) 
liittyivät asiointimatkoihin

• Muita matkoja ovat mm. lasten päiväkotiin, 
kouluun tai harrastuksiin kuljettaminen ja 
työpäivän aikaiseen liikkumiseen liittyvät matkat.

474

142

94

51

130

Asiointimatka

Vapaa-ajanmatka

Työmatka

Liityntäpysäköinti

Muu

Vastaajien kartalle merkitsemät 
pysäköintipaikat matkan tarkoituksen 

mukaan
(N = 261)



Vastaajien useimmiten 
käyttämät 
pysäköintipaikat

• Pysäköintitarve kohdistuu pääasiassa 
Nikkilään ja Söderkullaan

Nikkilä

Söderkulla

Taustakartta: Maanmittauslaitos 2018
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Käytetyimmät pysäköintipaikat 
Nikkilässä



Käytetyimmät pysäköintipaikat 
Söderkullassa



Asiointimatkat Liityntäpysäköinti



Muu Työmatka



Vapaa-aika



Pysäköinnin 
kehittämistoiveet
• 249 vastajaa merkitsi kartalle yhteensä 610 

kehittämiskohdetta, joissa joko auton tai pyörän 
pysäköintiä Sipoon alueella tulisi kehittää

• Suurin osa kehittämistarpeista (62 %) liittyi 
autojen pysäköintipaikkojen määrään 

• Muina kehittämistarpeina esiin nousi mm. 
liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen. Lisäksi 
esille nousi kansallispuiston ja Kalkkirannan  
pysäköintipaikkojen vähäisyys ja väärin pysäköidyt 
autot

378

63

29

27

24

89

Autojen pysäköintipaikkoja liian vähän

Pysäköinnin valvonnan puute

Puutteita pyörien pysäköinnin laadussa
(esim. runkolukittavuus, säänsuoja)

Pyörien pysäköintipaikkojan liian vähän

Epäselvä tai huonosti merkitty autojen
pysäköintipaikka

Muu kehittämistarve

Pysäköinnin kehittämistoiveet aiheen mukaan
(N= 249)



Autopysäköinnin kehittämistoiveet Pyöräpysäköinnin kehittämistoiveet

Nikkilä

Söderkulla

Kalkkiranta

Nikkilä

Söderkulla

Sipoonkorven
kansallispuisto

Taustakartta: Maanmittauslaitos 2018 Taustakartta: Maanmittauslaitos 2018
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Autopysäköinnin kehittämistoiveet Nikkilässä
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Autopysäköinnin kehittämistoiveet Söderkullassa



Pyöräpysäköinnin kehittämistoiveet Nikkilässä



Pyöräpysäköinnin kehittämistoiveet Söderkullassa



Liityntäpysäköinti

• Kyselyssä ei erikseen kysytty 
toiveita liityntäpysäköintipaikoista. 
Avoimissa vastauksissa kuitenkin 
nousi selkeästi esiin toive 
liityntäpysäköinnin kehittämisestä 
Sipoon kunnan alueella. 

• Oheiseen karttaan on merkitty 
kyselyssä esiin nousseet toiveet 
liityntäpysäköintipaikoista. 
Liityntäpysäköintipaikkoihin 
liittyviä toiveita olisi 
todennäköisesti ollut 
enemmänkin, jos sitä olisi kysytty 
erikseen.

24



Avointa palautetta
• ”Asiointipysäköintiin tulisi olla paikkoja myös pidemmäksi aikaa kuin 2t”

• ”Yleisesti ottaen luulen, että Nikkilässä parkkipaikat täyttyvät virastojen 
työntekijöiden, sekä muualla työskentelevien ihmisten autoista. Monet tuo 
autonsa aamulla parkkiin ja hakee vasta työpäivän jälkeen. Terveyskeskuksen, 
hammaslääkärin, kuntalan/kirjaston, sekä kauppojen, ainakin S-Marketin 
parkkipaikka on aina täynnä! ”

• ”Kalkkirannan laiturilla kulkee päivittäin yhteysvene, joka kuljettaa ihmisiä ja 
jotka pysäköivät autonsa rannassa oleville luvallisille paikoille. Kesäaikaan 
loma- ja viikonloppupysäköitsijöitä on minimissään 50 autoa, ja jopa 80 autoa 
peräkärryineen ja venetrailereineen. Nämä autot on pysäköity molemmin 
puolin tietä niin, että kevytliikennetietä (joka kulkee rantaan asti) ei voi 
käyttää edes jalankulkijat, pyöräilijöistä puhumattakaan. Jalankulkijankin 
täytyy koukata välillä ojan kautta.”

• ”Vierailijoille enemmän vapaata pysäköintiä tai vieraspaikkoja ilman 
aikarajaa.”

• ”Yhteenvetona pysäköintipaikkoja on liian vähän, kuitenkin erittäin hyvä asia 
on ettei pysäköinnin valvontaa ole”

• ”Yksityisautoilua saataisiin vähennettyä, jos liikennesuunnittelussa ja 
liityntäpysäköinnin suunnittelussa siihen panostettaisiin urakalla. Pyöräilyn 
lisääminen (lisää pyöräteitä ja pyöräparkkeja!) ajaisi samaa asiaa. Sipoon 
imago on omakotitalot ja yksityisautolla töihin, se ei tulevaisuudessa enää ole 
mahdollista. Brandiä pitäisi muuttaa suuntaan tiivis ja matala pyöräilykunta. ”

• ”Liityntäpysäköintipaikkoja lisää”

• ”Nikkilässä on liian vähän parkkipaikkoja muualla kuin kaupan pihassa eikä 
pitkäaikasempia paikkoja ole.”

