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Pysäköinnin mobiilisovellukset eli pysäköintisovellukset ovat yleistyneet lähivuosina kaupun-
kipysäköinnissä Suomessa ja muualla maailmalla. Näihin sovelluksiin liittyvää tutkimustietoa on 
saatavilla vähän muihin älykkäisiin pysäköintijärjestelmiin verrattuna. Pysäköintisovellusten tut-
kiminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja pysäköintijärjestelmän tehokkuuden 
maksimoimiseksi ja haittavaikutusten minimoimiseksi. 

Tässä työssä tutkitaan tieliikenteen moottoriajoneuvoille suunnattuja pysäköinnin mobiiliso-
velluksia osana pysäköinnin kehitystä sekä niiden käyttöä Suomessa kolmesta eri näkökul-
masta: kaupungit, pysäköintilaitokset ja sovellusten käyttäjät. Kaupunkinäkökulmasta huomioi-
daan vaikutus kaupunkien pysäköinnille asetettuihin kehitystavoitteisiin, pysäköintilaitosnäkökul-
masta tarkastellaan vaikutuksia niiden toimintaan ja käyttäjänäkökulmasta tuodaan esille sovel-
luksiin liittyviä käyttökokemuksia ja -tottumuksia. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustut-
kimusta ja kyselytutkimusta. Aineistona hyödynnettiin pysäköintisovelluksiin, älykkäisiin pysä-
köintijärjestelmiin ja pysäköintipolitiikkaan liittyviä tieteellisiä artikkeleja, pysäköintisuunnitelmia 
sekä pysäköintisovellusyritysten sivustoja. Tutkimuksen osana tehtiin autoilijoille kysely, jossa 
selvitettiin, kuinka paljon he käyttävät pysäköintisovelluksia sekä millaisia tottumuksia ja koke-
muksia heillä on niihin liittyen. 

Pysäköintisovellukset toimivat osana älykästä pysäköintijärjestelmää pysäköintipalveluiden 
käyttäjille suunnattuina käyttöliittyminä. Lisäksi sovellukset mahdollistavat erilaisen pysäköinti-
datan keräämisen. Sovellusten toiminnot ovat hyvin monipuolisia ja ne kehittyvät jatkuvasti. 
Päätoiminnot ovat pysäköinnin mobiilimaksu, pysäköintiin liittyvät informaatio- ja navigointipal-
velut sekä pysäköintipaikan varaaminen. Suomessa pysäköintisovelluksia voidaan käyttää sekä 
kadunvarsi- että laitospysäköinnissä, mutta sovellusten välillä on huomattavia eroja kohteissa, 
joissa niitä on mahdollista käyttää. Suomi on pysäköintisovellusten edelläkävijä niiden käyttäjä-
määrien hiljattaisen kasvun, suuren toiminta-alueen ja toimintojen monipuolisuuden ansiosta. 

Pysäköintisovellukset tukevat merkittävästi suomalaisten kaupunkien tavoitteita muuntaa py-
säköinti palveluksi. Vaikutus voi kasvaa, jos tulevaisuudessa pysäköintisovellustoimintoja yhdis-
tetään muihin liikennepalveluihin MaaS-periaatteella (mobility as a service). Yhdistämällä jouk-
koliikenteen ja pysäköinnin palveluita voitaisiin myös tukea kestäviä kulkumuotoja. Pysäköinti-
sovellusten avulla voidaan kerätä kustannustehokkaasti pysäköintisuunnittelun ja pysäköinnin-
valvonnan kannalta hyödyllistä dataa. Pysäköintisovellukset voivat kasvattaa pysäköintilaitosten 
kävijämääriä sekä käyttöasteita, ja laitokset voivat säästää laitekuluissa ottamalla sovelluksia 
käyttöön laitoksissaan. 

Kyselytulokset osoittavat, että pysäköintisovelluksia käytetään paljon kaikissa ikäryhmissä 
riippumatta ajokokemuksesta tai viikoittaisesta ajoajasta. Sovellukset tekevät pysäköintitapahtu-
masta nopeamman ja vaivattomamman, ja lisäksi sovellusten käyttäjät voivat säästää poltto-
aine-, ajoneuvo- ja pysäköintikuluissa. Vastaajat kokivat huolia sovellusten helppokäyttöisyy-
destä ja teknisestä toimivuudesta. Tulevaisuudessa on tärkeää puuttua näihin ongelmiin ja tar-
kastella MaaS-palveluiden mahdollisuuksia pysäköintisovelluksille. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Kaupunkiseutujen pysäköintijärjestelmien toimivuuden takaaminen tulevaisuudessa on 

merkittävä haaste, johon liittyvät olennaisesti vallitsevat trendit kaupunkirakenteiden tii-

vistymisestä ja kaupungistumisesta. Nämä trendit nähdään usein liikennejärjestelmän 

kokonaisuuden kannalta edullisina, koska tiivis kaupunkirakenne tukee kestäviä liikku-

mismuotoja, kuten jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä (Liikennevirasto 2018, s. 

9). Pysäköinnin kannalta näillä trendeillä on kuitenkin myös haittavaikutuksia: toimintojen 

asettuessa tiiviiseen kaupunkirakenteeseen pysäköintipaikkojen tarve voi kasvaa, kun 

syntyy enemmän ruuhkia ja pysäköintitila vähenee.  

Oikea ratkaisu pysäköintiongelmaan ei ole välttämättä pysäköintipaikkojen lisääminen, 

koska se kasvattaa tehtyjen automatkojen määrää ja autoilun suosiota (Ison et al. 2014, 

s. 3). Sen sijaan käytettävissä on useita muitakin keinoja. Pysäköintipaikkojen määrällä, 

pysäköinnin hinnoittelulla ja muulla pysäköinnin sääntelyllä voidaan vaikuttaa ruuhkau-

tumiseen ja liikenteen päästöihin sekä kerätä varoja uusiin investointeihin (Ison et al. 

2014, s. 3). Muita järjestelmän optimointikeinoja ovat myös esimerkiksi pysäköinnin 

markkinointi sekä erilaiset tiedotus- ja kommunikointijärjestelmät (Mingardo et al. 2015, 

s. 269–270). Oikeiden keinojen valitsemisessa on tärkeää ottaa huomioon kestävän ke-

hityksen periaatteen eri näkökulmat, jotka jaetaan ekologiseen, taloudelliseen sekä so-

siaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen (Ympäristöministeriö 2022). Yleisesti liikennettä 

tarkasteltaessa huomioon otettavia kestävän kehityksen näkökulmia on havainnollistettu 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Kestävän kehityksen näkökulmia liikenteessä (Koukkula 2011, s. 15) 
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Jotta voidaan tehdä järkeviä ratkaisuja pysäköintijärjestelmän tehokkuuden maksimoin-

nissa ja erilaisten haittavaikutusten minimoinnissa, on suotavaa tarkastella erikseen yk-

sittäisten pysäköintijärjestelmien optimointikeinojen vaikutuksia ja soveltuvuuksia eri py-

säköintiratkaisuihin. Willsonin (2015, s. 139) mukaan paras käytäntö pysäköintijärjestel-

män optimoinnissa on jatkuva järjestelmän kehittäminen uusia innovaatioita ja teknolo-

gioita hyödyntämällä. Älykkäät pysäköintijärjestelmät on todettu hyviksi keinoiksi tehos-

taa pysäköintiä niin Suomessa (Snell et al. 2017) kuin maailmalla (Peng et al. 2017, s. 

846). Älykkäillä pysäköintijärjestelmillä voidaan ennen matkaa ja matkan aikana esimer-

kiksi tiedottaa kuljettajia pysäköintipaikkojen saatavuudesta ja vapaiden pysäköintipaik-

kojen sijainneista sekä tehdä paikkavarauksia. Lisäksi näillä järjestelmillä voidaan pa-

rantaa pysäköinninvalvontaa. (Snell et al. 2017, s. 2.) Älykkäiden pysäköintijärjestelmien 

joukossa pysäköinnin mobiilisovellukset ovat verrattain uusi, mutta nopeasti yleistynyt 

järjestelmä (Credigo 2018; Kriegel 2020; ParkMan 2021). 

