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Työn tausta ja toimeksiantaja
• Työn taustana v. 2016 valmistunut Salon keskustan osayleiskaava
• Pysäköinnin nykytilan selvittäminen
• Edellinen tutkimus laadittu v. 2011

• Tavoitteena selvittää pysäköinnin nykytila, ihmisten suhtautuminen
pysäköintiolosuhteisiin sekä laatia kuva pysäköinnin tulevaisuudesta
Salon keskustassa.
• Toimeksiantajana Salon kaupunkisuunnitteluosasto

Tutkimusmenetelmät
• Alueen rajaus
• Teoreettisen viitekehyksen aineisto
• Asiantuntijaraportit, selvitykset, ohjeet
• Kirjat, liikennealan tieteelliset artikkelijulkaisut

• Keskusta-alueen pysäköintitutkimus
• Pysäköintipaikkojen kartoitus ja käyttöasteet
• Pysäköintiin käytetty aika

• Pysäköintikysely
• Tavoitteena selvittää kaupunkilaisten
liikkumistottumukset, pysäköinnin nykytila ja
kehittämistarpeet

• Haastattelujen toteutus
• Yrittäjien suhtautuminen pysäköinnin nykytilaan
ja tulevaisuuden kehittämistarpeisiin

Teoreettinen viitekehys
• Pysäköintipolitiikka
• Politiikan neljä eri tyyppiä
• Salon pysäköintipolitiikka
•

Salossa ei poliittisia linjauksia pysäköinnin suhteen

• Pysäköinnin hallintamalleja
• Pysäköintinormit
• Pysäköintiyhtiöiden mallit
• Hinnoittelu ja valvonta, aikarajoitukset
•
•

Hinnoittelu tehokkain pysäköinnin hallintamalli
Valvonta mahdollistaa vapaiden pysäköintipaikkojen saannin

Malli 1: Ulkoistettu pysäköintiyhtiö (Toiskallio & Wallin, 2014)

• Pysäköinnin luokittelu
•
•
•
•
•
•
•

Liityntäpysäköinti
Asukaspysäköinti
Työpaikkapysäköinti
Pysäköintilaitokset
Kadunvarsipysäköinti
Yhteiskäyttöautot
Pysäköintipaikan jakaminen ja varaus
•
•

Työpaikkapysäköinti
Asukaspysäköinti
Pysäköintipolitiikan neljä tyyppiä. (muokattu Martens, 2005)

Pysäköinnin kehittämistä Suomessa ja muualla
• Riihimäki

• Ystad, Ruotsi

• Pysäköintiohjelma laadittu v.2019
•
•
•

Pysäköintiyhtiön käyttöönoton mahdollisuudet →
Pysäköintilaitokset pitkäaikaiseen pysäköintiin, paikkojen
hallinnointi yhtiön vastuulla
Pysäköinnin hallintakeinojen tarkastelut → Aikarajoitukset,
hinnoittelu
Pysäköintijärjestelmän digitaaliset ratkaisut → Pysäköintiluvat,
valvonta, informaatiojärjestelmät

• Seinäjoki

•
•

Lyhytaikainen pysäköinti kadunvarsilla, pitkäaikainen
pysäköintilaitoksissa
Kehän sisäpuolella jalankulku- ja pyöräilyalue
Painotuksena pysäköinnin helppouden huomioiminen

• Randers, Tanska
• Strategia laadittu pysäköintitutkimuksen pohjalta v. 2021
•

•
•

•
•
•

• Kestävän liikkumisen keskusta, pysäköinnin keskittäminen
• Pysäköintikehän luominen ydinkeskustan ympärille
•

• Keskusta-alueen pysäköintistrategia laadittu v. 2021
• Tavoitteena henkilöautojen määrän vähentäminen sekä kestävien
kulkumuotojen määrän kasvattaminen keskusta-alueella
• Strategian toteuttaminen nelivaiheisella periaatteella