• ”Tasbyntie on murheenkryyni. Rivitalojen pysäköintipaikat eivät riitä. 
Kadunvarsipysäköinti vaikeuttaa talvikunnossapitoa, on näköhaitta ja 
turvallisuusriski.”

• ”Tarvittaessa pidempi aikainen pysäköinti on Nikkilän  keskustassa haasteellista”

• ”Söderkullan torin pysäköinti. Olisi syytä miettiä jo parkkipirkon hommaamista sinne. 
Parkkeeraus on vain 2 tunnin ajan, mutta siinä ne autot seisoo 24 /7. Hankaloittaa 
asiointia ärrällä, apteekissa ja muissa paikoissa.”

• ”mikä estäisi Sipoota laittamasta useimpia parkkeja esim. 4h parkiksi. Liityntä 
parkeissa 10-12h hyvä.”

• ”Pysäköinninvalvonnan lisääminen muualla kuin ongelmakohdissa (joissa pysäköinti 
haittaa liikennettä) on tällaisella alueella aivan turhaa resurssien haaskausta ja pahan 
mielen herättämistä. Ongelmakohtiin tulee saada riittävästi helposti käytettävää 
pysäköintitilaa ja valvonta liikennettä vaarantavaan/ haittaavaan pysäköintiin."

29.10.201825
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Pysäköinti muissa kunnissa
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Kunta

Väkiluku

Lohja

47 000

Järvenpää

42 000

Kerava

35 500

Tuusula

38 600

Riihimäki

29 900

Vihti

29 100

Porvoo

50 200

Asuminen, 
kerrostalo

(1 ap/k-m2 tai 
ap/asunto)

• Ydinkeskusta: 1 / 100
• Muu keskusta ja 

joukkoliikennealueet: 
1 / 90

• Muut taajama-alueet: 
1 / 85

• 0,5‒0,8 / 
asunto

• 1 / 85
• Keskustato

imintojen 
alueella 1 / 
120

• A: 1 / 100 tai 
0,8 / asunto

• B ja C: 1 / 90 
tai 1 / asunto

• D: 1 / 75 tai 1,2 / 
asunto

• Keskustan kävelyvyöhyke: 
1 / 120 ja 1 vieraspaikka/ 
1000

• Keskustan reunavyöhyke: 
1 / 100 ja 1 vieraspaikka/ 
1000

• Muut alueet: 1 / 85 tai 1 / 
asunto ja 1 vieraspaikka/ 
1000

• 1 / 75 tai 1 
/ asunto

• 1 / 80‒100 
tai 1‒1,2 / 
asunto

Asuminen, 
rivitalo

(1 ap/k-m2 tai 
ap/asunto)

• 1,5 / asunto ja 1 
vieraspaikka / 5 
asuntoa

• 1,5 / asunto • 1,5 / asunto • A, B ja C: 1 / 90 
tai 1,2 / asunto

• D: 1 / 75 tai 1,5 / 
asunto

• Keskustan kävelyvyöhyke: 
1 / 90

• Keskustan reunavyöhyke 
ja muut alueet: 1 / 80 + 1 
ap jokaista alkavaa 4 
asuntoa kohti tai 
vähintään 1 ap / asunto

• 1,5 / 
asunto

Asuminen, 
pientaloalue

(ap/asunto)

• 2 / asunto • 2 / asunto • 1,5-2 / 
asunto

• 2 / asunto • Keskustan reunavyöhyke: 
1,5 / asunto

• Muut alueet:  2 / asunto

• 2 / asunto • 1‒2 / 
asunto

9



Toimenpide Maksimijousto (- %) Esimerkkikaupunkeja ja kuntia

Paikkojen sijoittaminen yleiseen 
pysäköintilaitokseen / taloyhtiöiden 
keskitettyyn pysäköintilaitokseen

10–30 % 
Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Lahti, Lappeenranta, Hämeenlinna, 
Mikkeli, Vaasa, Rovaniemi, Joensuu, Seinäjoki, Kempele, Järvenpää, 
Kokkola, Nurmijärvi, Riihimäki

Yhteiskäyttöautojärjestelmään liittyminen 10–30 % Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Kokkola, Rovaniemi, 
Kempele, Porvoo, Nurmijärvi, Riihimäki

Nimikoimattomuus / vuorottaispysäköinti 10–30 % Vantaa, Espoo, Tampere, Kuopio, Turku, Oulu, Rovaniemi, Nurmijärvi, 
Riihimäki

Tuettu asuntotuotanto / vuokratalokohde 10–30 % Vantaa, Espoo, Turku, Oulu, Kokkola, Tuusula, Kempele, Nurmijärvi

Laadukas pyöräpysäköinti / pyöräpysäköinti-
paikkoja enemmän kuin normi vaatii 

5–15 % Kuopio, Turku, Oulu, Rovaniemi, Kempele

Suojelurakennukset (10 % / harkinnan 
mukaan) Kuopio, Mikkeli, Kokkola

Autottomuus (esim. senioritalot) 15–25 % Rovaniemi, Järvenpää

Liikkumisen apuvälinetila 5 % Porvoo

10
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Helsinki
(2016)

Oulu 
(2018)

Kuopio
(2017)

Jyväskylä 
(2016)

Riihimäki
(2019)

• 1 pp / 30 k-m2
• Väh. 75 % paikoista 

lukittavaan ja säältä 
suojattuun pyörävarastoon 
pihatasossa

• Sisätiloissa 90 % paikoista 
telineellä, 10 % 
tilavarauksena erikoispyörille

• Ulkopaikat runkolukituksella
• Pyörävarastossa valaistua 

tilaa pyörien huoltoa ja 
pesua varten asianmukaisin 
varustein.