Tässä työssä tutkitaan pysäköinnin mobiilisovelluksia eli pysäköintisovelluksia. Syväl-

listä tutkimusta pysäköintisovellusten toimivuudesta pysäköintijärjestelmän tehostajina 

sekä niiden erilaisista vaikutuksista on tehty vähän, mikä tekee tämän opinnäytetyön 

tutkimuksesta merkityksellisempää. Useissa tutkimuksissa pysäköintisovelluksia käsitel-

lään osana laajempaa älykkäiden pysäköintijärjestelmien aihepiiriä. Teoksissa ”Implica-

tions of smart urban parking solutions: case study in the city of Espoo, Finland” (Snell et 

al. 2017) ja ”Uudet pysäköintijärjestelmät osana älykästä liikennejärjestelmää” (Bäck-

ström et al. 2017) on arvioitu älykkäiden pysäköintijärjestelmien mahdollisuuksia pysä-

köinnille Espoon kaupungin näkökulmasta. Peng, Nunes ja Zheng (2017) tekevät tutki-

muksessaan samanlaisia arvioita Lontoon kaupungin näkökulmasta. Winter ja Goel 

(2021) puolestaan tarkastelevat älykkäitä pysäköintijärjestelmiä yleisemmällä tasolla 

keskittymättä mihinkään maantieteelliseen sijaintiin. 

Tarkemmin pysäköintisovelluksiin keskittyen on tehty etenkin käyttäjäläheisiä tutkimuk-

sia. Ye et al. (2021) ovat tutkineet pysäköintisovellusten valintaan vaikuttavia tekijöitä, 

kun taas teoksessa ”Analyzing drivers’ intention to accept parking app by structural equ-

ation model” (Yang et al. 2020) on tutkittu kuljettajien halukkuutta ottaa pysäköintisovel-

lus käyttöön. Lisäksi Yang ja Lam (2019) ovat kuvailleet pysäköintisovelluksista saatuja 

hyötyjä kuljettajille. Matkapuhelimen hyödyntämistä pysäköinnissä on tutkittu Suomessa 

jo 2000-luvun alussa. Tällöin liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi kaksi FITS-julkaisua 

”Liikenne- ja viestintäministeriön liikennetekniikan rakenteiden ja palvelujen kehittämis-

ohjelma 2001–2004” (Varjola 2002; Jaatinen et al. 2003), joissa tarkastellaan potentiaa-

lia hyödyntää matkapuhelinta pysäköinnin informaatio- ja maksupalveluissa. 



3 
 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia pysäköinnin mobiilisovelluksia osana pysä-

köinnin kehitystä sekä niiden käyttöä Suomessa. Sovelluksia tarkastellaan kolmesta nä-

kökulmasta: kaupungit, pysäköintilaitokset ja sovellusten käyttäjät. Kaupunkinäkökul-

masta huomioidaan sovellusten vaikutus kaupunkien pysäköinnille asetettuihin kehitys-

tavoitteisiin, johon liittyen arvioidaan sovellusten potentiaalia vähentää ruuhkia, sujuvoit-

taa kaupunkiliikennettä, vähentää päästöjä sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Pysä-

köintilaitosnäkökulmasta tarkastellaan sovellusten vaikutuksia laitosten toimintaan ja 

käyttäjänäkökulmasta tuodaan esille sovelluksiin liittyviä käyttökokemuksia ja -tottumuk-

sia. Näistä sovelluksista käytetään työssä molempia termejä: pysäköinnin mobiilisovellus 

ja pysäköintisovellus. Työssä tarkastellaan vain tieliikenteen moottoriajoneuvoille suun-

nattuja pysäköintisovelluksia, ja sovellusten vaikutusten tarkastelussa keskitytään suo-

malaisiin kaupunkeihin. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja työn rakenne 

Työ on toteutettu pääosin kirjallisuustutkimuksena. Aineistona on käytetty muun muassa 

pysäköintisovelluksiin, älykkäisiin pysäköintijärjestelmiin ja pysäköintipolitiikkaan liittyviä 

tieteellisiä artikkeleja, erilaisia pysäköintisuunnitelmia ja pysäköintisovellusten tarjoajien 

sivustoja. Aineistojen hakemiseen käytettiin Google- ja Google Scholar -hakukoneita 

sekä seuraavia tietokantoja: Andor (Tampereen yliopiston kirjaston hakupalvelu), Pro-

Quest, ResearchGate, ScienceDirect ja Trepo (Tampereen yliopiston avoin julkaisu-

arkisto). Lisäksi osana tutkimusta tehtiin autoilijoille kysely (liite 1), jossa selvitettiin, 

kuinka paljon he käyttävät pysäköintisovelluksia sekä millaisia kokemuksia ja tottumuk-

sia heillä on niihin liittyen. Osa tässä kandidaatintyössä toteutetun kyselyn kysymyksistä 

pohjautuu Ye et al. (2021) tekemän kyselyn kysymyksiin. Tulosten luotettavuutta pohdi-

taan vertaamalla näiden kyselyiden tuloksia toisiinsa ja samalla pohditaan syitä eroihin.  

Tässä työssä on viisi lukua alkaen johdantoluvusta. Toisessa luvussa esitetään yleispiir-

teisesti kaupunkipysäköinnin tulevaisuuden kehitystavoitteita maailmalla ja Suomessa. 

Kolmannessa luvussa lukija johdatellaan älykkäiden pysäköintijärjestelmien aihepiiriin ja 

esitellään suosituimpia pysäköintisovelluksia Suomessa. Tässä luvussa kuvataan sovel-

lusten käyttöä ja toimintaperiaatteita. Älykkäiden pysäköintijärjestelmien tarkastelussa 

keskitytään pysäköintisovellusten toimintaan sekä muihin olennaisiin älykkäisiin pysä-

köintijärjestelmiin. Neljännessä luvussa pohditaan, missä määrin ja millä tavalla erityyp-

piset pysäköintisovellukset voivat olla hyödyllisiä tai haitallisia kaupunkien pysäköintita-

voitteiden, pysäköintilaitosten toiminnan ja moottoriajoneuvojen käyttäjien kannalta. 
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Tässä luvussa esitetään myös toteutetun kyselyn tulokset. Viidennessä luvussa esite-

tään johtopäätökset ja arvioidaan tutkimuksen onnistuneisuutta. 
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2. KAUPUNKIPYSÄKÖINNIN KEHITYSTAVOIT-
TEET 

2.1 Pysäköintipolitiikan perusperiaatteet 

Kaupunkien liikennejärjestelmien toimivuuteen vaikuttavat monet eri tekijät (kuva 2). Py-

säköinti on olennainen osa liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Keskiverto yksityisauton 

arvioidaan olevan pysäköitynä yli 23 tuntia päivässä, eli yksityisautojen käyttö on varsin 

tehotonta (Koukkula 2011, s. 27; Schmidt 2021). Pysäköintipolitiikka on yksi kaupunkien 

liikennejärjestelmien kehittämiskeino muiden eri järjestelmän osiin kohdistuvien keinojen 

joukossa, ja sen avulla voidaan muun muassa vähentää ruuhkia sekä liikenteen pääs-

töjä, sujuvoittaa liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta (Ison et al. 2014, s. 13). Min-

gardo, van Wee ja Rye (2015, s. 271) jakavat yleisellä tasolla nykyisen pysäköintipolitii-

kan tavoitteet neljään päätavoitteeseen: 

1. paremman saavutettavuuden ja liikkuvuuden takaaminen kaupunkialueille 

2. paremman elämänlaadun takaaminen kaupunkialueilla liittyen pääosin ilman-

laatuun ja elinympäristöön 

3. paikallisen talouselämän tukeminen 

4. kunnallisten tulojen kerääminen. 

 

Kuva 2. Kaupungin liikennejärjestelmän kokonaisuuden toimivuus on riippuvainen mo-

nista osatekijöistä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2005). 
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Pysäköintipolitiikassa on tärkeää tarkastella pysäköinnin kysynnän ja tarjonnan kohtaa-

mista ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimmät pysäköintipaikkojen kysyntään vaikutta-

vat tekijät ovat väestön, maankäytön ja kulkumuotojen kehittyminen (Koukkula 2011, s. 

