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Esipuhe
Pysäköinnin järjestäminen on osa kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja liikennejärjestelmää. Espoo-tarina ohjaa pysäköinnin
suunnittelua: Espoossa on helppo liikkua ja
pysäköidä. Espoo-tarinassa on tavoitteita ja
toimenpiteitä, joilla on merkittäviä yhtymäkohtia pysäköintiin:
•

Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen
2030 mennessä.

•

Edistetään liikkumista palveluna.

•

Espoo on Suomen turvallisin kaupunki.

Toimenpideohjelman päivityksestä on vastannut
seuraava ohjausryhmä:
Johanna Nyberg, pj.
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Suvi Kajamaa		
Marno Hanttu		
Juhani Lehikoinen
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Päivityksen laatimisesta ovat vastanneet WSP
Finland Oy:ssä Juhani Bäckström ja Niina Raiski.

Näiden tavoitteiden pohjalta on päivitetty
Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpiteitä
vuosille 2020-2022. Samalla on täsmennetty, että tämä toimenpideohjelma käsittää
yleisten alueiden pysäköintiä. Päivitetyllä
toimenpideohjelmalla edistetään Espootarinan tavoitteiden ja Kaupunginhallituksen
elinkeino- ja kilpailukykyjaoston vuonna 2014
hyväksymien pysäköinnin periaatteiden toteutumista. Lisäksi toimenpideohjelmalla
edistetään
kotihoidon
pysäköintiä.
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaali- ja
terveystoimen kotiin vietäviä palveluita.
Toimenpideohjelma
käsittää
10 toimenpidekokonaisuutta.
Toimenpiteiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa on
jatkossa otettava huomioon kaikkien intressiryhmien näkökohdat, jotta päästään
mahdollisimman hyvään lopputulokseen.
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Tiivistelmä
KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKOKONAISUUDET VUOSILLE 2020-2022

1.

Asiakasystävällinen opastus ja ohjaus.
Hyvin opastettu pysäköinti ja selkeät rajoitukset tekevät pysäköinnistä helpompaa.
Pysäköintimerkinnöistä tehdään mahdollisimman yksiselitteisiä, yhteneväisiä ja
helposti ymmärrettäviä. Pysäköinnin merkintätapaa päivitetään vastaamaan uuden
tieliikennelain vaatimuksia. Kun pysäköintipaikan löytyminen helpottuu, turha liikenne
sekä päästöt vähenevät. Lisäksi selvitetään keinoja talvikunnossapidon helpottamiseksi.

2.

Kotihoidon pysäköinnin kehittäminen.
Kotihoidon toiminnan helpottamiseksi pysäköinnin tulee asiakaskohteissa tapahtua
mahdollisimman lähellä kohdetta vaarantamatta liikenneturvallisuutta. Kotihoidon pysäköintiongelmat ratkaistaan ensisijaisesti
asiakkaan asuinkiinteistöllä. Siirryttäessä
maksulliseen pysäköintiin pysäköintipaikkojen kierto tehostuu ja kadunvarsipaikkoja vapautuu kaupungin kotihoitopalvelujen
käyttöön helpottaen heidän pysäköintiään.
Tässä toimenpideohjelmassa esitettyjen
älykkäiden pysäköintipalvelujen avulla voidaan havaita mm. kotihoidon pysäköinnissä koettuja ongelmakohtia ja kohdistaa korjaavia toimenpiteitä havaittuihin kohteisiin.

3.

Pysäköinninvalvontaa
kehittämällä
edesautetaan muiden toimenpiteiden toteutumista. Pysäköintitapahtumien digitalisoituminen maksullisuuteen siirtymisen
myötä mahdollistaa pysäköinnin valvonnan tehostamista erilaisilla teknisillä apuvälineillä. Väärinpysäköidyt autot voivat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Näkyvä
valvonta yhdistettynä uuteen valvontatekniikkaan tehostaa valvontaa ja parantaa
siten pysäköintipaikkojen saatavuutta ja
liikenneturvallisuutta.
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4. Älykkäät digitaaliset pysäköintipalvelut
tehostavat nykyisten pysäköintipaikojen
käyttöä. Espoon pysäköintipaikkojen digitaalista tietokantaa kehitetään edelleen,
ylläpidetään ja julkaistaan jatkohyödynnettäväksi avoimessa rajapinnassa, jotta
tiedon päälle voidaan toteuttaa erilaisia
pysäköintipalveluita. Pysäköintipaikan etsinnästä johtuva liikenne vähenee, päästöt
pienenevät ja liikenneturvallisuus paranee.
5.

Pysäköinnin saatavuutta parannetaan
ja digitaalista pysäköintitietoa kerätään
maksullisuuden avulla. Maksullinen pysäköinti on keino ohjata liikkumista ja liikennettä kohti asetettuja ilmastotavoitteita.
Lisäksi maksullisen kadunvarsipysäköinnin
tavoitteena on ohjata asukkaat pysäköimään kadunvarsien sijaan taloyhtiöiden
pysäköintialueille ja -laitoksiin. Samalla vieraat, asioijat, kotihoitajat ja jakeluliikenne
löytävät helpommin paikan kadunvarresta,
mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Siirtyminen maksulliseen pysäköintiin on käytännössä ainoa kohtuuhintainen keino saada
Espoon pysäköintitapahtumat digitaaliseen
muotoon ja sitä kautta osaksi muita laajempia digitaalisia palveluita. Lisäksi pysäköinnin maksullisuus on edellytys useille
Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmassa esitetylle toimenpiteelle.
Pysäköinnin maksullisuus esitetään aloitettavaksi tarkasti rajatuissa kohteissa Leppävaarassa, Tapiolassa sekä Matinkylässä
Iso Omenan ja Urheilupuiston läheisyydessä.

Tiivistelmä

KUVAAJA: HEIDI-HANNA KARHU

6. Kaupungin ja liikkumisen palvelullistuminen (City as a Service, Mobility as a
Service) tähtäävät resurssien tehokkaaseen
ja
älykkääseen
hyödyntämiseen. Kaupungin hallinnoimat kadunvarsipaikat ja
yleiset
pysäköintialueet
suunnitellaan mahdollisimman hyvin palvelemaan
kaupunkilaisten
tarpeita
saattoliikenteessä,
asiointiliikenteessä,
asiakasliikenteessä,
jakeluliikenteessä,
yhteiskäyttöautoilussa, liityntäpysäköinnissä jne. Kaupunkilaiselle liikenteen palvelullistuminen näkyy arjen sujuvina matkaketjuina, tilanteeseen ja tarkoitukseen
sopivina
kulkuvälineinä,
säästettynä
aikana
ja
vaivana, reaaliaikaisena
informaationa
sekä
kohtuullisina
liikkumiskustannuksina.
7.

Autojen liityntäpysäköintiä kehittämällä
tarjotaan mahdollisuus joukkoliikenteen
käyttöön niille, jotka eivät muuten tavoita
riittävän helposti joukkoliikenteen terminaaleja tai pysäkkejä. Liityntäpysäköinnin
houkuttelevuutta parannetaan muun muassa parantamalla ja yhtenäistämällä liityntäpysäköinnin asiakaskokemusta. Älykästä
liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmää
kehitetään palvelemaan paremmin liikkujien tarpeita, ohjaamaan kysyntää liityntäpysäköintialueiden välillä ja tehostamaan
niiden käyttöä. Houkuttelevan ja toimivan
liityntäpysäköinnin ansiosta yhä useampi
tekee osan matkastaan joukkoliikenteellä
auton sijaan. Lisäksi selvitetään vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia.

Tiivistelmä

8. Pyöräpysäköinnin kehittäminen edellyttää lisää laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja (sääsuojaus, turvallisuus), jotta
yhä useampi valitsee liikkumistavakseen
pyörän. Pyöräpysäköinti on muun muassa
erittäin merkittävä osa liityntäpysäköintiä
henkilöautojen liityntäpysäköinnin rinnalla.
Pyöräilyä edistetään suunnitelmallisesti
kaupunginhallituksen hyväksymän pyöräilyn edistämisohjelman 2013-2024 suuntaviivoin yhdessä kaupungin eri toimijoiden
kanssa. Sähköpyöräilyn ja muiden kevyiden sähköajoneuvojen käytön edistämiseksi keskitytään pyöräpysäköintijärjestelyjen kehittämiseen.
9.

Sähköautojen latausverkoston kehittäminen. Julkinen latauspisteverkosto mahdollistaa sähköautojen lataamisen, vaikka
kotona ei ole latauspistettä. Kaupungin
toimesta sähköautojen määrää voidaan
parhaiten kasvattaa lisäämällä latausinfrastruktuuria ja -palvelua yleisillä pysäköinti- ja katualuilla yhteistyössä sähkölatausta
tarjoavien palveluntuottajien kanssa. Lisäksi latauslaitteiden vaatima infra huomioidaan jatkossa katu- ja pysäköintialueiden
suunnittelussa siellä, missä latauslaitteille
on potentiaalista kysyntää.

10.

Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten
pysäköintialueiden
autopaikkojen
lisäys. Kaupunginhallitus kiirehtii
jo
aiemmin tehtyjen päätösten mukaista
autopaikkojen riittävyyden arviointia ja
tarpeen perusteella tehtäviä toimenpiteitä,
joilla
autopaikkoja
lisätään.
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Keskeisiä

toimenpiteitä

2014-2019
KESKEISIÄ POLIITTISIA
PÄÄTÖKSIÄ
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi maaliskuussa 2014 pysäköinnin periaatteet, joiden pohjalta on laadittu
asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje sekä Pysäköinnin periaatteet ja pysäköinnin kehittämisohjelma.

PYSÄKÖINNIN PERIAATTEET
JA PYSÄKÖINNIN
KEHITTÄMISOHJELMA 2017
Seuraavia asioita toimenpideohjelmasta on jo
toteutettu:
•

Vuorottaispysäköintiä on edistetty asemakaavoissa Espoon keskeisimmillä alueilla.
Esimerkiksi Hatsinanpuiston asemakaava
edellyttää vuorottaiskäyttöä eri maankäytön toimintojen välillä, jolloin autopaikkojen
kokonaismäärää on pystytty pienentämään.
Leppävaaran keskustassa tutkitaan parhaillaan vuorottaispysäköinnin mahdollisuutta.

•

Yhteiskäyttöautojen osalta on tietyissä
asemakaavoissa mahdollistettu kokeilu,
jossa autopaikkamäärästä voidaan vähentää korkeintaan viisi autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöpaikkaa kohden, kuitenkin enintään 10%. Kohteita tullaan seuraamaan
niiden valmistumisen jälkeen.

•

Keskitettyjä pysäköintiratkaisuja on mahdollistettu asemakaavoissa. Esimerkiksi
Kerassa asemakaavat tulevat mahdollistamaan keskitetyn pysäköintiratkaisun, jossa
riittävän laaja nimeämättömiin paikkoihin
perustuva keskitetty pysäköintijärjestely
mahdollistaa noin 20 % vähennyksen autopaikkamäärään. Finnoon keskuksen
asemakaavassa on osoitettu tilavaraus
keskitetylle pysäköintilaitokselle, johon sijoitetaan asumisen ja työpaikkojen autopaikkojen lisäksi liityntä- ja yleistä pysäköintiä.
Useamman käyttäjäryhmän hyödyntäessä
tehokkaasti samoja pysäköintipaikkoja on
mahdollista vähentää paikkamäärää 20 %.
Lisäksi Finnoon pohjoisosan työpaikka-alueella tutkitaan keskitetyn vuoroittaispysäköinnin mahdollisuuksia.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohjeen helmikuussa 2015.
Kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa 2017
Pysäköinnin periaatteet ja pysäköinnin kehittämisohjelman raportin ja kehotti teknistä toimialaa käynnistämään kehittämisohjelman mukaiset toimenpiteet.
Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.9.2017
Espoo-tarinan, jossa yhtenä tavoitteena on
helppo liikkuminen ja pysäköinti Espoossa.
Keskeisenä toimenpiteenä mainitaan Espoon
pysäköinnin toimenpideohjelman toteuttaminen. Samalla valtuusto hyväksyi seuraavan
toivomuksen: kaavoituksessa siirrytään hyvien
joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä markkinaehtoiseen pysäköintipaikkojen lukumäärän
määräytymiseen, ja joustetaan pysäköintipaikkojen laskentaohjeesta tiiviimmän kaupunkirakenteen mahdollistamiseksi.
Hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi, 6.6.2019” todetaan, että liikenteen
päästöt muodostavat viidenneksen maamme
kasvihuonepäästöistä. Suomi on sitoutunut
puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030
mennessä. Lisäksi ohjelmassa todetaan, että
suurin kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali on tieliikenteessä.
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Keskeisiä toimenpiteitä 2014-2019

•

Asemakaavoissa yleiselle kadunvarsipysäköinnille on varattu ja varataan jatkossa
tilaa.

•

Pysäköintipaikkojen digitaalinen tietokanta on toteutettu. Tietokanta pitää sisällään kadunvarsien ja yleisten alueiden
pysäköintipaikkojen sijainnit, määrät, rajoitukset ja erityispiirteet. Osa tiedoista on jo
julkaistu jatkohyödynnettäväksi.

KAUPUNGINHALLITUKSEN
ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYJAOSTO
HYVÄKSYI 10.3.2014
SEURAAVAT PYSÄKÖINTIPERIAATTEET
1.

Pysäköintiratkaisuilla tehostetaan
maankäyttöä ja luodaan viihtyisää
jalankulkuympäristöä keskustaalueilla.

•

Pysäköinnin valvontaorganisaatiota on kehitetty muun muassa ottamalla käyttöön
uutta teknologiaa. Rengaslukosta ja pysäköintivirhemaksujen korottamisesta erikoistilanteissa on luovuttu.

2.

Pysäköintipaikkojen määrän
mitoitusohjeesta tehdään
joustava erilaisten alueiden
ominaispiirteiden ja
käyttäjäryhmien tarpeiden
mukaisesti.

•

Liian suurina pidettyjä pysäköintikieltoalueita on pienennetty. Pysäköintikiellon
käytöstä ei ole luovuttu kokonaan, mutta
asiakasystävällisyyttä on parannettu siten,
että laajojen aluepysäköintikieltoalueiden
sijasta pysäköintirajoitukset on merkitty katukohtaisesti. Uudistus on saanut positiivista palautetta.

3.

Vierailijat ja erityisryhmät löytävät
pysäköintipaikan helposti.

4.

Pysäköintiratkaisut ovat osa
toimivaa, kestävää ja turvallista
liikennejärjestelmää.

5.

Pysäköinnin kustannukset
kohdennetaan oikeudenmukaisesti.
Pysäköinnin maksullisuutta tiiviillä
keskusta-alueilla tutkitaan osana
pysäköintijärjestelmää.

6.

Pysäköintipaikkojen käyttöastetta
tehostetaan ja paikat ovat
monipuolisessa käytössä.

7.

Kaupunki edistää pysäköinnin
periaatteilla joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn osuuden
kasvua työmatkoilla.

8.

Kaupunki osallistuu
liityntäpysäköinnin
kehittämiseen osana kestävää
kaupunkiliikennettä.

9.

Kaupunki toteuttaa riittävästi
pyöräpysäköintipaikkoja yleisillä
alueilla ja ohjaa yksityiskiinteistöjä
samaan tavoitteeseen.

•

Robottiparkkikokeilusta on luovuttu.

•

Liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta ja kustannusten jakamisesta on sovittu pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
Lisäksi on osallistuttu liityntäpysäköinnin
kustannus- ja vastuujakomallin kehittämiseen (HSL julkaisuja 6/2016).

•

Työntekijöiden kestävän liikkumisen edistämistä on selvitetty Kestävä Espoo -ohjelman toimesta. Selvityksessä on esitetty,
miten työnantaja voisi uudenlaisella liikkumistuen mallilla sekä työasiamatkoihin liittyvillä käytännöillä ja ohjeistuksilla kannustaa
työntekijöitä entistä useammin suosimaan
kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä tai
uusia liikkumispalveluja yksityisautoilun sijaan.

10. Kaupunki vaatii
pysäköintiratkaisuilta
kaupunkikuvaan sopivaa laatua.
11.

Keskeisiä toimenpiteitä 2014-2019

Kaupunki kerää ja pitää yllä
tietoja pysäköintipaikkamääristä
sekä seuraa pysäköintiolojen
kehittymistä.
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Toimenpidekokonaisuudet
vuosille 2020-2022
Pysäköinnin toimenpiteillä edistetään Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston vuonna 2014 hyväksymien pysäköinnin periaatteiden toteutumista sekä valtuuston syyskuussa 2017
hyväksymää Espoo-tarinaa. Kaikki toimenpiteet edistävät ilmastotavoitteen toteutumista ja liikenneturvallisuuden parantamista. Pysäköintitoimenpiteillä tavoitellaan sitä, että pysäköinti on osana
liikkumispalveluita. Ihmiset eivät pysäköi pysäköidäkseen vaan taustalla on aina jokin liikkumistarve.
Toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on jatkossa otettava huomioon kaikkien intressiryhmien näkökohdat, jotta päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

TOIMENPITEET

1 Asiakasystävällinen opastus ja ohjaus
2 Kotihoidon pysäköinnin kehittäminen
3 Valvonnan kehittäminen
4 Älykkäät digitaaliset pysäköintipalvelut
5

Pysäköinnin saatavuuden parantaminen
digitalisoinnin ja maksullisuuden avulla

6

Kaupungin ja liikkumisen palvelullistuminen
& pysäköinti City as a Service, Mobility as a Service

7 Autojen liityntäpysäköinnin kehittäminen
8 Pyöräpysäköinnin kehittäminen
9 Sähköautojen latausverkoston kehittäminen
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020 lisätä toimenpiteen 10:
Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden autopaikkojen lisäys.
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Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

MILLAISTA PYSÄKÖINTI ON TOIMENPITEIDEN TOTEUDUTTUA?
Autoilija löytää helposti paikan asioidessa
tai vieraillessa. Tieto vapaista paikoista on
helposti saatavissa.
Kotihoidon toiminta sujuvoituu, kun
paikka löytyy helposti läheltä asiakasta.
Jakeluliikenne säästää aikaa ja vaivaa,
kun paikka löytyy nopeasti.
Pyöräilijälle ja autoilijalle tarjotaan
houkuttelevaa liityntäpysäköintiä.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

Liikennejärjestelmän näkökulma
•

Paikat tehokkaassa käytössä

•

Liikenneturvallisuus paranee

•

Kannustaa ja ohjaa käyttämään
kestäviä liikkumismuotoja

•

Oikeudenmukainen

•

Päästöt vähenevät
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TOIMENPIDE 1:
Asiakasystävällinen opastus ja ohjaus

M

iksi: Hyvin opastettu pysäköinti ja selkeät rajoitukset
tekevät pysäköinnistä helpompaa. Kun pysäköintipaikan löytyminen helpottuu, turha liikenne sekä päästöt vähenevät.