• Asuinkerrostaloissa väh. 50 
% pyöräpaikoista 
lukittavaan, lämpimään 
sisätilaan, joka on 
esteettömästi 
saavutettavissa. Osa 
sisäpaikoista runkolukittavia.

• Muut paikat varustettava 
vähintään runkolukittavalla 
telineellä

• Pyörävarastossa 
huomioitava erikoispyörien 
säilytykseen vaatima tila (1 
erikoispyörä jokaista alkavaa 
1000 k-m2 kohti)

• Pyöräpaikat sijoitettava 
pääsisäänkäyntien 
läheisyyteen

• Pyöräpaikoilta oltava sujuva 
yhteys liikenneväylille

• Asuinkerrostaloissa väh. 50 
% paikoista toteutetaan 
katetuissa ja lukituissa 
tiloissa, joihin on esteetön 
kulku

• Katoksissa käytetään 
runkolukittavia telineitä

• Asuinkiinteistöissä 2 pp / 
asunto

• Nuorten asunnoissa 1 pp / 
asukas

• Iäkkäiden asunnoissa 0,5 pp
/ asukas

• Suosituksena puolet 
paikoista katettuja ja 
runkolukittavia

• Huomiota tulee kiinnittää 
erityisesti säilytystilojen 
esteettömään kulkuun 
(maan tasossa, oven auki 
pysyminen)

• Kerrostalo, rivitalo ja kytketty 
pientalo: 1 pp / 30 k-m2 *

• Opiskelija-asuminen: 1 pp / 
25 k-m2 *

• Kaupungin oma/ARA 
vuokratuotanto: 1 pp / 30 k-
m2 *

• Toimistot, liiketilat ja 
päivittäistavarakaupat alle 
2000 k-m2: 1 pp / 50 k-m2 **

* Kuitenkin enintään 4 pp / 
asunto. Vähintään 50 % 
paikoista sijoitetaan  lukittaviin 
ja katettuihin tiloihin, loput 
paikoista toteutetaan 
runkolukittavina. 
Pyöräpysäköintipaikkojen tulee 
olla helposti saavutettavia sekä 
sijaita kulkureittien varrella ja 
sisäänkäyntien läheisyydessä.

** Vähintään 30 % paikoista 
sijoitetaan katettuihin tiloihin ja 
runkolukittavina. 
Pyöräpysäköintipaikkojen tulee 
olla helposti saavutettavia sekä 
sijaita kulkureittien varrella ja 
sisäänkäyntien läheisyydessä.
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Kaupunki Väkiluku Liiketilat Toimistot Päivittäistavarakauppa Julkiset 
(lähi)palvelut

Opetuspalvelut Palveluasuminen Työpaikka-alueet, 
teollisuus- ja 
varastointitilat

Lohja 46 000 1 / 30‒65 1 / 70

Järvenpää 43 000 1 / 50 1 / 70 1 / 30 * 1 / 85 Teollisuus- ja 
varastotilat 
1 / 100

Kerava 36 000 1 / 50 1 / 50 1 / 30 (marketit) 1 / 100 Teollisuustilat 
1 / 100, varastotilat 
1 / 250

Tuusula 39 000 1 / 40‒50 1 / 50 1 / 25‒30 1 / 50 1 / 250 1 / 100

Riihimäki 29 000 1 / 75‒85 1 / 75‒85 1 / 80‒90 1 / 100‒140

Kirkkonummi 38 000 1 / 40 (myymälät) 1 / 40 1 / 20 ** 1 / 200

Vihti 29 000 1 / 50 1 / 50

Mäntsälä 21 000 1 / 30‒50 (70) 1 / 50‒70 (100) 1 / 100 1 ap + 1 vp / 
130‒200

Toimistotilat 1 / 70, 
teollisuus 1 / 100, 
logistiikka 1 / 350

Nurmijärvi 43 000 1 / 30 (1 / 40‒50) * 1 / 50 (1 / 50‒60) * 1 / 100 1 / 100

Porvoo 50 000 1 / 50‒60 1 / 50‒60 1 / 25 1 / 100

Huomioita * Suluissa uusi 
normisuositus

* Suluissa uusi 
normisuositus

* Vähittäiskaupan suuryksiköt
** Vähittäiskaupan suuryksiköt 
ja elintarvikekauppa
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Pysäköintiskenaariot vuodelle 2030



Pysäköintiskenaariot 
vuodelle 2030
Toteutettu osana Sipoon pysäköintilinjausten laadintaa

10.12.2018



Tässä raportissa kuvatut pysäköintiskenaariot on luotu osana Sipoon 
pysäköintilinjausten laatimista. Skenaariotyön tavoitteena on lisätä 
ymmärrystä pysäköinnin taustalla vaikuttavista tekijöistä, jotka tässä 
työssä jaettiin viiteen ryhmään: poliittiset, taloudelliset, ekologiset, 
teknologiset ja sosiaaliset tekijät (ns. PESTE). Tekijöiden vaikutukset 
koko liikennejärjestelmään ja sitä kautta pysäköintiin tulee tunnistaa, 
jotta pysäköintiä on mahdollista suunnitella kokonaisvaltaisesti ja 
tulevaisuuteen varautuen. 

Mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja on kuitenkin useita 
erilaisia. Siksi on tärkeää määritellä etukäteen, miten eri tekijät 
vaikuttavat Sipoossa ja mitä vaikutukset tarkoittavat pysäköinnin 
suunnittelun ja järjestämisen näkökulmasta. Skenaariotyö onkin 
hyvä väline kartoittamaan erilaisia kehittämispolkuja, jotta 
pysäköintilinjaukset tukevat mahdollisimman hyvin
liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittymiselle asetettuja 
tavoitteita.   

Sipoon pysäköintiskenaariot luotiin yhdessä kunnan virkamiesten 
kanssa 30.11.2018 järjestetyssä työpajassa. Skenaarioiden 
lähtökohdaksi otettiin asioiden tarkastelu halutun tahtotilan 
näkökulmasta: miten erilaiset tekijät otetaan huomioon ja millaiset 
vaikutukset niillä on Sipoossa unelmatilanteessa. Skenaarioita ei siis 
ole useita erilaisia, vaan tässä työssä päädyttiin tarkastelemaan 
ainoastaan unelmatilan mukaista skenaariota viiden eri teeman 
mukaan (poliittinen, taloudellinen, ekologinen, teknologinen ja 
sosiaalinen). Unelmatilan määrittelyn jälkeen pohdittiin, mitä 
vaatimuksia se asettaa pysäköinnin suunnittelulle. 
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Poliittiset tekijät muodostuvat niin valtakunnallisista, 
seudullisista kuin kunnallisista linjauksista 
liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämiselle. 
Valtakunnallisella tasolla liikennejärjestelmään ja sitä 
kautta pysäköintiin vaikuttavat erityisesti ilmastotavoitteet 
ja kestävän liikkumisen edistämiselle asetetut tavoitteet. 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) antavat 
suuntalinjat kaavoitukseen ja alueiden kehittämiseen. 
Tavoitteena on erityisesti kaupunkirakenteen tiivistyminen, 
verkottuva aluerakenne, toimintojen saavutettavuus 
kestävillä kulkutavoilla sekä matkaketjujen sujuvuus. 
Seudullisesti merkittävä koko liikennejärjestelmään 
vaikuttava tekijä on lähijunaliikenteen toteuttaminen 
Keravan ja Nikkilän välillä. 

Kunnallisella tasolla kuntastrategia ohjaa suunnittelua ja 
päätöksentekoa. Sipoon kuntastrategiassa erityisesti 
kekseliäille ratkaisuille, kestävyydelle ja ilmastovastuulle 
asetetut tavoitteet ohjaavat myös pysäköinnin 
suunnittelua. Päätöksenteossa eri sidosryhmien 
näkemysten huomioon ottaminen ja kuuleminen on 
määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yhteistyötä on 
mahdollista tehdä lain velvoitetta laajemmin niin, että eri 
tahot pääsevät aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan 
suunnitelmien sisältöön. Tämä lisää päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä ja suunnitelmien hyväksyttävyyttä. 

Viereisessä kuvassa on esitetty työpajassa määritelty 
tavoitetila Sipoossa poliittisten tekijöiden suhteen. 
Seuraavalla sivulla on kuvattu tarkemmin, mitä määritelty
tavoitetila tarkoittaa pysäköinnin näkökulmasta.

Pysäköintiskenaariot –
POLIITTISET TEKIJÄT

VALTAKUNNALLISET PÄÄTÖKSET 
ILMASTOTAVOITTEISTA 
ERITYISESTI LIIKENTEEN 

NÄKÖKULMASTA

VALTAKUNNALLISET JA 
ALUEELLISET POLIITTISET 

PÄÄTÖKSET TULEVAISUUDEN 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSTÄ 

VAT-TAVOITTEIDEN 
HUOMIOINTI 

KAUPUNKIKEHITYKSESSÄ

KUNTASTRATEGIAN 
TOTEUTUMINEN 

YHTEISTYÖN LISÄÄNTYMINEN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA JA 

SUUNNITTELUSSA 

Päätöksillä ei  juuri 
vaikutusta 

nykytilanteeseen. 

Päätöksillä rajoitetaan 
yksityisautoilua 

merkittävästi ja kestävien 
kulkumuotojen osuus 

kasvaa. 

Lähijunaliikenne ei 
toteudu. Joukkoliikennettä 
kehitetään bussiliikenteen 

ja liityntäpysäköinnin 
avulla. 

Lähijunaliikenne 
toteutuu nopealla 
aikataululla. MaaS-
palveluita tuetaan 

voimakkaasti ja niiden 
käyttö lisääntyy.

Suunnitteluprosessit 
tehdään tiiviissä 

yhteistyössä kaikkien 
sidosryhmien kanssa. 