Pysäköinnin keskittäminen ydinkeskustan reuna-alueille,
kävelyreitit keskustaan, ”kokemukselliset ja ”elämykselliset”
reitit
Pysäköinnin opastuksen kehittäminen
Pysäköinnin hallintakeinojen tarkastelut: Aikarajoitukset,
valvonta + sähköautojen latauspaikat

•

Vaikuttaminen pysäköinnin kysyntään (normit, rajoitukset,
hinnoittelu)
Vaikuttaminen ihmisten kulkutapatottumuksiin (Kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen, joukkoliikenteen edistämistoimenpiteet, kestävän
liikkumisen markkinointi)
Olemassa olvien pysäköintialueiden kunnostaminen
houkuttelevammaksi
Pysäköintilaitosten toteuttaminen (kun edellä olevat vaiheet on
toteutettu)

• Moss, Norja
• Pysäköintistrategia laadittu v. 2021
• Tavoitteena jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen sekä
yksityisautoilun vähentäminen
• Työkaluina kestävän liikkumisen markkinointi, joukkoliikenteen
kehittäminen, pysäköinnin hinnoittelu, keskitetyt
pysäköintiratkaisut sekä yhteiskäyttöautojen hyödyntäminen

Salo liikkumisen kaupunkina
• Salo on asutukseltaan hyvin hajanainen
• Kaupunki koostuu isommasta keskustaajamasta sekä
useista pienemmästä taajamakeskuksesta
• Joukkoliikenne koostuu taajamakeskusten välisestä
seutuliikenteestä sekä ydinkeskustan
paikallisliikenteestä

• Kulkutapatottumukset
• V. 2016 toteutetun henkilöliikennetutkimuksen
mukaan autoa käytettiin ylivoimaisesti eniten muihin
kulkutapoihin verrattuna. Joukkoliikenteen osuus oli
vain 3 % matkoista.

Kuva: HLT 2016

Keskusta-alueen pysäköintitutkimus
• Pysäköintitutkimuksen
toteuttaminen
• Toteutus heinä- ja syyskuussa
2021
• Tutkimus käsitti yleiset
pysäköintialueet, kadunvarsipaikat
ja yksityiset pysäköintilaitokset
• Tutkimuksessa selvitettiin myös
pysäköintiin käytetty aika ja
invapysäköinnin käyttöasteet

Pysäköinnin nykytila Salon keskustassa

Invapysäköintipaikkoja tutkimusalueella yhteensä 30 kpl,
sijainnit tasaisesti pää- ja kokoojakatujen pysäköintipaikoilla

Pysäköintikysely ja yrittäjähaastattelut
• Kysely toteutettiin kaupunkilaisille suunnatulla nettikyselynä huhti-toukokuussa
2021, jota markkinoitiin paikallisessa sanomalehdessä sekä Salon kaupungin
sosiaalisen median sivustoilla sekä kaupungin verkkosivuilla.
• Kyselyyn vastasi 669 kaupunkilaista, joka on n. 1,3 % koko kaupungin väestöstä.
• Vastaajista selvä enemmistö (63 %) oli naisia, suurin ikäluokka oli 45-64 –vuotiaat.
Valtaosa kysymykseen vastanneista asui 1-5 km säteellä keskustasta.
• Yrittäjien haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina marrasjoulukuussa 2021. Haastatteluissa oli mukana yhteensä 20 yrittäjää sekä
sidosryhmää. Valtaosa yrittäjistä suostui haastatteluun vain anonyymisti.