1. Päivitetään pysäköinnin liikennemerkit
vastamaan uuden tieliikennelain vaatimuksia
Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Sen
myötä pysäköinnin merkitsemiseen on tulossa
pieniä muutoksia, jotka edellyttävät liikennemerkkien ja tiemerkintöjen päivittämistä. Pysäköintikieltoalueen vaikutusalueella olevat pysäköintipaikat tulee jatkossa esittää sekä sinisellä
P-liikennemerkillä että valkoisella tiemerkinnällä.
Uusia, pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä
ovat muun muassa kuormauspaikka, latauspaikka ja vähäpäästöisen ajoneuvon lisäkilpi.
Lisäksi liityntäpysäköintiin voidaan opastaa
kansainvälisesti tunnetulla P+R (park and ride) -liikennemerkillä. Uusien liikennemerkkien
käyttöönottoa tulee harkita tapauskohtaisesti.

2. Pysäköintiin kehitetään joustavuutta
ohjauksen keinoin
Pysäköintiin tarkoitetut paikat tulee merkitä
selkeästi. Merkintöjen tulee olla yksiselitteisiä,
yhteneväisiä ja helposti ymmärrettäviä. Pysäköinnin ohjauksen keinoilla on kuitenkin kehitettävä joustavuutta pysäköintiin siten, että
tunnistetaan poikkeustapauksia, -kohteita ja
-tilanteita, joissa yleisistä periaate- ja suunnittelulinjauksista poikkeaminen on perusteltua.
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kirkkojen
ja päiväkotien ympäristöt, joiden käyttäjillä
on tietynlaiset tarpeet sallitun pysäköintiajan
suhteen. Joustavuuden pelisääntöjen tulee
olla kuitenkin yhteneväisiä, jotta kaupungin
yleinen linja pysäköinnin suhteen säilyy selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Tämän
vuoksi poikkeavat tilanteet tulee määritellä.
Jotta opastuksesta ja ohjauksesta saadaan
kaikki hyöty irti, on valvonnan oltava ajallisesti
ja alueellisesti kattavaa ja tehokasta.
Pysäköintiä tulee kehittää aikarajoituksin siten,
että kadunvarsipysäköinti on ensisijaisesti vieraiden ja asiointiliikenteen käytössä.
Espoossa on vielä kaupunkikeskuksissakin
kadunvarsipysäköintiä, joissa on hyvin pitkät
aikarajoitukset (esimerkiksi 24 h). Kadunvarsipysäköinti tulee rajoittaa pääsääntöisesti lyhytaikaiseksi (<4 h), jotta asukkaat eivät käyttäisi kadunvartta pidempiaikaiseen pysäköintiin.
Tällä tavoin asukkaat saadaan lunastamaan
talonyhtiöiden tarjoamat asukaspaikat tai käyttämään keskitettyjä pysäköintilaitoksia pidempiaikaiseen pysäköintiin ja paikat vapautuvat
vieras- ja asiointikäyttöön.
Pysäköinnin aikarajoitukset tulee aina tarkistaa
siirryttäessä mahdolliseen maksulliseen pysäköintiin.

Kuva: Uusia pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä.
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Syksyllä 2017 tehtiin pysäköinnin keston mittauksia Leppävaarassa kadunvarsipaikoilla.
Mittauksissa kävi ilmi, että hyvin lyhytaikaiset
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Kuva: Erittäin lyhytaikainen saattopysäköinti on osoittautunut hyvin suosituksiksi Leppävaarassa. Sen lisäämistä tulee harkita.

(15 minuuttia) saattopysäköintipaikat olivat erittäin suosittuja. Näiden lisäämistä tulee harkita
esimerkiksi päiväkotien ympäristöissä, joiden
käyttäjillä on tietynlaiset tarpeet sallitun pysäköintiajan suhteen.
3. Selvitetään keinoja talvikunnossapidon
helpottamiseksi
Selvitetään, voidaanko taajama-alueilla ja joukkoliikenteen kannalta merkittävillä kaduilla helpottaa talvikunnossapitoa ottamalla käyttöön
kadunvarsien vuoropysäköintijärjestelmä tai
vaihtuvat pysäköintirajoitukset. Näiden avulla
olisi mahdollista varmistaa, että kadut pystytään tehokkaasti auraamaan ja hiekoittamaan.
Tärkeää on, että käyttöönotettava järjestelmä
on joustava huomioiden talven ominaisuudet.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

Vähälumisina talvina järjestelmän ei tarvitse
olla käytössä samassa laajuudessa kuin runsaslumisina talvina.
Vaihtuvien rajoitusten käyttöönottaminen ja
rajoitusten valvominen vaatii valvontaorganisaation kehittämistä. Esimerkiksi väärin
pysäköidyn auton hinaamiseen tarvittava organisaatio Espoossa toimii tällä hetkellä ainoastaan virka-aikana. Talvikunnossapidon
tieltä hinattavan auton omistajan tulee maksaa siirtämisestä aiheutuvat kustannukset
sekä lisäksi pysäköintivirhemaksu. Rajoitusten kehittämisen lisäksi tulee ottaa käyttöön
mobiili- ja internetpalvelu, jonka avulla kaupunkilaiset saavat reaaliaikaista tietoa tehdyistä ja tulevista auraus- ja hiekoitustöistä.
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TOIMENPIDE 2:
Kotihoidon pysäköinnin kehittäminen

M

iksi: Kotihoidon toiminnan
helpottamiseksi pysäköinnin tulee asiakaskohteissa
tapahtua
mahdollisimman lähellä kohdetta vaarantamatta liikenneturvallisuutta.

1. Kotihoidon pysäköinti lähellä kohdetta
Kotihoidon pysäköintiongelmat kohdistuvat
pääasiassa kotihoidon asiakkaan asuinkiinteistöille ja siellä oleviin riittämättömiin pysäköintimahdollisuuksiin. Pysäköinti tulee ensisijaisesti
järjestää niin, että kotihoidon pysäköintijärjestelyistä sovitaan yksityisten kiinteistönomistajien ja kaupungin kesken.

2. Maksullinen pysäköinti tukemaan
kotihoidon pysäköintiä
Siirryttäessä maksulliseen pysäköintiin pysäköintipaikkojen kierto tehostuu ja kadunvarsipaikkoja vapautuu kaupungin kotihoitopalvelujen käyttöön helpottaen heidän pysäköintiään.
Työnantajana Espoon kaupunki voi myöntää
mobiilimaksumenetelmän kautta kotihoitajille
poikkeuksen pysäköintimaksusta. Mobiilimaksumenetelmien kautta myös muiden kotiin tarjottavien palveluiden palveluntarjoajat voivat maksaa työntekijöidensä pysäköintimaksut. Näin
myös kotihoidon ja muiden kotiin tarjottavien
palveluiden tarjoajien pysäköinneistä saadaan
digitaalista pysäköintitietoa ja korjaavia toimenpiteitä mm. liikennejärjestelyihin voidaan nopeasti kohdistaa sinne, missä ongelmia esiintyy.

Tieliikennelaki on muutettu siten, että
kuntakohtaisesti voidaan myöntää kotihoidolle
ja tiettyjä kotiin annettavia palveluita tarjoaville
toimijoille pysäköintilupa, joka oikeuttaa
poikkeamaan tietyistä pysäköintirajoituksista,
kuten esimerkiksi liikennemerkein osoitetuista
pysäköintikielloista.
Lain mahdollistama kotihoidon pysäköintilupa
otetaan käyttöön kotihoidon pysäköinnin
helpottamiseksi. Ensisijaisesti kaupungin tulee
kuitenkin huolehtia siitä, että yleisten alueiden
pysäköinti, kuten kadunvarsipysäköinti, on
tehokkaassa käytössä. Kaikissa ratkaisuissa
kaupungin
tulee
huolehtia
siitä,
että
pysäköintiä ei tapahdu sellaisissa kohdissa,
joissa liikenneturvallisuus vaarantuu.
Tässä
toimenpideohjelmassa
esitettyjen
älykkäiden
pysäköintipalvelujen
avulla
voidaan
havaita
mm.
kotihoidon
pysäköinnissä koettuja ongelmakohtia ja
kohdistaa korjaavia toimenpiteitä havaittuihin
kohteisiin (mm. liikennemerkkijärjestelyjä).
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TOIMENPIDE 3:
Valvonnan kehittäminen

M

iksi: Väärinpysäköidyt
autot voivat aiheuttaa
vakavia vaaratilanteita.
Näkyvä valvonta yhdistettynä uuteen valvontatekniikkaan tehostaa valvontaa ja
parantaa siten pysäköintipaikkojen saatavuutta ja liikenneturvallisuutta.