Yhteistyö on 
suunnitelmallista ja 

pitkäjänteistä.

Kaupunkirakenteen 
eheytyminen ja 

tiivistäminen vaikuttaa 
voimakkaasti liikenne-

ja pysäköinti-
ratkaisuihin.

Kuntastrategia toteutuu 
osittain ja ekologinen 

kestävyys näkyy 
liikkumiseen liittyvässä 

päätöksenteossa 
maltillisesti.

Kuntastrategia toteutuu 
laajasti. Ekologinen 

kestävyys näkyy 
päätöksenteossa ja 

uusia ratkaisuja 
kokeillaan aktiivisesti ja 

rohkeasti.

Yhteistyötä tehdään 
tapauskohtaisesti MRL:n

mukaisesti. 

Kaupunkirakennetta 
eheytetään ja tiivistetään 

nykyisillä kaavoitus-
ratkaisuilla kestävä 

saavutettavuus huomioiden. 

TOTEUTUU MALTILLISESTI TOTEUTUU VOIMAKKAASTI 
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Tavoitetilan mukaisessa skenaarioissa poliittiset linjaukset 
tukevat ja ohjaavat kestävää liikkumista. Linjausten ansiosta 
yksityisautoilu vähenee ja kestäviä liikkumismuotoja 
tuetaan. Asukkaiden on edelleen mahdollisuus liikkua 
autolla, mutta kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
edellytykset ovat kasvaneet merkittävästi lähijunaliikenteen 
toteutumisen, matkaketjujen sujuvuuden sekä 
kaupunkirakenteen eheytymisen myötä. Sipoossa viimeisen 
kilometrin ongelmaan on kehitetty useita Mobility as a 
Service –palveluita, joiden ansiosta joukkoliikenteestä on 
tullut entistä houkuttelevampaa. Uudet alueet suunnitellaan 
kestävä saavutettavuus edellä niin, että ne ovat 
joukkoliikenteen saavutettavissa ja niiden sisällä palvelut 
ovat kävely- ja pyörämatkan päässä. 

Skenaarion mukaan kuntastrategiaa toteutetaan laajasti ja 
päätöksenteko on strategiassa asetettujen tavoitteiden 
mukaista. Ekologinen kestävyys on päätöksenteon 
lähtökohta ja uusia kokeiluja otetaan käyttöön rohkeasti. 
Suunnitteluprosessit tehdään tarkoituksenmukaisesti 
tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Yhteistyö on 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä ja se mahdollistaa uusien 
ratkaisuiden kokeilemisen. 

Kestävien kulkumuotojen edistäminen valtakunnallisten, 
alueellisten ja kunnallisten tavoitteiden mukaisesti tarkoittaa 
Sipoossa voimakasta matkaketjujen kehittämistä. Sujuva 
vaihtaminen joukkoliikenteeseen mahdollistetaan 
laadukkailla liityntäpysäköintiratkaisuilla niin autoille kuin 
pyörille. Tulevaisuudessa erityisesti uusi lähijunaliikenteen 
raideyhteys luo liityntäpysäköintitarpeita. Raideliikenteen 
saavutettavuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa myös muilla 
tavoilla kuin pysäköintipaikkoja tarjoamalla. 

Alueiden kehittäminen ja rakentaminen kestävien 
kulkumuotojen näkökulmasta tarkoittaa uudenlaisia 
pysäköintiratkaisuja. Esimerkiksi keskitetyt 
pysäköintiratkaisut mahdollistavat tilankäytön uudella 
tavalla. Pysäköinnin vaiheittainen toteuttaminen 
mahdollistaa pysäköintipaikkojen rakentamisen tarpeen 
mukaan. Kaavoituksella ja alueiden suunnittelulla tulee 
mahdollistaa uusia ratkaisuja, ei rajoittaa alueiden 
kehittämistä kestävien tavoitteiden mukaisesti. 

Pysäköintiä tulee tarkastella Sipoossa vyöhykkeittäin. 
Tarpeet pysäköintipaikoille ovat erilaiset esimerkiksi Nikkilän 
ja Söderkullan keskuksissa verrattuna maaseutumaiseen 
ympäristöön keskusten ulkopuolella. Näin ollen myös 
pysäköintiratkaisuille tulee tarjota vaihtoehtoja riippuen 
siitä, millaisessa ympäristössä toimitaan. 

Pysäköintiskenaariot –
POLIITTISET TEKIJÄT

Skenaarion kuvaus Vaikutukset pysäköintiin
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Sosiaalisiin tekijöihin lukeutuvat muun muassa ihmisten 
käyttäytymiseen ja valintoihin vaikuttavat tekijät. 
Ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen mukaiset 
valinnat ohjaavat yhä useamman asukkaan 
päätöksentekoa. Kulutuskäyttäytymisen on ennustettu 
muuttuvan sähköisen asioinnin myötä, mikä vaikuttaa 
muun muassa keskustoissa asiointiin. Toisaalta 
jakamistalous mahdollistaa omistamisen tarpeen 
vähentymisen. Autoilun osalta esimerkiksi 
yhteiskäyttöautot voivat olla vaihtoehto auton 
omistamiselle. Yhteiskäyttöautoilun voimakas kasvu voisi 
tarkoittaa pysäköintipaikkamäärätarpeen vähentymistä. 