27). Yksityisautojen tilantarve täyttöasteeseen nähden on hyvin suuri muihin kulkuväli-

neisiin verrattuna, jolloin ne tarvitsevat matkustajamäärään nähden myös erittäin paljon 

pysäköintitilaa muihin kulkuvälineisiin verrattuna (Schmidt 2021). Tämän vuoksi pysä-

köintipaikkojen kysyntä riippuu laajalti yksityisautoilun suosiosta, mitä selittää myös 

edellä todetut yksityisautojen pitkät päivittäiset pysäköintiajat. Maankäyttö vaikuttaa py-

säköintiin, koska alueen yhdyskuntarakenne määrittää päivittäistä liikkumistarvetta ja 

kulkumuotojakaumaa. Toimintojen hajaantuessa etäisyydet kasvavat ja ihmisten liikku-

mistarpeet lisääntyvät, jolloin etenkin yksityisautoilun suosio kasvaa. (Koukkula 2011, s. 

27)   

Pysäköintipaikkojen tarjonnan voidaan ajatella tarkoittavan erityyppisten pysäköintipaik-

kojen määriä ja sijainteja (Mingardo et al. 2015, s. 269). Pysäköintisuunnittelun erilaisten 

ohjeiden ja normien avulla määritellään, kuinka paljon ja millaisia pysäköintipaikkoja tar-

vitaan eri alueilla. Keskuksissa ja muilla alueilla, joissa toiminnot ovat sekoittuneet, etäi-

syydet ovat lyhyet ja kestävät liikkumismuodot ovat kilpailukykyisiä, voidaan pysäköinti-

ratkaisuilla ohjata ihmisiä käyttämään näitä kestäviä liikkumismuotoja, kuten joukkolii-

kennettä, jalankulkua ja pyöräilyä. Puolestaan esimerkiksi asuinalueilla, joilla joukkolii-

kenne ei ole tarpeeksi kilpailukykyinen liikkumismuoto, on välttämätöntä taata asukkaille 

autojen pysäköintipaikkoja. Paikkojen rajoittaminen ei laske näillä alueilla autonomista-

juutta, vaan vähentää itse asiassa asuinalueen suosiota. (Koukkula 2011, s. 27) Erilaisia 

pysäköintipaikkoja voidaan jaotella seuraavasti: 

1. pysäköinnin sijainnin mukaan kadunvarsi- ja tonttipysäköintiin, joiden eri muo-

toja ovat hajautetut sekä keskitetyt pysäköintiratkaisut 

2. matkan päämäärän mukaan asiointi-, työpaikka- ja asukaspysäköintiin 

3. pysäköinnin keston mukaan lyhyt-, pitkäaikais- tai jatkuvaan pysäköintiin 

4. yksityiseen ja yleiseen pysäköintiin 

5. maanpäälliseen ja maanalaiseen pysäköintiin (Koukkula 2011, s. 27). 

Pysäköintipolitiikan kehitys on tapahtunut useissa Euroopan kaupungeissa varsin sa-

maan tapaan (Euroopan unioni 2005, s. 17–22; Mingardo et al. 2015, s. 271–278). Py-

säköintipolitiikan kehityksen päävaiheet on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Pysäköintipolitiikan kehittyminen Euroopassa (muokattu lähteestä Mingardo et 

al. 2015, s. 272) 

Aluksi autonomistajuuden ja liikennemäärien ollessa alhaisia pysäköinti oli täysin va-

paata. Kaupunkialueilla pysäköintiä ei nähty ongelmana eikä minkäänlaista sääntelyä 

vaadittu, koska pysäköintitilaa oli runsaasti. Nykyään tällaista täysin vapaata pysäköintiä 

on havaittavissa lähinnä harvaan asutuilla seuduilla ja pienissä kaupungeissa. (Mingardo 

et al. 2015, s. 271–278)  

Täysin vapaata pysäköintiä alettiin ohjata määrittelemällä, missä ja millaisen aikajakson 

saa pysäköidä (Tampereen kaupunki 2016, s. 15–16). Samaan aikaan, kun aikarajoitteet 

otettiin käyttöön, aloitettiin myös pysäköinninvalvonta. Aikarajoitteita otettiin aluksi käyt-

töön lähinnä vilkkaimmilla katuosuuksilla, ja niiden tavoitteena oli maksimoida kävijöiden 

määrä keskusalueilla. (Mingardo et al. 2015, s. 271–278) Aikarajoitteiden yleistyttyä seu-

raavaksi pysäköinnistä alettiin periä maksuja ja pysäköintioikeutta rajattiin asukas- ja yri-

tyspaikkaluvilla (Tampereen kaupunki 2016, s. 15–16). Samoihin aikoihin myös erilaiset 

pysäköintilaitokset yleistyivät. Pysäköintimaksujen perusteena oli autonomistuksen run-

saasta kasvusta ja kaupungistumisesta aiheutunut pysäköinnin kysynnän kasvaminen 
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suuremmaksi kuin tarjonta, kaupunkien ruuhkautuminen ja laiton pysäköinti. Pysäköinti-

maksuja otettiin aluksi käyttöön vain keskusta-alueilla, minkä vuoksi autoilijat alkoivat 

vältellä pysäköintimaksuja pysäköimällä ajoneuvojaan usein asuinalueille ja myös muil-

lekin keskustoja ympäröiville alueille. Tämän vuoksi ajan kuluessa pysäköinnin maksu-

alueita laajennettiin reilusti myös keskustojen ulkopuolelle. (Mingardo et al. 2015, s. 271–

278) 

Pysäköinnin rajoittamisella huomattiin olevan liikkumista ohjaavia vaikutuksia, jolloin py-

säköintipolitiikassa pysäköinnin kysynnän ohjaamisesta tuli merkittävä tavoite. Aiemmin 

pysäköintipolitiikassa päätavoitteena oli pysäköintipaikkojen kysyntään vastaaminen. 

(Mingardo et al. 2015, s. 271–278; Tampereen kaupunki 2016, s. 15–16) Pysäköinti alet-

tiin näkemään tällöin myös olennaisena liikenteen kysynnän ohjaamistoimenpiteenä 

(Mingardo et al. 2015, s. 271–278). Pysäköintiä alettiin rajoittaa entistä enemmän ja ke-

hitettiin uudenlaisia järjestelmiä: pysäköintipaikkojen maksiminormit, liityntäpysäköinti, 

ohjaava pysäköinnin hinnoittelu, älykkäät pysäköintijärjestelmät ja keskitetty pysäköinti. 

Keskitettyä pysäköintiä pyrittiin tehostamaan vuorottaisella käytöllä. (Mingardo et al. 

2015, s. 271–278; Tampereen kaupunki 2016, s. 15–16) 

2.2 Eri kaupunkien pysäköinnin kehitystavoitteita 

Suomalaisessa Pysäköinti 2.0 -hankkeessa kootaan parhaimpia pysäköinnin käytäntöjä 

eurooppalaisista tutkimuksen kohdekaupungeista ja selkeytetään pysäköinnin roolia 

osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä. Hankkeeseen liittyvässä raportissa on esi-

tetty myös eri kaupunkien pysäköintipolitiikkoja. (Vaismaa et al. 2019) 

Pysäköintipolitiikkaa voidaan tehdä monella tapaa. Eri maiden välillä on selkeitä eroja 

pysäköintipoliittisissa linjauksissa, mutta maiden sisällä linjaukset ovat selvästi saman-

kaltaisia keskenään. Kaupunkien pysäköintipolitiikoissa pyritään huomioimaan kaupun-

kien ominaispiirteet ja tekemään ratkaisut kaupungin omiin tarpeisiin. (Vaismaa et al. 

2019, s. 3) Koska kaupungit ovat erilaisia ja niillä on erilaiset lähtökohdat sekä mahdol-

lisuudet, sama malli ja järjestelmä eivät sellaisenaan toimi joka paikassa (Vaismaa et al. 

2019, s. 62). Hyvässä pysäköintipoliittisessa ohjelmassa huomioidaan sekä tämän päi-

vän että tulevaisuuden tarpeet. Lisäksi hyvässä ohjelmassa on laadittuna seurantaoh-

jelma mittareineen, joiden avulla voidaan arvioida, miten tavoitteiden saavuttamisessa ja 

toimenpideohjelman toteuttamisessa on onnistuttu (Vaismaa et al. 2019, s. 73). 