1. Organisaation kehittäminen
Pysäköinnin toimenpiteiden toteuttaminen
edellyttää pysäköinninvalvonnan kehittämistä,
jotta valvonnan ja mahdollisten virhemaksujen
ennalta ehkäisevä vaikutus on riittävä varmistamaan pysäköintiohjeiden noudattamisen.

Yksityiset kiinteistöt ovat yhä etenevässä määrin hakeutuneet kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin, mutta valvontaorganisaatio ei ole aikaisemmin pystynyt vastaamaan tyydyttävällä
tasolla kasvaneeseen kysyntään. Kadunvarsipysäköinnin maksullisuuden sekä uuden tieliikennelain voimaantulon myötä valvottavien yksityisten kiinteistöjen määrä tulee kasvamaan,
joka asettaa haasteita valvontaorganisaation resurssien kohdentamiselle. Yksityisen pysäköinninvalvonnan
kieltämistä
koskeva lakialoite (LA 38/2019
vp) on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä. Lakialoitteen käsittelyn yhteydessä on
esitetty, että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulisi tehdä
julkista pysäköinninvalvontaa
avustavaa toimintaa. Tämä tarjoaisi ratkaisun niille kiinteistönomistajille, joiden kiinteistöillä
tapahtuvan virheellisen pysäköinnin poistamiseen ei kunnallisen pysäköinninvalvonnan
resurssien mukainen valvonta
riitä. Tämä ratkaisu parantaisi
myös asiakkaiden oikeusturvaa,

koska tuolloin yksityisen valvontayhtiön tulos ei
olisi riippuvainen kirjoitettujen pysäköintivirhemaksujen määrästä ja reklamointi tapahtuisi
oikaisuvaatimusmenettelyn kautta kunnalliselle
pysäköinninvalvojalle ja edelleen kohtuullisin
kustannuksin hallintotuomioistuimiin.
2. Uuden teknologian hyödyntäminen
pysäköinninvalvonnassa
Pysäköintitapahtumien digitalisoituminen mahdollistaa pysäköinnin tehokkaan valvonnan,
kun pysäköintitiedot ovat digitaalisessa muodossa. Espoo on hankkinut Fujitsulta palvelun,
joka mahdollistaa pysäköintimaksun tai mobiilikiekon tarkistamisen useiden kaupunkien
yhteisestä pysäköinti HUBista. Myös mahdollinen pysäköintiautomaatilla maksettu pysäköinti
(edellyttää rekisteritunnuksen syöttämistä automaatilla) on helposti tarkastettavissa pysäköinninvalvojien tarkastajalaitteilla. Pysäköinti HUB
on jo tuotantokäytössä Helsingissä ja Espoossa sen käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2020
Jorvin sairaalan ja Espoon sairaalan pysäköintijärjestelyiden muutoksista johtuen. Myös muiden kuntien pysäköintitapahtumien viemisestä
pysäköinti HUBiin on alustavasti keskusteltu.
Mikäli kaikki pysäköintitapahtumat saadaan
digitaaliseen muotoon, voidaan valvontaa tehostaa huomattavasti erilaisilla teknisillä apuvälineillä, esimerkiksi kuten Helsingissä on
toimittu muun muassa kamera-auton suhteen.

Kuva: Näkyvä valvonta on tärkeä osa toimivaa pysäköintijärjestelmää.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022
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TOIMENPIDE 4:
Älykkäät digitaaliset pysäköintipalvelut

M

iksi: Digitaalisilla uusilla pysäköintipalveluilla käyttäjä
löytää helposti vapaan pysäköintipaikan, joka vastaa
parhaiten sen hetkistä tarvetta. Samalla pysäköintipaikan etsinnästä
johtuva liikenne vähenee, päästöt pienenevät ja liikenneturvallisuus paranee.

1. Kaikki mukaan kehittämään
Tulevaisuudessa on mahdollista kehittää aivan uudenlaisia pysäköintisovelluksia käyttäjille esimerkiksi osana liikkumisen palveluja
(MaaS-palveluja). Uudet innovatiiviset ratkaisut
toteutetaan laajassa yhteistyössä yksityisten
pysäköintioperaattorien, tutkimuslaitosten ja
innovatiivisten palveluntuottajien kanssa. Espoossa on lukuisia startup-yrityksiä, jotka ovat
parhaillaan kehittämässä erilaisia globaaleille
markkinoille tähtääviä digitaalisia sovelluksia.
Espoon tulee profiloitua innovatiivisten pysäköintiratkaisujen edelläkävijänä.

2. Pysäköinnin staattiset tiedot toimivat
pysäköintipalvelujen lähtökohtana
Espoon pysäköintipaikkojen digitaalista tietokantaa kehitetään edelleen, ylläpidetään ja
julkaistaan jatkohyödynnettäväksi Pääkaupunkiseudun palvelukartalla, Espoon karttapalvelussa ja avoimessa rajapinnassa, jotta pysäköintipaikkoja voidaan hyödyntää tehokkaasti
ja tiedon päälle voidaan toteuttaa erilaisia palveluita. Tietokanta pitää sisällään pysäköintipaikkojen sijainnit, määrät, rajoitukset ja muut
erityispiirteet. Kaupunki on jo julkaissut jatkohyödynnettäväksi esteettömät pysäköintipaikat,
yhteiskäyttöautoille osoitetut pysäköintipaikat
ja sähköauton latauspisteet.

KUVA: WWW.YRITTAJAT.FI

Mitä parempaa ja tarkempaa lähtöaineistoa
välitetään pysäköinnin palveluntarjoajille, sen
parempia palveluita pysäköitsijöille pystytään
tulevaisuudessa tarjoamaan. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi:
•

pysäköintipaikkojen reaaliaikaisten sijainti- ja käyttötietojen esittäminen mobiili- ja
internetpalveluina (kadunvarsipaikat, kauppakeskusten paikat, liityntäpysäköintipaikat,
invapaikat, sähköautopaikat, esteettömät
paikat, yhteiskäyttöautopaikat)

•

pysäköinnin lisääminen osaksi erilaisia reittioppaita, jolloin pysäköinti on osa matkaketjua.

Lisäksi kaupunki tarvitsee omaan käyttöön
näitä tietoja, jotta pysäköintiä voidaan kehittää
kokonaisuutena. Espoon yleisillä alueilla on yli
16 000 autopaikkaa.

14
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Kuva: Liikuntarajoitteisten pysäköintipaikkojen sijainnit on julkaistu Espoon karttapalvelussa ja avoimessa
rajapinnassa.

3. Pysäköinnin reaaliaikaisen tietokannan
toteuttaminen (Pysäköinti HUB)
Pysäköinti HUBissa kaikki pysäköintitapahtumat päivittyvät reaaliajassa. Pysäköinti HUB
mahdollistaa staattisen ja reaaliaikaisen pysäköinti-tapahtumatiedon kokoamisen yhteen
tietovarastoon ja tiedon jakamisen palveluntarjoajille avoimien rajapintojen avulla.
Kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa,
Tampere, Turku ja Oulu) yhteinen pysäköinti
HUB on jo tuotantokäytössä Helsingissä. Es-

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

poossa sen käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2020 Jorvin sairaalan ja Espoon sairaalan
pysäköinti-järjestelyiden muutoksista johtuen.
Pysäköinti HUB nopeuttaa muun muassa pysäköinnintarkastajien työtä, kun kaikki pysäköintitapahtumat ovat tarkastettavissa yhdestä
paikasta sisäisen rajapinnan avulla. Lisäksi mobiilipysäköintikiekon ja mahdollisen mobiilimaksamisen palveluntarjoajat sekä tiedon jatkojalostajat voivat liittyä HUBiin yhdellä rajapinnalla.
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Kuva: Pysäköinti HUB yhdistää staattiset ja reaaliaikaiset pysäköinti tiedot.