Suomessa väestö keskittyy yhä voimakkaammin 
kaupunkeihini ja kasvukeskuksiin. Tämä mahdollistaa 
tehokkaamman joukkoliikenteen järjestämisen ja 
palveluiden tarjoamisen kävely- ja pyöräilymatkan päässä. 
Väestön ikääntyminen on merkittävä kansallinen ilmiö, 
minkä seurauksena myös liikkumiselle ja 
liikennejärjestelmän suunnittelulle tulee uudenlaisia 
haasteita. 

Viereisessä kuvassa on esitetty työpajassa määritelty 
tavoitetila Sipoossa sosiaalisten tekijöiden suhteen. 
Seuraavalla sivulla on kuvattu tarkemmin, mitä tahdottu 
tavoitetila tarkoittaa pysäköinnin näkökulmasta.

Pysäköintiskenaariot –
SOSIAALISET TEKIJÄT

YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN 
KASVU / KESTÄVÄT VALINNAT

KULUTUSKÄYTTÄYTYMISEN 
MUUTOS (MM. SÄHKÖINEN 

ASIOINTI)

JAKAMISTALOUS

VÄESTÖN KESKITTYMINEN 
KAUPUNKEIHIN JA KESKUKSIIN

VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Ympäristötietoisuus 
kasvaa Sipoossa 
hitaasti ja sillä on 
lieviä vaikutuksia 

liikkumiskäyttäytymi
seen. 

Ympäristötietoisuus ja 
kestävä valinnat ovat 
tärkeitä sipoolaisilla ja 
he tekevät liikkumisen 
liittyvät päätökset sen 

mukaisesti. 

Verkkokaupalla ei ole 
suuria vaikutuksia 

kaupan rakenteeseen 
tai keskustojen 

asiointiliikenteeseen. 

Verkkokaupan suosio 
vaikuttaa merkittävästi 
kaupan rakenteeseen ja 

tarjontaan ja 
keskustassa asiointiin. 

Väestön 
ikääntyminen 

vaikuttaa 
voimakkaasti 
liikkumiseen 

Sipoossa. 

Jakamistalouden 
myötä yhä harvempi 
omistaa omaa autoa. 

Muun muassa 
yhteiskäyttöautot 

yleistyvät 
merkittävästi.

Sipoossa Nikkilän ja 
Söderkullan 

asukasmäärät kasvavat 
hyvin maltillisesti. 

Liikkuminen tapahtuu 
pääosin autolla. 

Nikkilän ja Söderkullan 
keskukset kasvavat 

voimakkaasti mahdol-
listaen tehokkaan 

joukkoliikenteen ja 
palveluiden tarjoa-

misen kävely- ja 
pyöräilymatkan 

päässä. 

Väestön 
ikääntymisellä on vain 

vähän vaikutusta 
liikkumiseen 

Sipoossa. 

Jakamistalous yleistyy 
erityisesti nuorten 

keskuudessa, mutta sillä 
ei ole merkittävää 
vaikutusta auton 

omistamiseen. 

TOTEUTUU MALTILLISESTI TOTEUTUU VOIMAKKAASTI 
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Tavoitetilanteen skenaariossa ympäristötietoisuus ja 
kestävät valinnat ovat tärkeitä kaikille sipoolaisille ja he 
tekevät liikkumiseen liittyvät päätökset sen mukaisesti. 
Liikkuminen kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä on 
muuttunut normiksi. Verkkokaupan suosio tulee 
tulevaisuudessa kasvamaan, mutta tavoitetilanteessa sillä on 
vain lieviä vaikutuksia keskustassa asiointiin. Sipoon 
keskukset kehittyvät muuttuvan ostoskäyttäytymisen myötä 
niin, että tarjottavat palvelut ovat linjassa sen kanssa, mitä 
ihmiset keskustoista hakevat. Nikkilä ja Söderkulla ovat 
edelleen kunnan toimintojen ja palveluiden keskipisteet. 
Jakamistalouden voimistuessa yhä harvempi omistaa omaa 
autoa. Yhteiskäyttöautoilu ja kestävien kulkumuotojen 
edistäminen mahdollistavat autottoman elämäntyylin myös 
Sipoossa. 

Väestö tulee tavoitteellisen skenaarion mukaan jatkossakin 
keskittymään Nikkilään ja Söderkullaan. Asumisen 
keskittyminen mahdollistaa kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen suosion kasvamisen pitkällä aikavälillä. 
Sipoon ikärakenne on keskimääräistä suomalaiskaupunkia 
nuorempi, minkä vuoksi väestön ikääntymisellä ei ole niin 
suuria vaikutuksia kunnassa kuin kansallisesti. 

Sosiaalisilla ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on vaikutusta 
myös pysäköintiin. Ympäristötietoisuuden ja 
yhteiskäyttöautoilun suosion kasvun myötä yksityisautoilu 
vähenee, millä on vaikutusta myös pysäköintipaikkojen 
tarpeeseen. Pysäköinnin kapasiteettia ei ole tarpeen 
kasvattaa, mutta olemassa olevat paikat tulee saada 
joustavammin eri toimintojen käyttöön. Yhä useampi matka 
tullaan tulevaisuudessa tavoitetilanteessa tekemään 
kestävillä kulkutavoilla, minkä vuoksi esimerkiksi liittyminen 
joukkoliikenteeseen niin pyörällä kuin autolla tulee taata ja 
näin ollen liityntäpysäköinnin merkitys kasvaa yhä edelleen.