Maailman kaupunkien pysäköintipoliittisten ohjelmien tavoitteina on ollut muun muassa 

liikekeskuksien elävöittäminen, kestävän kehityksen mukaisten liikennemuotojen lisää-
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minen, kaikkien kulkumuotojen saavutettavuuden parantaminen sekä nykyisten pysä-

köintipaikkojen ja -tilojen käytön tehostaminen. Lisäksi ohjelmissa on haluttu kohdentaa 

pysäköinnistä saatuja varoja keskustan tai liikennejärjestelmän kehittämiseen ja ottaa 

pysäköinnille varattuja alueita muuhun käyttöön, kuten täydennysrakentamiseen tai vir-

kistystarkoituksiin. (Vaismaa et al. 2019, s. 73) Pysäköinti 2.0 -hankkeen tutkimuskau-

punkien pysäköintipolitiikkojen oleellisimpia asioita on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Oleellisimmat asiat Pysäköinti 2.0 -hankkeen tutkimuskaupunkien pysäköintipo-

litiikoissa (Vaismaa et al. 2019, s. 75) 

Myös useissa Suomen kaupungeissa on alettu määrittämään yhä tarkemmin pysäköin-

tipoliittisia linjauksia. Kattavia pysäköintipoliittisia dokumentteja on tehty muun muassa 

Helsingin, Oulun, Porin, Tampereen ja Vaasan kaupungeissa. Oulun kaupungin pysä-

köintiohjelmassa 2040 (Oulun kaupunki et al. 2019) on tiivistetty pysäköintipolitiikan ta-

voitteet neljään päätavoitteeseen (kuva 5). Nämä tavoitteet vastaavat varsin hyvin myös 

edellä lueteltujen kaupunkien ja todennäköisesti myös monien muiden Suomen kaupun-

kien tavoitteita, koska edellä todettiin, että valtioiden sisällä pysäköintipolitiikan linjaukset 

ovat samankaltaisia keskenään. 
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Kuva 5. Oulun kaupungin pysäköintiohjelmalle 2040 asetetut tavoitteet kuvaavat hyvin 

myös muiden Suomen kaupunkien pysäköintipoliittisia tavoitteita (Oulun kaupunki et al. 

2019, s. 14). 

Yksi Suomen eri kaupunkien pysäköintipolitiikoissa ilmenevä tavoite on kestävien liikku-

mismuotojen tukeminen ja niiden käyttöön ohjaaminen pysäköintiratkaisujen avulla. Toi-

sena tavoitteena on kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen, johon liittyy esimerkiksi 

viihtyisyyden, turvallisuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kaupunkielämän 

toimivuuden että elinkeinoelämän tarpeiden osalta. Kaupunkien vetovoimaisuutta pyri-

tään parantamaan pysäköintiratkaisuilla myös maankäytöllisesti esimerkiksi tukemalla 

täydennysrakentamista, asuntotavoitteita ja tiiviiden kaupunkirakenteiden laajenemista 

etenkin keskusta-alueilla. Kolmantena päätavoitteena on pysäköinnin muuntaminen pal-

veluksi. Tämä tarkoittaa käytännössä pysäköintitapahtuman helpottamista käyttäjän nä-

kökulmasta, ja tähän tavoitteeseen liittyen nähdään tärkeäksi myös eri käyttäjäryhmien 

huomiointi pysäköinnissä. Pysäköinnin palveluksi muuntamisessa nähdään suuri mah-

dollisuus digitalisaatiolla ja älykkäillä pysäköintijärjestelmillä. Viimeisenä päätavoitteena 

on pysäköintijärjestelmän hallinnoinnin kehittäminen, johon liittyy muun muassa pysä-

köintikapasiteetin mitoituksen optimointi ja pysäköintipaikkojen käyttöasteiden kasvatta-

minen, pysäköintirajoitusten ja pysäköinninvalvonnan kehittäminen sekä tiiviimpi yhteis-

työ kuntien ja yksityisten pysäköintioperaattoreiden, kuten pysäköintilaitosten välillä. 

(Tampereen kaupunki 2016, s. 17–23; Vaasan kaupunki 2018, s. 14–15; Oulun kaupunki 

et al. 2019, s. 13–27; Porin kaupunki 2019, s. 3; Helsingin kaupunki 2021, 20–57) 
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2.3 Pysäköintiin liittyvät toimijat Suomessa 

Hyvä viestintä ja yhteistyömallit kaupungin ja eri toimijoiden välillä on onnistuneen liiken-

nejärjestelmäsuunnittelun edellytys. Tarvitaan entistä laajempaa yhteistyötä kaupungin 

eri sektoreiden, liikenneoperaattoreiden ja muiden palveluntuottajien välillä. (Vaismaa et 

al. 2019, s. 62) Pysäköinnin osalta esimerkiksi yksityisten pysäköintilaitosten saaminen 

mukaan kaupungin strategian mukaisen kehityksen edistämiseen on olennaista (Vais-

maa et al. 2019, s. 73). 

Suomessa kunnat ohjaavat pysäköinnin järjestämistä pysäköintipolitiikan sekä asema-

kaava- ja rakennuslupamääräysten avulla, joissa määritetään kiinteistöjä varten tarvitta-

vien pysäköintipaikkojen määrät. Kuitenkin varsinaisesta pysäköintipaikkojen tarjon-

nasta vastaavat muun muassa rakennuttajat, kiinteistöt, taloyhtiöt, yksityiset pysäköin-

tioperaattorit sekä kaupungit ja niiden omistamat pysäköintitoimijat. Lisäksi valtio voi tu-

kea kuntia esimerkiksi lainsäädännöllä, valtionavustuksilla sekä sopimuksellisella yhteis-

työllä, josta hyvä esimerkki on MAL-sopimukset (maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimukset). (Vaismaa et al. 2019, s. 154–158) 

Kunnat voivat laatia pysäköintipolitiikkoja ja -normeja pysäköinnin kehittämisen ja toteu-

tuksen ohjaamiseksi. Koska kunnat vastaavat katujen ja yleisten alueiden rakentami-

sesta, ne määräävät myös pysäköinnistä kadunvarsilla ja yleisillä alueilla määrittämäl-

lään tavalla. Kuntien vastuulla ovat myös monet pysäköinnin rajoittamistoimenpiteet ja 

niihin liittyvä valvonta. (Vaismaa et al. 2019, s. 154–158) 

Kuntien antamat pysäköinnin minimi- ja maksiminormit ohjaavat rakennuttajia rakenta-

maan tonteille määritellyn määrän pysäköintipaikkoja. Rakentamisen jälkeen pysäköin-

tipaikkojen omistajuus siirtyy rakentajalta asunto-osakeyhtiölle tai kiinteistöyhtiölle. Ne 

tarjoavat siten asukkaidensa, työntekijöidensä, asiakkaidensa ja vierailijoidensa tarvitse-

mat pysäköintipaikat. Pysäköintipaikkoja tarjoavat usein myös yksityiset pysäköintiope-

raattorit kuten esimerkiksi Q-Park ja Europark. Tällaiset operaattorit toimivat yleensä py-

säköintilaitoksissa, ja niillä on monesti täysi määräysvalta laitospysäköinnin hinnoitte-

lussa. (Vaismaa et al. 2019, s. 154–158) 
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3. ERILAISIA PYSÄKÖINTISOVELLUKSIA JA NII-
DEN TOIMINTAPERIAATTEITA 

3.1 Älykkäät pysäköintijärjestelmät yleisesti 

Älykkäät pysäköintijärjestelmät ovat erilaisista laitteista koostuvia pysäköintijärjestelmä-

kokonaisuuksia. Tällaisia järjestelmiä on ollut jo pitkän aikaa käytössä ympäri maailmaa 

ja niitä kehitetään jatkuvasti. (Fahim et al. 2021) Nykymuotoisen älykkään pysäköintijär-

jestelmän peruskomponentit voidaan jakaa sensoreihin ja käyttäjille sekä ylläpitäjille tar-

koitettuihin käyttöliittymiin. Sensoreiden avulla voidaan kerätä tietoa pysäköintitilojen 

täyttöasteista sekä yksittäisten ajoneuvojen pysäköintiajoista ja -maksuista. (Cleverciti 

2021a) Keräämällä tähän tapaan tietoja yksittäisistä ajoneuvoista voidaan tehostaa py-

säköinninvalvontaa. Käyttöliittymien kautta kuljettajia voidaan ohjeistaa, he voivat mak-

saa pysäköinnistä ja mahdollisesti myös varata pysäköintipaikkoja. Tyypillisiä käyttöliit-

tymiä ovat pysäköinnin mobiilisovellukset ja älykkäät katuopasteet. Järjestelmien ylläpi-

täjät voivat seurata ja hallinnoida kokonaisuutta omista käyttöliittymistään. (Cleverciti 

2021a; Cleverciti 2021b) 

Älykkäiden pysäköintijärjestelmien avulla voidaan antaa kuljettajille reaaliaikaista dataa 

ja ohjeistusta pysäköintipaikkojen löytämiseen, vähentää ajomatkoja ja ajoneuvopääs-

töjä, nopeuttaa ja helpottaa pysäköintitapahtumaa, tehostaa pysäköinninvalvontaa sekä 

antaa kunnille ja muille toimijoille erilaista pysäköintidataa ja pysäköinnin hallintamah-

dollisuuksia. (Cleverciti 2021a) Lisäksi älykkäiden pysäköintijärjestelmien avulla voidaan 

tehostaa pysäköintitilojen täyttöasteita (Bäckström et al. 2017, s. 37), ja ne voivat toimia 

pohjana uusille palveluille ja ratkaisuille, kuten ennustavalle vuorottaispysäköinnille, re-

aaliaikaiselle digitaaliselle pysäköintipörssille ja dynaamiselle pysäköinnin hinnoittelulle 

(Bäckström et al. 2017, s. 44). 