Pysäköintikyselyn tulokset
Pysäköintipaikan saatavuudella on suuri vaikutus siihen,
missä käyn asioimassa (%)
Täysin eri mieltä

Mikäli ydinkeskustan pysäköintipaikat ovat täynnä,
kuinka kauas olet valmis jättämään oman ajoneuvon ja
jatkamaan matkaa kävellen määränpäähäsi? (%)
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Yrittäjähaastattelut
• Pysäköinnin nykytila

• Pysäköintipaikkojen määrään oltiin suurilta osin tyytyväisiä, kesäkaudella iltatoritapahtumien
aikaan vapaita paikkoja ei ole aina saatavilla.
• Asiakkailta tullut hyvää palautetta kaupungin pysäköintiolosuhteista

• Pysäköinnin hallintakeinot

• Pysäköinnin maksullisuuteen suhtauduttiin suurilta osin kielteisesti. Maksullisuuden pelätään
ajavan asiakkaat automarketteihin ja tyhjentävän keskustan. Pysäköinnin maksuttomuus koetaan
Salon vetovoimatekijänä.
• Enemmistö vastaajista kaipaisi kuitenkin valvontaa, koska kadunvarsipaikkoja käytetään
pitkäaikaiseen pysäköintiin.
• Aikarajoitusten suhteen toivottiin pidempiä, 2 tunnin paikkoja, koska nykyiset 60 min
aikarajoitukset eivät palvele kaikkia palveluntuottajia. Olettaen että valvonta otettaisiin käyttöön.

• Pysäköinnin kehittämistarpeet:

• Eniten kehittämistä kaivattiin pysäköinnin opastukseen ja valvonnan käyttöönottoon
• Vähiten kannatusta sai maksullisuuden käyttönotto ja pysäköinnin keskittäminen
• Keskustan kehittämisen toiveet painottuivat pysäköinnin nykyisten olosuhteiden parantamiseen.

Pysäköinnin tulevaisuus Salossa
• Kaupungin linjaukset
pysäköinnin tulevaisuuden
suhteen:
• Kaupunki asettanut pysäköintiä
koskevat tulevaisuuden linjaukset
keskustan osayleiskaavassa.
• Pysäköinti keskitetty yleisiin
pysäköintilaitoksiin sekä
ydinkeskustan maanalaiseen
pysäköintiin.
• Keskustan katualueiden
kävelypainotteisuus -->
Kadunvarsipaikkojen vähentäminen,
jakeluliikenteen helpottaminen
• Osa maanalaisesta pysäköinnistä jo
toteutunutta, yhtenäisyys puuttuu.

Pysäköinnin tulevaisuus kyselyn ja haastatteluiden
perusteella
• Pysäköinnin kehittäminen täydennetyillä
ratkaisuilla parantaa pysäköintiolosuhteita
keskustan itäpuolella sekä rautatieaseman
yhteydessä → Tunnin juna, matkakeskus
• P-Farmos kaavoitettu keskustatoimintojen
korttelialueeksi, korvattavissa LPY-alueella
• Pysäköintialueen kehittäminen Heikolan
tontin alueella, parantaa keskustan
itäpuolen pysäköintiä ja erityisesti torilla
asiointia
• Pysäköinnin opastus keskitetyille
pysäköintilaitoksille reaaliaikaisesti,
paikallisopastus keskustan palveluihin
• Valvonnan käyttöönotto, maksuttomuuden
säilyttäminen mahdollisuuksien mukaan
• Kadunvarsipysäköintipaikoilla lyhyet
aikarajoitukset, pidempiaikainen pysäköinti
mahdollista pysäköintitaloissa ja
liityntäpysäköintialueella
• Asukaspysäköinnin mahdollistaminen
pysäköintilaitoksiin -> ulkoiset
pysäköintiyhtiöt, paikkojen vapaaksiosto
• Työpaikkapysäköinnin vuorokäyttöisyyden
mahdollistaminen pysäköintilaitoksissa