Verkkokaupan myötä palvelurakenne muuttuu, mutta 
Sipoossa on tavoitteena säilyttää keskusten elinvoimaisuus 
palvelukeskittyminä. Tämän vuoksi asiointipysäköinnillä 
tulee edelleen olemaan merkittävä rooli keskustassa. 
Toisaalta pysäköintipaikat tulee saada tehokkaaseen 
käyttöön ja pysäköinnin valvonnalla voidaan taata paikkojen 
käytön tehokas kierto niin, että vapaa paikka on aina 
löydettävissä. 

Vaikka väestön ikääntyminen ei ole Sipoossa merkittävä 
haaste tulevaisuudessa, tulee esteettömiin ratkaisuihin 
kiinnittää erityistä huomiota. Liikuntaesteisten 
pysäköintipaikkoja tulee olla tarjolla riittävästi ja sijoittaa ne 
toimintojen välittömään läheisyyteen. 

Pysäköintiskenaariot –
SOSIAALISET TEKIJÄT

Skenaarion kuvaus Vaikutukset pysäköintiin
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Ekologiset tekijät
Ekologisiin tekijöihin kuuluvat erityisesti ilmastonmuutos 
ja sen aiheuttamat vaikutukset ilmaston lämpenemiseen ja 
sääolosuhteiden muuttumiseen. Esimerkiksi sateiden ja 
muiden sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaikuttaa myös 
liikenneympäristön suunnitteluun. Ilmastonmuutokseen 
varautuminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi uusien 
energialähteiden käyttöönottoa ajoneuvoliikenteessä. 
Bensiinikäyttöisille autoille ollaan kehittämässä 
vaihtoehtoja jo nyt ja kehitystyö vain kiihtyy. 

Taloudelliset tekijät
Taloudelliset tekijät liittyvät nimensä mukaisesti kunnan 
taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Erityisesti talouden 
taantumalla on vaikutusta mahdollisuuksiin kehittää 
liikennejärjestelmää ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita. 
Toisaalta taloudellisiin tekijöihin luetaan myös käyttäjä 
maksaa –periaatteen korostuminen pysäköinnin 
suunnittelussa. Sillä tarkoitetaan pysäköinnistä 
aiheutuvien kustannusten osoittamista suoraan käyttäjällä, 
auton pysäköivälle autoilijalle. 

Teknologiset tekijät
Teknologian kehittyminen tarkoittaa liikenteessä erityisesti 
ajoneuvojen automatisaation kehittymistä sekä 
palveluiden digitalisaatiota. Avoimet rajapinnat 
mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen, mikä 
pysäköinnin näkökulmasta voi tarkoittaa esimerkiksi 
pysäköinnin opastuksen ja hallinnan toteuttamista täysin 
uusilla tavoilla.  

Näihin teemoihin liittyvät skenaariot kuvaavat osittain 
ennemmin todennäköistä tulevaisuuskuvaa kuin 
tavoitetilan mukaista kehittymistä.

Pysäköintiskenaariot –
EKOLOGISET, TALOUDELLISET JA 
TEKNOLOGISET TEKIJÄT

ILMASTONMUUTOS, ILMASTON 
LÄMPENEMINEN

TARVE UUSILLE 
ENERGIALÄHTEILLE: 

BENSIINIKÄYTTÖISTEN 
AJONEUVOJEN KÄYTÖN 

VÄHENEMINEN JA 
SÄHKÖAVUSTEISTEN 

LISÄÄNTYMINEN

TALOUDEN TAANTUMA

KÄYTTÄJÄ MAKSAA-
PERIAATTEEN KOROSTUMINEN

LIIKENTEEN AUTOMATISAATIO

Ilmastonmuutoksella 
ei suurta vaikutusta 

Sipoossa.

Ilmastonmuutoksella 
merkittävä vaikutus 

liikkumiseen Sipoossa 
sääolosuhteiden 

muuttumisen myötä.

Ajoneuvokanta pysyy 
Sipoossa ennallaan. 

Sähköautojen suosio 
nousee hieman. 

Valtaosa 
ajoneuvokannasta on 

sähköautoja tai 
käytössä on muita 

uusia, 
ympäristöystävällisiä 

energialähteitä.

Liikenteen 
automatisaatio 

tapahtuu nopeasti ja 
sillä on suuri vaikutus 
liikennejärjestelmään. 

Talouden 
heikkenemisen myötä 
liikennejärjestelmää ei 

ole mahdollista 
kehittää tavoitteiden 

mukaisesti. 

Käyttäjä maksaa-
periaatetta noudatetaan 

hyvin  maltillisesti.

Käyttäjä maksaa-
periaatetta sovelletaan 

laajasti eri alueilla. 
Pysäköinnissä paikkojen 

rakentamisen ja 
ylläpidon hinta on 
osoitettu suoraan 

käyttäjälle.

Liikenteen 
automatisaatiolla ei 

ole suurta vaikutusta 
Sipoon liikennejär-

jestelmään. 

Kunnan taloudellisessa 
kehityksessä ei tapahdu 

suuria muutoksia. 

PALVELUIDEN DIGITALISAATIO 
JA MOBILISOITUMINEN

Avoimet rajapinnat 
mahdollistavat uusien 

innovaatioiden 
syntymisen esim. 

pysäköintipaikkojen 
hallinnan ja opastuksen 

uudella tavalla. 