4. Mobiilipysäköintikiekon toteuttaminen
Mobiilipysäköintikiekko on sovellus, joka korvaa perinteisen pysäköintikiekon. Mobiilipysäköintikiekko voi olla mobiilimaksupalvelun
tarjoama lisäsovellus tai se voidaan toteuttaa
omana sovelluksena. Palveluun on mahdollista
lisätä ominaisuus, joka muistuttaa esimerkiksi tyyliin ”Olettehan tietoisia, että alueella on
aluepysäköintikielto”. Pidemmällä aikajänteellä
mobiilipysäköintikiekkoon on mahdollista lisätä ominaisuuksia, joiden avulla pysäköitsijää
informoidaan pysäköintipaikalla olevasta aikarajoituksesta tai muistutetaan esimerkiksi pysäköintiajan umpeutumisesta.
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Mobiilipysäköintikiekko esitetään otettavaksi
käyttöön heti, kun pysäköinnin mobiilipalvelujen
tarjoajilla on valmius toteuttaa kyseinen palvelu
ja kaupunki on tehnyt päätöksen pysäköinnin
maksullisuudesta. Jos maksullista pysäköintiä
ei toteuteta, niin mobiilipysäköintikiekon toteuttamista voidaan harkita, jos halukkaita palveluntarjoajia pelkän mobiilipysäköintikiekon toteutukseen ilmaantuu.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

Kuva: Tavoitteena on, että älykkään pysäköinnin palvelut (informaatio, opastus, pysäköintikiekko,
maksaminen) siirtyvät vaiheittain sähköisiin välineisiin muodostaen yhtenäisen palvelukokonaisuuden.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022
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TOIMENPIDE 5:
Pysäköinnin saatavuuden parantaminen
digitalisoinnin ja maksullisuuden avulla

M

iksi: Maksullisuus on keino ohjata liikkumista ja liikennettä kohti asetettuja
ilmastotavoitteita. Lisäksi maksullisen kadunvarsipysäköinnin tavoitteena on
ohjata asukkaat pysäköimään kadunvarsien sijaan taloyhtiöiden pysäköintialueille ja -laitoksiin. Samalla vieraat, asioijat, kotihoitajat ja jakeluliikenne
löytävät helpommin paikan kadunvarresta, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja tehostaa paikkojen käyttöä. Siirtyminen maksulliseen pysäköintiin on käytännössä
ainoa kohtuuhintainen keino saada Espoon pysäköintitapahtumat digitaaliseen muotoon ja
sitä kautta osaksi muita laajempia digitaalisia palveluita.

MAKSULLISUUDEN LOPPUTILANTEEN TAVOITTEET
1.

Kaikki pysäköintitiedot ja -tapahtumat
kerätään digitaaliseen muotoon, ja
ovat siten hyödynnettävissä avoimen
rajapinnan kautta uusissa digitaalisissa
liikkumispalveluissa.

2.

Pysäköintiajat lyhenevät, jolloin
pysäköintipaikkojen saatavuus paranee
ja paikat ovat tehokkaassa käytössä.

3.

Kadunvarsien paikat ja yleiset
pysäköintialueet ovat ensisijaisesti
lyhytaikaisen asiointi- ja
vieraspysäköinnin käytössä.

4.

Kadunvarsipaikkoja vapautuu
kaupungin kotihoitopalvelujen käyttöön
helpottaen heidän pysäköintiänsä.

5.

Keskusta-alueilla kadunvarsien
pysäköintipaikat ovat paremmin
saatto- ja jakeluliikenteen käytössä.

6.

Pysäköinti tukee täyssähköautojen
ja yhteiskäyttöisten ajoneuvojen
yleistymistä edistäen samalla Espoon
ympäristötavoitteiden toteutumista.

7.

Pysäköinnin maksaminen on helppoa
ja selkeää käyttäjälle ja sitä on helppo
valvoa.

8.

Pysäköinnin hinnoitteluperiaatteet
ovat selkeät ja oikeudenmukaiset.

9.

Pysäköinnin maksutapa minimoi
kaupungin omien resurssien tarpeen.

Pysäköinnin maksullisuus on edellytys useille Yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmassa esitetylle toimenpiteelle. Lisäksi siirtyminen mahdolliseen valtuuston toiveen mukaiseen
markkinaehtoiseen pysäköintiin edellyttää, että ilmaista kadunvarsipysäköintiä ei ole tarjolla. Tässä toimenpideohjelmassa ei esitetä siirtymistä markkinaehtoiseen pysäköintiin, mutta maksullinen kadunvarsipysäköinti loisi edellytyksiä markkinaehtoisen pysäköinnin toteuttamiselle. Markkinaehtoinen pysäköinti tarkoittaa sitä, että pysäköintipaikkamäärää ei määrätä asemakaavassa.
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Maksullisen pysäköinnin alueet
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Maksullinen pysäköinti esitetään kohdennettavaksi oheisten karttojen mukaisesti
vain tarkasti rajatuille kadunvarsille ja pysäköintialueille, joissa maksullisuus edistää liikenteen ja pysäköinnin kokonaistoimivuutta.
Esitettyjen alueiden käyttöastelaskelmista
on tehty oma liitemuistio. Jatkossa luontevia
laajentumiskohteita ovat muut kaupunkikeskustat ja Otaniemi. Otaniemessä siirtyminen
maksulliseen pysäköintiin edellyttää yhteistyötä sekä yliopiston että Senaatin kanssa. Tavoitteena on kadunvarsipaikkojen ja
yleisten pysäköintialueiden tehokas käyttö
kaikkialla Espoossa.
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Kuvat: Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan maksulliset katuosuudet ja yleiset pysäköintialueet.
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Pysäköintipaikkojen saatavuus
Pysäköinnin hinnoittelulla tavoitellaan pysäköintiaikojen lyhenemistä ja sitä kautta pysäköintipaikkojen saatavuuden parantamista.
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kadunvarsipaikat ovat tehokkaassa käytössä, kun pysäköintipaikkojen käytön kiertonopeus on lyhyt ja
paikkojen keskimääräinen käyttöaste on noin
85 %. Lisäksi maksullinen kadunvarsipysäköinti ohjaa asukkaat pysäköimään kadunvarsien
sijaan taloyhtiöiden pysäköintialueille ja -laitoksiin, jolloin vieraat, asioijat, kotihoitajat ja jakeluliikenne löytävät helpommin paikan kadunvarresta. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta
ja tehostaa paikkojen käyttöä.

ki- ja luottokortilla tai käteisellä rahalla.
Mobiilimaksamisen hankintamalli
Kaupungin ei kannata kehittää omaa sovellusta mobiilimaksamiseen, vaan pysäköinnin maksujen keräämisessä hyödynnetään nykyisiä
ja markkinoille tulevia palveluntuottajia. Pysäköinnin mobiilimaksaminen toteutetaan Helsingin käyttämällä avoimen rajapinnan mukaisella
hankintamallilla. Mallissa kaupunki tekee sopimukset valintakriteerit täyttävien palveluntarjoajien kanssa. Mahdollisesti tukitoimena toimivat
pysäköintiautomaatit hankitaan kilpailutuksen
kautta palveluna.
Pysäköinnin hinnoittelumalli

Pysäköinnin maksullisuus on ainoa kohtuuhintainen keino saada Espoon pysäköintitapahtumat digitaaliseen muotoon ja sitä kautta
osaksi muita laajempia digitaalisia palveluita.
Tulevaisuuden tavoitteena on se, että reaaliaikaiset pysäköintitapahtumat jaetaan avoimena
datana. Avoimen, reaaliaikaisen datan avulla
on mahdollista toteuttaa räätälöityjä pysäköintipalveluja käyttäjille. Älykkäiden ja digitaalisten
pysäköintipalvelujen mahdollisuuksia on kuvattu tarkemmin sivuilla 14-17.

Pysäköinnin maksullisuus perustuu tasataksaan. Pysäköinti maksaa Leppävaaran ja Tapiolan hotspot-paikoilla 2 €/h ja muilla paikoilla 1
€/h. Pysäköinnin maksullisuus on voimassa arkisin klo 8-20 ja lauantaisin klo 8-18. Täyssähköautojen on mahdollista saada 50 %:n alennus
pysäköintimaksuun ja yhteiskäyttöautojen 75
%:n alennus. Vähäpäästöisille yhteiskäyttöautoille alennus on 75-100 %. Maksualueilla sijaitsevat saattopaikat (aikarajoitus 5-10 minuuttia)
ovat maksuttomia. Hintoja, maksullisuusaikoja
ja alennusprosentteja voidaan muuttaa, jos siihen ilmaantuu tarvetta.

Pysäköintimaksujen maksutapa

Viestintä

Pysäköinnin maksaminen toteutetaan ensisijaisesti mobiilimaksamisella rekisteröitymällä
markkinoilla toimivien palvelujen (esim. EasyPark, Parkman) käyttäjäksi. Mobiilimaksamisen tukitoimeksi on tarvittaessa mahdollista
hankkia palvelusopimuksella noin 10 pysäköintiautomaattia. Tapiolassa, Leppävaarassa ja
Matinkylässä on tarjolla myös runsaasti aikarajoitettua tai maksullista yksityistä pysäköintiä,
joissa pysäköinti on mahdollista maksaa pank-

Pysäköitsijöiden on tärkeää saada tietoa maksullisesta pysäköinnistä erityisesti siirryttäessä
maksullisuuteen, mutta myös jatkuvasti. Maksullisuuteen siirtymistä varten laaditaan viestintäsuunnitelma.

Avoimen datan mahdollisuudet

Pysäköinnin valvonta
Pysäköinnin mobiilimaksaminen mahdollistaa
pysäköinnin tehokkaan valvonnan, kun kaikki
pysäköintitiedot ovat digitaalisessa muodossa.
Seuranta ja arviointi
Pysäköinnin maksullisuuden vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja tarpeen mukaan tehdään
muutoksia. Viereisen sivun kuvassa on esitetty
seurantamalli.
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Kuva: Pysäköinnin maksullisuuden seurantamalli.