3.2 Pysäköintisovellukset maailmalla 

Luvussa 3.1 todettiin, että pysäköinnin mobiilisovellusten eli pysäköintisovellusten tar-

koitus osana älykästä pysäköintijärjestelmää on toimia pysäköintipalveluiden käyttäjille 

suunnattuina käyttöliittyminä. Pysäköintisovellusten päätoiminnot käyttäjilleen ovat py-

säköinnin maksaminen, pysäköintipaikkojen varaaminen sekä pysäköintiin liittyvä ohjeis-

tus ja informaation antaminen (Parking Today 2015). Lisäksi sovellusten ylläpitäjät voivat 

kerätä sovellusten avulla pysäköintidataa, jota voidaan jakaa liikkumispalveluiden kehit-

täjille (Bäckström et al. 2017, s. 44). 
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Eri toimintaperiaatteisiin perustuvia pysäköintisovelluksia on saatavilla ympäri maailmaa 

yli 200 erilaista (Parking Today 2015; Ye et al. 2021). Pysäköintisovellukset voidaan ja-

kaa kadunvarsi- ja laitospysäköintiin tarkoitettuihin sovelluksiin. Laitospysäköintisovel-

luksia on aiemmin voitu jakaa edellä esitettyjen päätoimintojen mukaisesti pysäköinnin 

maksusovelluksiin, pysäköintipaikkojen varaussovelluksiin, informaatiosovelluksiin ja 

niin sanottuihin pysäköintipalvelusovelluksiin. Pysäköintipalvelusovellusten toimintaperi-

aate on se, että sovelluksen kautta kutsutaan henkilö noutamaan ajoneuvo, jolloin vas-

tuu sen pysäköinnistä laitokseen siirtyy hänelle. (Parking Today 2015) Nykyään monissa 

pysäköintisovelluksissa yhdistyy kuitenkin useita näistä toiminnoista ja spesifeihin käyt-

tötarkoituksiin suunnattujen sovellusten määrä on vähentynyt (Ye et al. 2021). 

Pysäköintisovellusten toiminnot ovat monipuolisia, ja ne kehittyvät jatkuvasti. Mikäli käyt-

täjällä on vakiokäytössä jokin pysäköintipaikka, jotkin sovellukset antavat mahdollisuu-

den maksaa tällaisista paikoista toistuvia pysäköintimaksuja esimerkiksi kuukausittain 

yksittäismaksujen sijasta (JustPark 2022). Tätä kutsutaan sopimuspysäköinniksi. Lisäksi 

jotkin sovellukset antavat käyttäjille mahdollisuuden jakaa tällaisia vakiokäytössä olevia 

pysäköintipaikkojaan muiden käyttöön (Ye et al. 2021).  

Pysäköintisovellusten antama informaatio käyttäjille voi olla hyvinkin monipuolista. So-

vellukset voivat antaa tietoa laitosten sisäisistä vapaiden pysäköintipaikkojen määristä 

ja ennusteita näiden paikkojen täyttymisestä. Ne voivat myös antaa reittiohjeita, laskea 

ajomatkan pituuden pysäköintipaikalle ja antaa käyttäjälle suosituksia helpoimmin tavoi-

tettavista ja halvimmista pysäköintipaikoista. (Bäckström et al. 2017, s. 44; Ye et al. 

2021) Lisäksi ne voivat myös antaa tietoja pysäköintipaikkojen maksullisuudesta ja mah-

dollisesti tarkempia tietoja hintoja erottelevista maksuvyöhykkeistä ja kellonaikoihin si-

dotuista hinnastoista. Joidenkin sovellusten avulla on mahdollista paikantaa pysäköity 

ajoneuvo, mikä voi olla hyödyllistä varsinkin käyttäjän unohtaessa oman ajoneuvonsa 

sijainnin. (Ye et al. 2021) Sovelluksissa voi olla pysäköintipaikkaan liittyviä muitakin lisä-

tietoja, kuten tietoja sallituista pysäköintiajoista, sähköauton latausmahdollisuuksista, in-

vapaikoista sekä joukkoliikenteen jatkoyhteyksistä ja sen häiriöistä (Bäckström et al. 

2017, s. 44; Ye et al. 2021). 

3.3 Pysäköintisovellukset Suomessa 

Työssä tarkasteltiin erilaisten pysäköintisovellusten asennuskertoja Google Play- ja App 

Store -sovelluskaupoissa. Tarkastelu osoitti, että Suomessa markkinoilla merkittävässä 

asemassa on viisi eri pysäköintisovellusta: EasyPark, eParking, Moovy, ParkMan ja Tas-

kuparkki. Näiden sovellusten joukossa on sekä käyttäjämääriltään pienempiä vain Suo-
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messa toimivia sovelluksia että suuria useissa maissa käytössä olevia sovelluksia. So-

vellusten käyttäjämäärät, käyttöalueet, julkaisuvuodet ja omistajat on esitetty taulukossa 

1. Edellä mainittuja tietoja on esitetty sovellustentarjoajien verkkosivuilla. Käyttäjämäärät 

on haettu Google Play -sovelluskaupasta pois lukien eParking, jonka käyttäjämäärä on 

ilmoitettu sovelluksentarjoajan verkkosivuilla. 

Taulukko 1. Suomessa toimivien suurimpien pysäköintisovellusten käyttäjämäärät ja 

käyttöalueet (IGL-Technologies 2020; ParkMan 2020; Aimo Park Finland 2022a; Easy-

Park 2022b; Finnpark 2022a; Finnpark 2022b; Finnpark 2022c; IGL-Technologies 2022) 

Sovellus Käyttäjämäärä Käyttöalue Julkaisuvuosi Omistaja 

EasyPark 5–10 miljoonaa 

asennusta 

(Google Play) 

Yli 3200 kaupun-

kia yli 25 eri 

maassa (pää-

alue Eurooppa) 

2001 EasyPark 

AB (Tuk-

holma) 

eParking 174 265 käyttä-

jää  

Suomi 2009 IGL-Tech-

nologies Oy 

(Tampere) 

Moovy 100 000–500 

000 asennusta 

(Google Play) 

Suomi 2018 Finnpark Oy 

(Tampere) 

ParkMan 500 000–1 000 

000 asennusta 

(Google Play) 

Suomi, Ruotsi, 

Tanska, Liettua, 

Italia, Yhdysval-

lat 

2011 ParkMan Oy 

(Suomi) 

Taskuparkki 100 000–500 

000 asennusta 

(Google Play) 

Suomi Ei tiedossa Aimo Park 

Finland Oy 

(Helsinki) 

 

Moovy ja Taskuparkki ovat suomalaisten pysäköintilaitosyritysten omistamia sovelluksia. 

Puolestaan eParking ja ParkMan ovat pysäköintiin erikoistuvien suomalaisten teknolo-

giayritysten omistuksessa. Muista sovelluksista poiketen ruotsalaisomisteinen Easy-

Park-sovellus on laajasti käytössä ympäri Eurooppaa, ja sen käyttäjämäärät ovat noin 
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10-kertaiset muihin sovelluksiin verrattuna. Kaikki näistä sovelluksista toimivat sekä ka-

dunvarsi- että laitospysäköinnissä (IGL-Technologies 2020; ParkMan 2020; Aimo Park 

Finland 2022a; EasyPark 2022a; Finnpark 2022c).  