Avoimet rajapinnat 
toteutuvat, mutta 
synnyttävät vain 
maltillisesti uusi 

innovaatioita. 

TOTEUTUU MALTILLISESTI TOTEUTUU VOIMAKKAASTI 
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Luonnonympäristö 
Tavoitetilan mukaisessa skenaariossa liikenneympäristö mahdollistaa 
sujuvan arjen ilmastonmuutoksesta huolimatta. Muuttuviin sääoloihin 
varaudutaan esimerkiksi hulevesien tehokkaalla hallinnalla. 

Uudet energialähteet ajoneuvoliikenteessä mahdollistavat päästöjen 
vähenemisen ja esimerkiksi sähköautoilu tulee Sipoossa kasvamaan. 
Sähköautot eivät kuitenkaan yksin riitä ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi, sillä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat edelleen 
ympäristön kannalta parhaimmat liikkumisvaihtoehdot. 

Teknologinen ympäristö 

Liikenteen automatisaatio lähtee todennäköisesti liikkeelle suuremmista 
kunnista ja sen vaikutus Sipooseen näkyy hyvin pitkällä aikavälillä. 
Automaattiajoneuvot eivät kuitenkaan ratkaise liikennejärjestelmän 
kestävyyden ja kapasiteetin ongelmia, vaan joukkoliikenteen 
edistäminen on edelleen avainasemassa.

Digitalisaation ja avointen rajapintojen myötä tavoitetilan skenaariossa 
syntyy pienin investoinnein uusia palveluita ja innovaatiota. Kunta 
tarjoaa laadukasta, avointa ja päivitettyä dataa kaikkien käyttöön.

Taloudellinen ympäristö
Tavoitetilan skenaariossa taloudellisessa ympäristössä tapahtuu 
tulevaisuudessa vain vähän muutoksia. Hyvä taloudellinen tilanne 
mahdollistaa uudet kokeilut ja innovatiiviset lähestymistavat 
suunnittelulle. Käyttäjä maksaa –periaate toteutuu tavoitetilanteessa 
laajasti erityisesti asuntorakentamisessa. 

Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi hulevesien hallinta tulee 
ottaa entistä paremmin huomioon erityisesti maantasaisten 
pysäköintikenttien suunnittelussa. Toisaalta 
liityntäpysäköintipaikkojen laatuun tulee kiinnittää huomiota ja 
tarjota mahdollisuus sateensuojaan ja pyörän säilyttämiseen 
sateelta, tuulelta ja kylmyydeltä suojassa.

Sähköautoilun suosion kasvaessa autojen latausinfrastruktuurin 
rakentamisen ja ylläpidon vastuut tulee määrittää koko kunnassa. 
Toisaalta muiden vaihtoehtoisten energialähteiden vaikutukset 
pysäköintipaikkojen suunnitteluun tulee huomioida. Sähköä ja 
muita vaihtoehtoisia energialähteitä käyttävien ajoneuvojen 
suosion kasvu ei todennäköisesti vaikuta 
pysäköintipaikkamäärätarpeeseen laskevasti. Näin ollen näiden 
ajoneuvojen suosion kasvattaminen ei yksin riitä ympäristön ja 
kestävän liikennejärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Palveluiden digitalisaatio ja avoimet rajapinnat mahdollistavat 
uusien innovaatioiden syntymisen ja esimerkiksi 
pysäköintipaikkojen hallinnan ja opastuksen täysin uudella tavalla. 
Sipoo nähdään hyvänä pilottialueena uudenlaisille 
pysäköintikokeiluille.

Käyttäjä maksaa –periaatteen laajempi noudattaminen tarkoittaa 
pysäköinnin kustannustenjaon uudelleenjärjestelyä. 
Tavoitetilanteessa esimerkiksi taloyhtiö voisi itse määritellä, mihin 
autopaikoille kaavoitetun tilan käyttää, jos tulevaisuudessa 
autonomistus muuttuu.   

Pysäköintiskenaariot –
EKOLOGISET, TALOUDELLISET JA 
TEKNOLOGISET TEKIJÄT

Skenaarion kuvaus Vaikutukset pysäköintiin




	Pysäköintiskenaariot vuodelle 2030
	Pysäköintiskenaariot
	Pysäköintiskenaariot – �POLIITTISET TEKIJÄT
	Slide Number 4
	Pysäköintiskenaariot – SOSIAALISET TEKIJÄT
	Slide Number 6
	Pysäköintiskenaariot – EKOLOGISET, TALOUDELLISET JA TEKNOLOGISET TEKIJÄT
	Slide Number 8
	Asukaskyselyn tulokset
	Asukaskysely
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Autojen määrä kotitalouksissa Sipoossa�N=479
	Pysäköinnin nykytila
	Täsmennyksiä väittämiin
	Pysäköinnin kehittäminen
	Täsmennyksiä väittämiin
	Slide Number 10
	Vastaajien useimmiten käyttämät pysäköintipaikat
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Asiointimatkat
	Muu
	Vapaa-aika
	Pysäköinnin kehittämistoiveet
	Autopysäköinnin kehittämistoiveet
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Liityntäpysäköinti
	Avointa palautetta
	Etusivu_karttoihin.pdf
	Slide Number 1