JATKOTOIMENPITEET
Pysäköinnin maksullisuuteen siirrytään viimeistään vuoden 2021 aikana.
Jatkossa on lueteltu toimenpiteet, jotka on tehtävä ennen maksullisuuteen siirtymistä:
1.

Laaditaan Helsingin mallin pohjalta sopimusehdot, jotka palveluntarjoajien
tulee hyväksyä mobiilimaksamisen osalta. Sopimusehdoissa määritetään myös
palveluntarjoajien kelpoisuusvaatimukset.

2.

Arvioidaan pysäköintiautomaattien tarvetta ja tarvittaessa käynnistetään
pysäköintiautomaattien kilpailutus ja hankintaprosessi.

3.

Päätetään, miten mobiilimaksamisesta viestitään maastossa.
Päivitetään alueiden liikenteenohjaussuunnitelmat ja tehdään tarvittavat
liikennemerkkimuutokset maastoon.

4.

Laaditaan viestintäsuunnitelma sekä pysäköinnin maksullisuuden
käynnistymisvaiheeseen, että jatkuvaa tiedostusta varten.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022
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TOIMENPIDE 6:
Kaupungin ja liikkumisen
palvelullistuminen & pysäköinti
City as a Service, Mobility as a Service

M

iksi: Kaupungin ja liikkumisen palvelullistuminen
(CaaS ja MaaS) tähtää liikkumisen helpottamiseen
sekä resurssien tehokkaaseen ja älykkääseen hyödyntämiseen, ja on
vahvasti kytköksissä Espoon tavoitteeseen
olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Kaupunkilaiselle liikenteen palvelullistuminen näkyy arjen sujuvina matkaketjuina, tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivina kulkuvälineinä, säästettynä aikana ja
vaivana, reaaliaikaisena informaationa
sekä kohtuullisina liikkumiskustannuksina.

Mahdollistetaan CaaS- ja MaaS-palvelujen
toteutuminen
Monipuolistuvat liikkumispalvelut ovat positiivinen ja potentiaalinen keino vaikuttaa kaupunkilaisten liikkumistottumuksiin. Resurssien
nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät uudet liikkumispalvelut vähentävät henkilöautoriippuvuutta, yksin ajettujen kilometrien
määrää sekä liikenteen päästöjä. Liikkumispalveluiden käyttäjä on liikkumisprofiililtaan multimodaalinen, hän valitsee itselleen sopivan
kulkumuodon kulloisenkin tarpeen mukaan.
Liikkumispalveluiden selkäranka on toimiva
ja laadukas joukkoliikenne. Palveluiden menestystä tukee kävely- ja pyöräilymyönteinen
kaupunkiympäristö. Palveluiden kehittämisessä kaupungilla on tärkeä rooli kokonaisuuden
hallinnassa; kestävien kulkumuoto-osuuksien
kasvattamisessa, palveluita tukevan älykkään infran toteuttamisessa, tiedon avaamisessa, ja eri kulkumuodoille oikeaoppisesti osoitetun kaupunkitilan jakamisessa.
Kaupungin näkökulmasta liikkumispalveluiden
mahdollistaminen tarkoittaa pysäköinnin osalta
seuraavaa:

22

•

Kehitetään liityntäpysäköintiä liikenteen solmukohdissa, tavoitteena joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisääminen.

•

Vahvistetaan ja kehitetään yhteiskäyttöautopalveluiden toiminta-edellytyksiä ja yleistymistä, sekä parannetaan palveluiden käytettävyyttä kasvattamalla yhteiskäyttöautoille
osoitettujen pysäköintipaikkojen määrää.
Osoitetaan uusia pysäköintipaikkoja ensisijaisesti liikenteen solmukohtiin ja kaupungin
palvelukeskittymiin, jolloin yhteiskäyttöautot toimivat osana laajempaa matkaketjua,
ovat helposti saavutettavissa, ja laajentavat
liikenteen solmukohtien palvelutarjontaa.
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•

Yhteiskäyttöautot voidaan vapauttaa pysäköintimaksuista.

•

Kannustetaan liikkumispalveluita tarjoavia
yrityksiä siirtymään sähköiseen kalustoon
kehittämällä ja laajentamalla julkista latausverkkoa.

•

Kaupungin hallinnoimat kadunvarsipaikat ja
yleiset pysäköintialueet suunnitellaan mahdollisimman hyvin palvelemaan saatto-,
asiointi-, asiakas- ja jakeluliikennettä, yhteiskäyttöautoilua sekä liityntäpysäköintiä.

•

Älyllistetään Espoossa asiointia ja pysäköintiä, sujuvoitetaan esimerkiksi vapaan
pysäköintipaikan löytämistä ja/tai varaamista reaaliaikaisen datan avulla.

•

Espoon pysäköintipaikkojen digitaalista
tietokantaa kehitetään edelleen, ylläpidetään ja julkaistaan jatkohyödynnettäväksi.

•

Kaupunki voi kaavoituksella luoda edellytyksiä yksityisten toimijoiden CaaS- ja
MaaS-palveluille.

Yhteiskäyttöautolla tarkoitetaan autoa, jonka asiakas voi omatoimisesti varata ja ottaa
käyttöön. Palvelun hinnoittelu perustuu yleensä ajoaikaan tai ajokilometreihin. Yhteiskäyttöautopalvelun saatavuus vähentää oman auton
omistamisen tarvetta. Selvitysten mukaan yksi
yhteiskäyttöauto korvaisi noin 8-20 henkilöautoa.
Yhteiskäyttöautojen käytön yleistyminen Espoossa vaatii tuekseen niiden pysäköintiä helpottavia ratkaisuja. Yhteiskäyttöautoille varatut
paikat yleisillä alueilla mahdollistavat autojen
helpon löytämisen ja pysäköinnin.

Kuva: Tulevaisuudessa pysäköintitiedot ja -palvelut ovat osana laajempia palvelukokonaisuuksia.
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TOIMENPIDE 7:
Autojen liityntäpysäköinnin kehittäminen

M

iksi: Liityntäpysäköinnillä
tarjotaan mahdollisuus
joukkoliikenteen käyttöön
niille, jotka eivät muuten
tavoita riittävän helposti
joukkoliikenteen terminaaleja tai pysäkkejä.
Liityntäpysäköinti on keino vähentää päästöjä ja hillitä henkilöautoliikennesuoritetta.

1. Lisätään liityntäpysäköinnin
houkuttelevuutta
Liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta parannetaan HSL:n vuonna 2018 laatiman liityntäpysäköinnin konseptikäsikirjan mukaisesti. Käsikirjan tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää
liityntäpysäköinnin asiakaskokemusta erityisesti autoilun kannalta. Lisäksi käsikirjan mukaiset ratkaisut selkeyttävät alueiden käyttötarkoitusta.
Liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta parannetaan muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:
•

Liityntäpysäköinnin asiointipolku suunnitellaan siten, että liityntäpysäköintiin kuluisi
mahdollisimman vähän aikaa, jotta kokonaismatkustusaika olisi mahdollisimman lyhyt.

•

Yhdenmukaisilla
suunnitteluratkaisuilla,
kuten visuaalisella ilmeellä, hinnoittelulla,
porttikäytännöillä, opasteilla ja viestinnällä,
helpotetaan ja selkeytetään liityntäpysäköinnin käyttöä.

•

•
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Ratkaisuissa huomioidaan liityntäpysäköintiä käyttävän asiakkaan erilaiset roolit ja
matkaketjut. Saapuessaan liityntäpysäköintiin hän on autoilija. Pysäköinnin jälkeen
hänestä tulee jalankulkija siirtyessään asemalle tai pysäkille.
Liityntäpysäköintialueiden tunnistautumisja maksutavat ovat yhtenäiset ja nykyaikaiset. Kaupungilla tulisi olla aktiivisesti muka-

na kehittämässä liityntäpysäköintiin liittyviä
mobiilipalveluita.
•

Liityntäpysäköinti on älykäs palvelu. Älykästä liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmää kehitetään palvelemaan paremmin
liikkujien tarpeita, ohjaamaan kysyntää
liityntäpysäköintialueiden välillä ja tehostamaan niiden käyttöä.

•

Liityntäpysäköinnin aikarajoitukset tarkistetaan siten, että aikarajoitukset palvelevat
mahdollisimman hyvin asiakkaiden matkaketjuja ja liityntäpysäköintialueiden käyttöä.