Suomessa pääosa pysäköintisovellusten toiminnoista on käyttökelpoisia vain tietyillä 

alueilla: pysäköinnin maksaminen, pysäköintipaikan varaaminen ja navigointipalvelut 

voivat olla käytettävissä vain sovelluksissa määritellyillä kadunvarsi- ja laitospysäköinti-

kohteilla. Tämä ilmiö lisää kilpailua pysäköintisovellusten välillä (Vikman & Grönroos 

2019; Parkman 2021). Pysäköintisovelluksen toimivuus kohteessa riippuu pysäköintiso-

vellusoperaattorin valmiudesta toimia alueella sekä kaupungin ja laitospysäköinnissä py-

säköintilaitosoperaattorin valmiudesta ja halukkuudesta ottaa sovellus käyttöön kysei-

sessä kohteessa. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on aiemmin estänyt mobiilimaksun 

kilpailun avaamista Finnparkin omistamissa pysäköintihalleissa Tampereella, jolloin ai-

nut niissä maksuvälineenä toiminut pysäköintisovellus on ollut Moovy-sovellus (Vikman 

& Grönroos 2019). 

Varsinkin pysäköintilaitosyritysten omistamissa Moovy- ja Taskuparkki-sovelluksissa on 

havaittavissa tietyille kaupunkiseuduille keskittynyt päätoiminta-alue. Moovy-pysäköinti-

sovellus on yleisesti käytössä Tampereella ja Taskuparkki-pysäköintisovellus pääkau-

punkiseudulla. Moovy-pysäköintisovellus toimii yli 20 000 Finnparkin laitosparkkipai-

kassa ja useissa kadunvarsipysäköintikohteissa ympäri Suomea. Palvelu kattaa Tampe-

reella noin 50 pysäköintikohdetta, pääkaupunkiseudulla noin 20, Jyväskylässä 12, Hä-

meenlinnassa 10 ja Lappeenrannassa 10. Muissa kaupungeissa ympäri Suomea on 

muutamia pysäköintikohteita. (Finnpark 2022a; Finnpark 2022c) Taskuparkki-sovelluk-

sen pysäköintikohteita on pääkaupunkiseudulla yli 100, Turussa 23, Oulussa 17, Jyväs-

kylässä 15 ja Tampereella 9. Moovy-sovelluksen tapaan muutamia kohteita on muissa-

kin kaupungeissa ympäri Suomea. (Aimo Park Finland 2022a) 

Suomi on pysäköintisovellusten edelläkävijä. Sovelluksia on mahdollista käyttää useilla 

eri kaupunkialueilla ympäri Suomea, mitä tukee laaja sovellustarjonta. Käyttäjämäärät 

ovat runsaita ja ne ovat kasvaneet nopeasti: vuonna 2019 hieman yli puolet Tampereen 

ja pääkaupunkiseudun pysäköintimaksuista maksettiin mobiilisovellusten välityksellä, 

kun taas vuonna 2021 jo 90 % Helsingin ja 70 % Turun pysäköintimaksuista tapahtui 

mobiilisovellusten välityksellä (Vikman & Grönroos 2019; Parkman 2021). Suomessa 

käytettävissä olevat pysäköintisovellukset vaikuttavat olevan teknisesti kehityksen kär-

jessä, koska sovellustentarjoajien verkkosivuilla niissä kerrotaan yhdistyvän useita eri 

toimintoja, joita on mainittu luvussa 3.2. Sovelluksissa esitetään olevan myös muitakin 

toimintoja, joita ei ole mainittu luvussa 3.2 käsitellyissä pysäköintisovelluksiin liittyvissä 
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artikkeleissa ja raporteissa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi pysäköintiajan lisäämi-

nen sovelluksesta, pysäköintimaksun maksaminen jälkikäteen, sähköauton lataamis-

maksun maksaminen ja tilastot omista maksuista käyttäjälle. Ainoat kappaleessa 3.2 

esitetyt toiminnot, joita ei mainita minkään sovelluksen sivulla ovat omistuspysäköinti-

paikkojen jakamistoiminto ja toiminto, joka antaa tietoja joukkoliikenteen jatkoyhteyksistä 

pysäköintipaikalta ja sen häiriöistä. (ParkMan 2020; Aimo Park Finland 2022a; EasyPark 

2022a; Finnpark 2022d; IGL-Technologies 2022b) 
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4. PYSÄKÖINTISOVELLUSTEN KÄYTTÖ JA 
MAHDOLLISUUDET 

4.1 Pysäköintisovellukset kaupunkien pysäköintitavoitteiden 
edistäjinä 

Suomen kaupunkien pysäköintitavoitteet voidaan jakaa Oulun kaupungin pysäköintioh-

jelman 2040 mukaisesti neljään päätavoitteeseen: pysäköinnin muuntaminen palveluksi, 

kestävien liikkumismuotojen tukeminen ja niiden käyttöön ohjaaminen, pysäköintijärjes-

telmän hallinnoinnin kehittäminen ja kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen. Lu-

vussa 2.2 on selitetty tarkemmin, mitä osia kukin näistä päätavoitteista sisältää. Seuraa-

vaksi pohditaan, miten pysäköintisovellukset voivat vaikuttaa näihin tavoitteisiin. Pysä-

köintisovellusten mahdollisuuksia pysäköintipoliittisille tavoitteille on havainnollistettu 

Helsingin pysäköintipolitiikassa 2022 (Helsingin kaupunki 2021). 

Tavoite 1: Pysäköinnin muuntaminen palveluksi 

Neljästä päätavoitteesta merkittävin potentiaali pysäköintisovelluksilla on edistää pysä-

köinnin muuntamista palveluksi. Pysäköintisovellusten toiminnot helpottavat ja nopeut-

tavat pysäköintitapahtumaa käyttäjän näkökulmasta monella eri tavalla (informaatio-, na-

vigointi-, maksu- ja varauspalvelut). Sovelluksissa on huomioitu pysäköinnin eri käyttä-

järyhmät: niissä on toimintoja sekä kertapysäköintiin kadunvarressa ja laitoksissa että 

sopimuspysäköintiin (esimerkiksi asukas- ja työpaikkapysäköinti). Sovelluksissa käyttä-

järyhmien huomiointi korostuu myös niiden antaessa tarkempaa pysäköintipaikkoihin liit-

tyvää informaatiota, kuten tietoja invapaikoista ja joukkoliikenneyhteyksistä näitä tarvit-

seville käyttäjille. Haasteena on kuitenkin ottaa huomioon henkilöt, jotka eivät ole tottu-

neet käyttämään digitaalisia laitteita ja sovelluksia (Helsingin kaupunki 2021, s. 26–28). 

Panostamalla sovellusten helppokäyttöisyyteen ongelmaa voidaan pienentää. Lisäksi 

täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa sovellusten yleistyessä ja kehittyessä niiden toi-

minnassa ei saa tapahtua suuria muutoksia liian äkillisesti. 

Pysäköinnin palveluksi muuntamisessa keskeinen periaate on MaaS-periaate (Mobility 

as a service, suomeksi käännettynä liikkuminen palveluna -periaate). MaaS-periaatteen 

tavoitteena on yhdistää useita eri liikkumispalveluita toisiinsa yhtenäisiksi kokonaisuuk-

siksi (esimerkiksi useiden liikkumispalveluiden käyttö saman mobiilisovelluksen kautta). 

Keskeisessä osassa periaatetta ovat joukkoliikenteen lisääminen ja omistusajoneuvojen 

vähentäminen. Tavoitteena on antaa joustava mahdollisuus erilaisten liikkumispalvelui-
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den käyttöön kaikille, jolloin investoinnit ja kynnykset, kuten esimerkiksi ajoneuvohankin-

nat eivät sido johonkin tiettyyn kulkutapaan. (Helsingin kaupunki 2021, s. 19) Jos MaaS-

palvelut yleistyvät tulevaisuudessa, olisi tärkeää ottaa myös pysäköinnin mobiilisovellus-

ten tarjoamat pysäköintipalvelut osaksi niitä. Toisaalta tällaista siirtymää voi hidastaa ny-

kyinen kilpailu pysäköintisovellusten välillä (kaikki pysäköintisovellukset eivät toimi sa-

moissa pysäköintikohteissa), joka on vastoin MaaS-palveluiden perusperiaatteita. Kui-

tenkin jos pysäköintisovellukset yhdistettäisiin onnistuneesti osaksi MaaS-palvelua, 

jossa on myös muita liikkumisen palveluita (kuva 6), käyttäjät saisivat esimerkiksi seu-

raavia hyötyjä: 

1. Kaikki liikkumispalvelut, mukaan lukien pysäköintipalvelut ovat yhdessä pai-

kassa. 