Vaikutukset elinkeinoelämään Suomessa ja
muualla 1/2
• Hollanti: Pysäköinnin rajoitustoimenpiteiden myötä
vaikutuksia elinkeinoelämän toimintaan havaittiin
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, jonka
jälkeen vaikutukset muuttuivat jopa alkuperäistä
tilannetta positiivisemmaksi.
• Ruotsissa taas tutkimusten perusteella autoilijat
käyttävät rahaa ostoksiin muita enemmän, ja
autoilun kieltäminen keskustassa vaikuttaisi
negatiivisesti elinkeinoelämään.
• Suomessa on laadittu kyselytutkimus
liikenneympäristön muuttumisen vaikutuksista
elinkeinoelämään useissa eri kaupungeissa v.2012.
Osassa kaupungeista kävelykaturatkaisut olivat
olleet jo pitkään toteutuneita, osa taas muutokset
olivat melko tuoreita.
•
•

64 % vastanneista arvioi kävelykadun sijainnin liikekiinteistön
yhteydessä olevan yrityksen liikevaihtoa tuottava ominaisuus,
20 % piti vaikutuksia negatiivisina.
Autokadun varren yrittäjistä kolmannes ilmoitti halukkuutensa
vaihtaa liiketilansa paikkaa kävelykadulle. Kävelykadun
yrityksistä taas neljäsosa ilmoitti haluavansa muuttaa toisaalle,
suurin osa kuitenkin paremmalle paikalle kävelykadun varrella.

Lähde: COST Parking policies and the effects on economy
and mobility, 2005 s.93

Vaikutukset elinkeinoelämään Suomessa ja
muualla 2/2
• Kouvolassa on laadittu tutkimus kävelykadun vaikutuksista kaupan
alan toimintaan ennen ja jälkeen kävelykadun toteutumista.
• Ennen toteutumista kadun varren palvelut koostuivat pankeista,
postikonttoreista ja vakuutusyhtiöiden liikkeistä.
• Kävelykadun toteuduttua pankit ja virastot muuttivat muualla, ja tilalle tuli
muotialan liikkeitä, ravintoloita sekä muita erikoisalan liikkeitä.
• Kävelykadun myötä myös läheisyydessä oleva kauppakeskus kunnosti
palvelurakenteensa.
• Tutkimus osoitti, että kävelykadun toteuttaminen vahvisti keskustan
kaupallista toimintaa.

Lopuksi
• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää salolaisten suhtautumista pysäköinnin nykyolosuhteisiin niin
kuntalaisten kuin paikallisten yrittäjienkin osalta. Tuloksia verrattiin vuonna 2016 valmistuneen
Salon keskustan osayleiskaavan linjauksiin, jonka pohjalta pyrittiin laatimaan yleisesti
hyväksyttävä toimintamalli pysäköintiolosuhteiden parantamiseksi.
• Pysäköintiolosuhteisiin oltiin pääosin tyytyväisiä

• Paikkamäärät koettiin suurilta osin riittäviksi
• Tyytyväisyyttä erityisesti pysäköinnin maksuttomuudesta, valvonta jakoi mielipiteitä yrittäjien ja
kaupunkilaisten keskuudessa
• Suhtautuminen pysäköinnin perusteellisiin muutostoimiin jakoi niin ikään mielipiteitä, muutos mahdollistaisi
keskustan kehittämisen jalankulku- ja pyöräilypainotteiseksi, mutta kaikki eivät ole tähän tutkimuksen mukaan
läheskään valmiita.

• Salossa pysäköinnin helppous nähdään kaupungin vetovoimatekijänä, jota arvostavat erityisesti
ulkopaikkakuntalaiset. Salon kaupungilla on tulevina vuosikymmeninä näköpiirissä merkittäviä
keskustan infraan vaikuttavia liikennehankkeita, jotka heijastuvat myös keskustan kaupalliseen
toimintaan. Keskustan kehittämistä houkuttelevana ja vetovoimaisena kauppapaikkana tulee
edistää kaikin tavoin, mutta kokonaisuutta suunnitellessa tulee pysäköinnin toimivuus ja helppous
varmistaa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa aiheesta
www.theseus.fi, Salon keskusta-alueen pysäköintitutkimus:
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