Nykyisin on saatavilla reaaliaikaista tietoa
Länsimetron vapaista liityntäpysäköintipaikoista (Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu
ja Matinkylä). Jatkossa reaaliaikaistatietoa
tarjotaan myös metron jatkeen liityntäpysäköintialueilta ja muista seudullisesti ja paikallisesti merkittäviltä liityntäpysäköintialueilta.
2. Toteutetaan vuoteen 2025 mennessä
Helsingin seudun liityntäpysäköinnin
toimenpideohjelman (HSL 8/2017) mukaiset
henkilöautoliikenteen paikat
Liityntäpysäköinnin edistäminen on yksi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa
esitetyistä toimenpiteistä liikennemäärien kasvun hillitsemiseksi. Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmassa (HSL 8/2017)
on esitetty henkilöautoliikenteen tavoitteelliset
paikkamäärälisäykset vuoteen 2025.
Liityntäpysäköinnin
riittävän
kehittämisen
turvaamiseksi toteutetaan toimenpideohjelman mukaiset paikat vuoteen 2025 mennessä. Toimenpideohjelman paikkamääriä voidaan päivittää tarpeen mukaan yhteistyössä
HSL:n, Väylän ja muiden sidosryhmien kanssa.
Espoo toteuttaa omien liityntäpysäköintialueiden osalta tarvittavat kustannusjakolaskelmat
ja käynnistää neuvottelut osapuolten kanssa.
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Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2016-2019 osapuolet sitoutuvat
yhteistyössä toteuttamaan liityntäpysäköintiinvestoinnit HSL-yhteistyönä laaditun kustannusjakomallin mukaisesti. Mallissa kustannuksia jaetaan valtion ja HLJ-alueen kuntien kesken
niin, että myös liityntäpysäköijien kotikunnat sekä kunnat, joihin matkat suuntautuvat, osallistuvat kustannuksiin. Ainoastaan investointikustannuksia jaetaan, ylläpito jää
liityntäpysäköintialueen sijaintikunnan vastuulle. Jaettavalle
investointikustannukselle on
asetettu maksimiarvot, joiden
ylittyvästä osasta vastaa sijaintikunta. Mallia ei toistaiseksi ole kokeiltu käytännössä,
mutta useampi kunta on aloittanut mallin mukaisten kustannusjakolaskelmien laadinnan.
Pohjana on toiminut HLJ 2015
jatkotyönä laadittu kustannusjakomalli ”Liityntäpysäköinnin
kustannus- ja vastuujakomalli
(HSL 6/2016)”.

4. Liityntäpysäköintialueiden
vuorottaiskäyttöpotentiaali
Liityntäpysäköinnissä suositaan vuorottaispysäköintiä aina, kun se on mahdollista. Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttöä suositaan erityisesti asemanseuduilla, joissa maankäytön
tiivistämistarve on suuri ja pysäköinti toteutuu
rakenteellisena.
Selvitetään liityntäpysäköintialueiden hyödyntämismahdollisuus vuorottaispysäköintiin esimerkiksi asukkaiden ja virkistystoimintojen pysäköinnin kanssa.
KUVA: WWW.VIISYKKONEN.FI

3. Edistetään MAL-sopimuksen
mukaisesti liityntäpysäköintipaikkojen
kustannusjakomallin toteutumista.

Espoo toteuttaa omien liityntäpysäköintialueiden osalta tarvittavat kustannusjakolaskelmat ja käynnistää neuvottelut
osapuolten kanssa.

Kuvat: Tapiolassa on mahdollista liityntäpysäköidä sisätiloissa. Espoon keskuksessa tarjotaan liityntäpysäköitsijälle mahdollisuus sähköauton lataukseen.
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TOIMENPIDE 8:
Pyöräpysäköinnin kehittäminen

M

iksi: Laadukkaalla ja riittävällä pyöräpysäköinnillä parannetaan pyöräilyn
olosuhteita ja sitä kautta
lisätään pyöräilyä. Tämä
vähentää henkilöautoliikennettä ja parantaa asukkaiden terveyttä.

1. Toteutetaan riittävästi laadukasta
pyöräpysäköintiä joukkoliikenteen
solmukohdissa
Pyöräpysäköinti on erittäin merkittävä osa liityntäpysäköintiä henkilöautojen liityntäpysäköinnin
rinnalla. On erittäin tärkeää, että joukkoliikenteen asemanseutujen, Raide-Jokerin ja runkobussilinjojen kokonaissuunnitelmissa edellytetään pyöräpysäköinnin laadukasta ja riittävän
laajaa toteuttamista. Kaupungin on otettava
vahva rooli ja vaadittava pyöräpysäköinnin suunnittelua joukkoliikennehankkeiden yhteydessä.

2. Parannetaan pyöräpysäköinnin laatua
metron liityntäpysäköinnissä
Kaupunginhallitus käsitteli helmikuussa 2020
metron liityntäpysäköinnin toteutussuunnitelman. Uusien liikenne-ennusteiden perusteella
Kivenlahteen kaavailtu autojen liityntäpysäköintipaikkojen määrä johtaisi huomattavaan
autopaikkojen ylitarjontaan. Tämän takia autojen liityntäpysäköinnin määrää on tarkoitus vähentää ja vähennyksestä vapautuvat resurssit
kohdennetaan laadukkaan, myös talvipyöräilyä tukevan pyöräpysäköinnin toteuttamiseen.
Suunnittelun lähtökohtana on löytää sisätiloissa, metroaseman välittömässä läheisyydessä
olevia pyöräpysäköintipaikkoja metron hankesuunnitelmassa esitettyjen ulkopaikkojen lisäksi. Päivitetty pyöräpysäköinnin kysyntäennuste
osoittaa, että liityntäpyöräpysäköinnin kapasiteettia on syytä lisätä sekä metron nykyisillä
että uusilla asemilla.

Kuvat: Kalasataman pyöräliityntäpysäköinti, jonne
pääsee HSL:n matkakortilla.
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10 ASKELTA HYVÄÄN
LIITYNTÄPYÖRÄPYSÄKÖINTIIN
1.

Varmista aseman hyvä
saavutettavuus pyörällä eri
suunnista.

2.

Sijoita pysäköintipaikat
mahdollisimman lähelle
sisäänkäyntejä.

3.

Tee pysäköinnistä näkyvää ja
visuaalisesti houkuttelevaa.

4.

Huolehdi pysäköinnin
vaivattomuudesta ja helppoudesta.

5.

Takaa pysäköinnin turvallisuus ja
turvallisuuden tunne.

6.

Varmista riittävä kapasiteetti ja
paikkojen laajennettavuus.

7.

Huomioi erilaiset käyttäjätarpeet.

8.

Suunnittele ja varaudu
budjetoinnissa puhtaana- ja
kunnossapitoon.

9.

Ajattele pyöräpysäköintiä myös
kannanottona ja markkinointina.

10. Tarjoa ensimmäisen ja viimeisen
kilometrin liikkumisratkaisuja.

4. Kaupungin tarjoamat pyöräpysäköinti-palvelut ja sähköavusteiset liikkumisvälineet
Kaupungin tarjoamassa julkisen pyöräpysäköinnin laadussa olennaisia asioita ovat pyörän runkolukitusmahdollisuus, hyvä valaistus,
säältä suojattu pysäköinti, pysäköintipaikkojen
riittävä määrä ja suojaus ilkivallalta. Pyöräilyn
houkuttelevuuden kannalta tärkeää on myös
pyöräpysäköinnin oikea sijoittaminen hyvien
pyöräily-yhteyksien varteen lähelle kohdetta.
Sähköpyörien määrä on kasvanut merkittävästi
Keski-Euroopassa viimeisen viiden vuoden aikana. Sähköpyörien latausasemien määrä on
kuitenkin yleistynyt samoilla alueilla hyvin maltillisesti.
Latausasemia ovat toteuttaneet pääasiassa yksityiset toimijat, kuten kauppakeskukset, kahvilat, ravintolat tai muut kaupalliset toimijat omien
palvelujensa lähelle. Palvelusta riippuen sähköpyörän lataus on joko ilmaista tai pyörää voi
ladata pientä maksua vastaan. Julkiset toimijat
eivät ole juurikaan toteuttaneet latausasemia.
Sähköpyöräilyn ja muiden kevyiden sähköajoneuvojen käytön edistämiseksi kannattaa
keskittyä laadukkaan infrastruktuurin rakentamiseen sekä pyöräpysäköintijärjestelyjen kehittämiseen. Lisäksi pyritään ohjaamaan markkinaehtoisia sähköpotkulautoja pysäköimään
mahdollisimman turvallisesti hyödyntäen esimerkiksi pyörille varattuja alueita.

3. Pyöräilyn edistämisohjelma 2013–2024
Pyöräilyä edistetään suunnitelmallisesti kaupunginhallituksen hyväksymän pyöräilyn edistämisohjelman 2013-2024 suuntaviivoin yhdessä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Edistämisohjelmassa
todetaankin, että kaupunki omistaa tai vuokraa
suurta määrää rakennuksia, joissa on kaupungin
palveluita. Näiden rakennusten pyöriensäilytystiloihin ja muihin pyöräilyn tarvitsemiin tiloihin kuten
suihku- ja vaatteidensäilytystiloihin kaupunki voi
vaikuttaa itse. Tilakeskus vastaa kaupunkien kiinteistöjen ylläpidosta ja kehittämisestä.
Pyöräilyn edistämisohjelmassa on korostettu kaupungin omaa roolia omistamiensa kiinteistöjen
pyöräpysäköinnin parantamisessa.
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Kuva: Markkinaehtoisten sähköpotkulautojen pysäköinnissä voidaan hyödyntää pyöräpysäköintialueita, jolloin ei aiheudu vaaratilanteita muille liikkujille.
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TOIMENPIDE 9:
Sähköautojen latausverkoston
kehittäminen

M

iksi: Vuoden 2019 lopussa
Espoossa oli liikennekäytössä runsaat 3 500 sähköautoa tai ladattavaa
hybridiä. Koko Espoon
autokannasta tämä oli 2,9 %. Koko maan
vastaava luku oli 1,1 %. Valtioneuvoston
selonteossa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta tavoitellaan, että sähköautojen määrä vuonna 2030 olisi vähintään
250 000.
Jos Espoon osuus koko Suomen sähköautoista pysyy nykyisen suuruisena, olisi noin
25 % liikennekäytössä olevista henkilöautoista sähkökäyttöisiä eli sähköautoja
olisi hieman yli 30 000. Tällaisella sähköautojenosuuden merkittävällä lisäyksellä
voidaan vähentää päästöjä merkittävästi.