2. Pysäköinnin ja muiden liikkumispalvelujen maksu tapahtuu automaattisesti 

yhdestä sovelluksesta. 

3. Henkilöautoilu ja pysäköinti on vaivattomampaa yhdistää matkaketjuissa mui-

hin kulkumuotoihin. 

4. Käyttäjä saa paremman liikkumisen palvelutason. 

5. Matkan ennakointi ja kustannusten arviointi helpottuu. 

6. Jokainen käyttäjä voi valita itselleen parhaiten soveltuvat liikkumisvaihtoeh-

dot. (Helsingin kaupunki 2021, s. 19) 
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Kuva 6. Visio pysäköintipalveluista osana muita liikkumisen palveluita yhteisessä MaaS-

sovelluksessa (Helsingin kaupunki 2021, s. 27) 

Tavoite 2: Kestävien liikkumismuotojen tukeminen ja niiden käyttöön ohjaaminen 

Suomessa nykymuotoisilla MaaS-palveluista irrallisilla pysäköintisovelluksilla ei voida tu-

kea merkittävästi kestäviä kulkumuotoja tai ohjata niiden käyttöön. Päinvastoin herää 

epäilys, että pysäköintisovellusten helpottaessa ja nopeuttaessa pysäköintitapahtumaa 

autoilun suosio voi kasvaa. Toisaalta sovellukset voivat myös vähentää ajomatkoja, 

ruuhkia ja ajoneuvopäästöjä, sillä niiden ansiosta ajoneuvot ovat vähemmän aikaa lii-

kenteessä, kun pysäköintipaikkojen etsimiseen kuluva aika pienenee ja pysäköintipaikat 

vapautuvat nopeammin muun muassa mobiilimaksujen vuoksi.  

Suomessa käytettyjä pysäköintisovelluksia voidaan potentiaalisesti kehittää tulevaisuu-

dessa siten, että ne tukevat huomattavasti enemmän kestäviä liikkumismuotoja ja ohjaa-

vat paremmin niiden käyttöön. Sovelluksiin tarvittaisiin etenkin tietoja joukkoliikenteen 

jatkoyhteyksistä sekä häiriöistä, ja todennäköisesti myös kestävyyden näkökulmasta 

olisi suotuisaa integroida ne osaksi muita liikkumisen palveluja sisältävää MaaS-sovel-

lusta. Pysäköintipalvelu on tärkeä osa matkaketjua (kulkumuodon vaihto). Integroimalla 

pysäköintipalveluita MaaS-sovellukseen niitä on helpompi käyttää muiden liikkumispal-

veluiden kanssa, mikä voi ohjata ihmisiä liityntäpysäköinnin käyttöön. Tämä merkitsee 
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henkilöautoilun yhdistämistä saumattomammin kestäviin kulkumuotoihin, kuten joukko-

liikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. (Helsingin kaupunki 2021, s. 19) 

Tavoite 3: Pysäköintijärjestelmän hallinnoinnin kehittäminen 

Pysäköintisovelluksista voi olla hyötyä pysäköintikapasiteetin mitoituksen optimoinnissa 

ja pysäköintipaikkojen käyttöasteiden kasvattamisessa, sillä niiden avulla voidaan tarjota 

parempi autopysäköinnin reaaliaikainen tilannekuva vapaana olevista ja varatuista py-

säköintipaikoista. Autopysäköinnin reaaliaikainen tilannekuva -periaatteen tavoitteena 

on, että kaikista katujen ja pysäköintilaitosten pysäköintitapahtumista välittyy tietoa py-

säköintipaikkojen saatavuudesta (Helsingin kaupunki 2021, s. 26). Erilaisia älykkäitä py-

säköintijärjestelmiä, mukaan lukien pysäköintisovelluksia voidaan käyttää vastaavan tie-

don keräämiseen. Kullakin älykkäällä pysäköintijärjestelmällä on omat mahdollisuutensa 

ja haasteensa pysäköintitiedon keräämisessä (kuva 7). Luvussa 3.1 kuvaillaan senso-

reiden mahdollisuuksia kerätä tietoa pysäköintitilojen täyttöasteista sekä yksittäisten ajo-

neuvojen pysäköintiajoista ja -maksuista. Helsingin pysäköintipolitiikassa 2022 (Helsin-

gin kaupunki 2021, s. 26) pysäköintisovellukset nähdään lyhyellä aikavälillä ensisi-

jaiseksi pysäköintidatan keruuvälineeksi, koska pysäköintialue- ja korttelikohtainen tieto 

arvioidaan lähivuosina riittäväksi tarkemman paikkakohtaisen tiedon sijasta. 

 

Kuva 7. Reaaliaikaisen pysäköintitiedon keräämisen mahdollisuuksia ja haasteita erilai-

silla älykkäille pysäköintijärjestelmille (Helsingin kaupunki 2021, s. 81) 
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Autopysäköinnin reaaliaikaisen tilannekuvan avulla tarvittava pysäköintikapasiteetti voi-

daan mitoittaa paremmin pysäköintitilojen ja -alueiden suunnittelussa, jolloin niiden käyt-

töasteet kasvavat (Helsingin kaupunki 2021, s. 81). Lisäksi reaaliaikaisen tilannekuvan 

mahdollistama ajankohtaisempi tieto vapaista pysäköintipaikoista kuljettajille voi kasvat-

taa käyttöasteita. Pysäköintipaikkojen käyttöasteiden ollessa korkeammat pysäköinnistä 

saadaan kerättyä enemmän tuloja (Helsingin kaupunki 2021, s. 81). Reaaliaikainen py-

säköintidata on hyödyllistä myös pysäköintisovellusten kannalta. Monet pysäköintisovel-

lusten toiminnoista hyödyntävät jo nykyään tietoa pysäköintipaikkojen saatavuudesta. 

Entistä reaaliaikaisemman ja tarkemman datan avulla sovelluskehittäjät voivat parantaa 

nykyisiä sovellusten toimintoja tai kehittää kokonaan uusia. Tulevaisuudessa auto-

pysäköinnin reaaliaikainen tilannekuva voi toimia pohjana dynaamiselle pysäköinnin hin-

noittelulle. (Helsingin kaupunki 2021, s. 81) 

Myös pysäköinninvalvontaa on mahdollista kehittää pysäköinnin mobiilisovellusten 

avulla. Luvussa 3.1 mainitaan, että pysäköinninvalvontaa voidaan kehittää älykkäiden 

pysäköintijärjestelmien avulla, jos ne antavat tietoa yksittäisten ajoneuvojen pysäköin-

tiajoista- ja maksuista. Teoriassa myös pysäköintisovelluksilla olisi tällainen mahdolli-

suus (pysäköinnin maksutoimintoihin liittyvän datan hyödyntäminen), mutta se vaatisi 

sovellusoperaattorien jakavan avoimesti tietoja pysäköinninvalvonnan toimijoiden 

kanssa. Tähän liittyy kuitenkin yksityisyydensuojan ongelmia.  

Pysäköintioperaattorien ja kuntien välistä yhteistyötä on mahdollista kehittää yhteenso-

vittamalla pysäköinnin maksujärjestelmät. Pysäköinnin mobiilisovelluksilla on mahdolli-

suus toimia tällaisena yhteensovittajana. Ihannetilanteessa kaikki maksutavat toimivat 

kaikissa pysäköintikohteissa. (Oulun kaupunki et al. 2019, s. 26) Ihannetilanne ei ole 

kuitenkaan mahdollinen, jos nykyiseen tapaan kaikki pysäköintisovellukset eivät ole 

käyttökelpoisia eikä niillä voida maksaa pysäköintimaksua samoissa pysäköintikoh-

teissa. 