1. Mahdollistetaan sähköautojen latauspalvelu yleisillä pysäköinti- ja katualueilla
Sähköautojen osuuden lisääminen edesauttaa Espoon ilmastotavoitteiden toteutumista.
Sähköautojen yleistymistä voidaan tukea kaupungin toimesta kannustamalla kiinteistöjä
rakentamaan latauspisteitä sekä kehittämällä
julkista latauspisteinfrastruktuuria kaupungin
hallinnoimilla alueilla. Julkisen latauspisteverkoston kehittämisellä mahdollistetaan sähköauton lataamisen, vaikka omassa taloyhtiössä
ei ole latauspistettä.
Tähän mennessä Espoon kaupunki on ollut
mukana toteuttamassa latauspisteitä muutamalle urheilu- ja virkistysalueiden pysäköintialueille sekä liityntäpysäköintialueelle. Näiden
pilottikohteiden osalta kaupunki on vastannut
infran rakentamisesta. Latausoperaattori on
vastannut latauspalvelusta, eli latauslaitteista
ja niiden operoinnista. Saatujen kokemusten
perusteella tulee laatia toimintalinjat kaupungin
roolista latausverkoston kehittämisessä.
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Lähtökohtana voidaan pitää, että latauspisteverkoston tulisi kehittyä markkinaehtoisesti ja
kaupunki toimii kehityksen mahdollistajana.
Kaupunki tulee jatkossakin omistamaan sähkölataukseen liittyvän infrastruktuurin (sähkökaapin, kaapelit, putket) siellä, missä halutaan
mahdollistaa kilpailua useiden latauspalvelua
tarjoavan palveluntuottajan välillä. Jos on tiedossa, että ainoastaan yksi toimija on kiinnostunut tietyn pysäköintialueen latauspalvelun
toteutuksesta, niin silloin kyseinen operaattori
voi omistaa myös sähkölataukseen liittyvän infrastruktuurin.
Sähköautojen julkisten latauspisteiden yleistymisen myötä latauspisteitä tulisi ensisijaisesti
ohjata alueille, joissa on paljon lyhytaikaista
pysäköintiä. Lisäksi tulisi suosia sellaisia alueita, joiden läheisyydessä ei ole muita julkisia latauspisteitä. Latauslaitteiden vaatima infra tulisi
jatkossa aina huomioida katu- ja pysäköintialueiden suunnittelussa siellä, missä latauslaitteille on potentiaalista kysyntää.
2. Muita edistämistoimenpiteitä
Sähköautoilun edistämiseksi esitetään seuraavia lisätoimenpiteitä:
•

Edistetään markkinaehtoisten latauspisteiden ja latauspalvelujen yleistymistä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

•

Laaditaan toimintalinjat kaupungin roolista
latauspisteiden rakentamisessa.

•

Seurataan ja raportoidaan nykyisten latauspisteiden käyttöasteita ja -määriä. Jaetaan
tietoa kaupungin eri organisaatioille ja sidosryhmille.

•

Latauslaitteiden vaatima infra huomioidaan
jatkossa katu- ja pysäköintialueiden suunnittelussa siellä, missä latauslaitteille on
potentiaalista kysyntää.

•

Kaupungin on mahdollista asettaa vähimmäismäärävaatimuksia sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiselle kiinteistöissä laajamittaisten remonttien yhteydessä.

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

Lisäksi kaupunginhallitus tai sen jaosto ovat

Kuva: Latauspisteet Haltian pysäköintialueella.

TOIMENPIDE 10:
Kadunvarsipysäköinnin ja yleisten
pysäköintialueiden autopaikkojen lisäys
Kaupunginhallitus kiirehtii jo aiemmin tehtyjen
päätösten mukaista autopaikkojen riittävyyden
arviointia ja tarpeen perusteella tehtäviä
toimenpiteitä, joilla autopaikkoja lisätään.
Tässä KH korostaa etenkin päätökseen
16.1.2017 raportti ”Pysäköinnin periaatteet ja
pysäköinnin kehittämisohjelma” sisältyneitä
kohtia ”Tutkitaan mahdollisuutta tarkistaa
katujen tilavarausta niin, että tulevaisuudessa
voidaan lisätä kadunvarsipysäköintiä alueen
tarpeen niin vaatiessa.” … ”Kaavoituksen
yhteydessä tulee tutkia kadunvarsipysäköinnin
riittävyys kaava-alueella ja sen lähipiirissä,
jotta
paikkoja
voidaan
rakentaa
kokonaisuutena riittävästi.” … ”Valmisteilla
olevissa ja tulevissa kaavoituskohteissa
varmistetaan autopaikkojen riittävyys, nyt ja
tulevaisuudessa.”

Toimenpidekokonaisuudet vuosille 2020-2022

Lisäksi KH tai sen jaosto ovat tehneet useita
muita päätöksiä, joilla korostetaan pysäköintipaikkojen riittävyyttä suhteessa tarpeeseen.
Yksi erityisen ongelmallinen alue on Matinkylä.
Tätä kokonaisuutta koskevat toimenpiteet
pitää yksilöidä osaksi nyt käsittelyssä olevaa
toimenpideohjelmaa 2020-2022 siten, että
tekninen
toimiala
valmistelee
tämän
kokonaisuuden ja tuo sen kaupunginhallituksen
päätettäväksi
viimeistään
lokakuussa 2020.
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Pysäköintitoimenpiteiden
aikataulut ja vastuutahot
2020

2021

2022

1. ASIAKASYSTÄVÄLLINEN OPASTUS JA OHJAUS

VASTUUTAHO
Vastuutahot

Päivitetään pysäköinnin liikennemerkit

KAKE

Kehitetään joustavuutta pysäköintiin

KAKE

Selvitetään keinoja talvikunnossapidon helpottamiseksi

KAKE

2. KOTIHOIDON PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

Vastuutahot

Mahdollistetaan kotihoidon pysäköinti lähellä kohdetta

KAUPSU/KAKE

Varmistetaan kotihoidon turvallinen pysäköinti

KAUPSU/KAKE

Maksullinen pysäköinti tukee kotihoidon pysäköintiä

KAKE

3. VALVONNAN KEHITTÄMINEN

Vastuutahot

Kehitetään organisaatiota

KAKE

Hyödynnetään uutta teknologiaa

KAKE

4. ÄLYKKÄÄT DIGITAALISET PYSÄKÖINTIPALVELUT

Vastuutahot

Kannustetaan kaikki mukaan kehittämään

KAKE

Kehitetään pysäköinnin staattisten tietojen hyödyntämistä

KAKE

Toteutetaan pysäköinnin reaaliaikainen tietokanta (Pysäköinti HUB)

KAKE

Toteutetaan mobiilipysäköintikiekkko
5. PYSÄKÖINNIN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN DIGITALISOINNIN JA
MAKSULLISUUDEN AVULLA
Ennen-mittaukset, valmistelevat työt

KAKE
Vastuutahot
KAKE

Maksullisuus käynnistyy

KAKE

Jatkuva seuranta

KAKE

Jälkeen-mittaukset

KAKE

6. KAUPUNGIN JA LIIKKUMISEN PALVELULLISTUMINEN & PYSÄKÖINTI

Vastuutahot

Mahdollistetaan CaaS- ja MaaS-palvelujen toteutuminen

KAKE

7. AUTOJEN LIITNTÄPYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

Vastuutahot

Lisätään liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta

KAKE

Toteutetaan HSL:n liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman mukaiset autopaikat

KAUPSU/KAKE

Edistetään liityntäpysäköintipaikkojen kustannusjakomallin toteutumista

KAUPSU/KAKE

Hyödynnetään liityntäpysäköintialueiden vuorottaiskäyttöpotentiaalia

KAUPSU/KAKE

8. PYÖRÄPYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

Vastuutahot

Toteutetaan riittävästi laadukasta pyöräpysäköintiä joukkoliikenteen solmukohdissa

KAUPSU/KAKE

Parannetaan pyöräpysäköinnin laatua metron liityntäpysäköinnissä

KAKE

Toteutetaan pyöräilyn edistämisohjelmaa 2013–2024

KAUPSU/KAKE

Edistetään kaupungin tarjoamia pyöräpysäköintipalveluja ja sähköavusteisten
liikkumisvälineiden käyttöä

KAKE

9. SÄHKÖAUTOJEN LATAUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN

Vastuutahot

Mahdollistetaan sähköautojen latauspalvelu yleisillä pysäköinti- ja katualueilla

KAKE
2020
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