Tavoite 4: Kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen 

Pysäköintisovellusten avulla voidaan parantaa merkittävästi pysäköintipaikkojen saavu-

tettavuutta. Pysäköintisovellusten antama reaaliaikainen data ja ohjeistus pysäköinti-

paikkojen löytämiseen sekä paikkojen varauspalvelut yksiselitteisesti parantavat niiden 

saavutettavuutta. Tulevaisuudessa saavutettavuus voi lisäksi parantua pysäköintisovel-

lusten mahdollisesti yhdistyessä MaaS-sovellukseen (kuva 6), kun tällöin sovellus mah-

dollistaisi edellä kuvatulla tavalla saumattomamman kulkumuotojen vaihdon liityntä-

pysäköintiratkaisuissa. 
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Pysäköintisovellusten potentiaali kaupungin vetovoimaisuuden parantamisessa liittyy lä-

hinnä saavutettavuuden parantamiseen, ja muissa osatavoitteissa (viihtyisyyden ja tur-

vallisuuden parantaminen sekä täydennysrakentamisen, asuntotavoitteiden ja tiiviiden 

kaupunkirakenteiden laajenemisen tukeminen) pysäköintisovellusten mahdolliset hyö-

tyvaikutukset ovat merkittävästi pienempiä. 

Pysäköintitilan puute ja pysäköintipaikkojen korkeat hinnat voivat olla esteenä täyden-

nysrakentamiselle (Helsingin kaupunki 2021, s. 53). Riittävien asukaspaikkojen takaa-

minen on välttämätöntä. Luvussa 2.1 todetaan, että puutteellinen pysäköintitila asuinalu-

eella ei vähennä autonomistajuutta, vaan laskee asuinalueen suosiota. Esimerkiksi Hel-

singissä pysäköinti usein määrittää rakennushankkeen koon ja pahimmassa tapauk-

sessa voi aiheuttaa hankkeen pysähtymisen (Helsingin kaupunki 2021, s. 53). Teoriassa 

pysäköintisovellukset voivat tukea täydennysrakentamista ja kaupunkirakenteiden tiivis-

tymistä, mikäli niillä onnistutaan parantamaan pysäköintitilojen käyttöasteita. Kun nykyi-

nen pysäköintitila saadaan paremmin käyttöön, vaaditaan vähemmän uutta pysäköintiti-

laa, jolloin pysäköintipaikkavaatimukset täydennysrakentamiselle pienenevät ja kaupun-

keihin jää enemmän tilaa muille toiminnoille. 

Pysäköintisovelluksilla ja kaupungin viihtyisyyden sekä turvallisuuden parantamisella ei 

ole selkeää yhteyttä, mutta joitakin mahdollisuuksia on havaittavissa. Pysäköintisovel-

lusten edellä mainittu vaikutus kaupunkien tiivistymiseen voi mahdollistaa myös viih-

tyisämmän kaupunkiympäristön, kun pysäköintialueiden tilalle voidaan rakentaa viihtyi-

syyttä parantavia toimintoja. Jos pysäköintisovellusten avulla onnistutaan tehostamaan 

pysäköinninvalvontaa tulevaisuudessa, myös liikenneturvallisuustilanne voi parantua 

kaupungeissa turvallisuutta vaarantavan virhepysäköinnin vähentyessä. 

4.2 Pysäköintisovellusten vaikutus pysäköintilaitosten toimin-
taan 

Ottamalla pysäköintisovelluksia käyttöön laitoksissaan pysäköintilaitosoperaattorit saa-

vat monenlaisia hyötyjä. Monissa näistä hyötyvaikutuksissa on taustalla potentiaali kas-

vattaa laitoksen kävijämäärää sekä käyttöasteita, jolloin saadaan enemmän tuottoa. Hel-

singin pysäköintipolitiikassa 2022 esitetyssä kyselyssä (Helsingin kaupunki 2021, s. 10) 

Helsingissä toimivilta pysäköintioperaattoreilta muun muassa kysyttiin näkemyksiä py-

säköintisovellusten vaikutuksista heidän toimintaansa. Kyselyyn osallistuivat Aimo Park, 

EuroPark, Finnpark, Töölönkadun Pysäköintilaitos sekä Pasilan pysäköinti, ja se toteu-

tettiin lokakuussa 2020 (Helsingin kaupunki 2021, s. 10). 
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Ottamalla pysäköintisovelluksia käyttöön laitoksissaan laitosoperaattorit voivat vähentää 

niissä tarvittavien laitteiden määrää ja näin myös säästää rahaa, koska pysäköintisovel-

luksien avulla voidaan suorittaa monien laitteiden tehtäviä (Finnpark 2022f). Esimerkiksi 

Finnpark tarjoaa yhtenäisiä laitepaketteja Moovy-kohteiksi ryhtyville pysäköintilaitoksille, 

joiden avulla voidaan vähentää laitoksiin asennettavien laitteiden määrää (Finnpark 

2022f). Sovellukset ovat mahdollistaneet esimerkiksi laitosten puomittomat kameratun-

nistukseen perustuvat sisäänkäynnit, kun aiemmin käytössä on ollut muun muassa mak-

supäätteellisiä puomillisia sisäänkäyntejä (Helsingin kaupunki 2021, s. 10; Aimo Park 

Finland 2022b: EuroPark 2022). Puomiton kameratunnistus yhdessä pysäköintisovellus-

ten mobiilimaksuominaisuuden kanssa nopeuttaa pysäköintipaikkojen kiertoa laitok-

sessa ja voi näin myös kasvattaa pysäköintipaikkojen käyttöasteita. 

Ottamalla pysäköintisovelluksia käyttöön laitoksissaan laitosoperaattorit voivat tarjota 

asiakkailleen paremman käyttäjäkokemuksen sovelluksen pysäköintiä helpottavien toi-

mintojen ansiosta, ja tarjota asiakkaille myös muita palveluita, kuten esimerkiksi sähkö-

auton latauspalveluita sovelluksen kautta. Näin operaattorit voivat houkutella enemmän 

asiakkaita laitoksiinsa. Helsingin pysäköintipolitiikassa 2022 (Helsingin kaupunki 2021, 

s. 10) esitettyyn kyselyyn osallistuneiden laitosoperaattoreiden mielestä valmiudet digi-

taalisten palveluiden lisäämiselle laitospysäköinnissä ovat hyvät. He näkivät kehittämis-

kohteiksi palvelut yhteiskäyttöautoille, pyöräpysäköinnille ja sähköautojen latauspalve-

luille (Helsingin kaupunki 2021, s. 10). Pysäköintisovellusten navigointipalvelut voivat 

parantaa muiden pysäköintipaikkojen saavutettavuuden lisäksi myös pysäköintilaitosten 

saavutettavuutta, mikä voi lisätä laitosten kävijämääriä. 

Pysäköintisovellusten keräämä reaaliaikainen data pysäköintitapahtumista voi olla mo-

nessa määrin hyödyllistä myös laitosoperaattoreille erilaisten palvelujen kehittämistä 

varten. Datan avulla voidaan mitoittaa paremmin vaadittavat pysäköintitilat, mukaan lu-

kien pysäköintilaitokset niitä suunniteltaessa, mikä voi lisätä niiden käyttöasteita. Helsin-

gin pysäköintipolitiikassa 2022 (Helsingin kaupunki 2021, s. 10) esitettyyn kyselyyn osal-

listuneita pysäköintilaitosoperaattoreita kiinnostaa yhteistyö Helsingin kaupungin 

kanssa, jotta operaattorit saisivat laajemman yleistiedon pysäköinnin nykytilasta ja muu-

toksista. Nämä operaattorit näkevät kehittämisen varaa tiedon ja datan jakamisessa kau-

punkien ja laitosten välillä. (Helsingin kaupunki 2021, s. 10) 

Koska eri pysäköintisovellusten toiminnot ovat käyttökelpoisia erilaisilla käyttöalueilla, 

kaikkia pysäköintisovelluksia ei voida käyttää kaikissa pysäköintilaitoksissa. Kun pysä-

köintilaitoksessa on käytössä useita erilaisia sovelluksia, laitoksen näkökulmasta voi olla 

haastavampaa yhteensovittaa teknisten järjestelmien, kuten kameratunnistuksen toimi-
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vuus erilaisten sovelluksien kanssa. Luvussa 3.3 todettiin, että Suomessa osa pysäköin-

tisovelluksista on laitosoperaattoreiden omistamia, ja tällaiset operaattorit ovat joissain 

tapauksissa mahdollistaneet pysäköintimaksut laitoksissaan vain omien sovelluksiensa 

kautta. Tämä voi olla perusteltua operaattorien näkökulmasta järjestelmien yhteensovit-

tamisen helpottamisen ja suurempien palvelumaksujen kautta kerättävien tulojen vuoksi. 

Palvelumaksut ovat mobiilipysäköintimaksuihin sisältyviä lisämaksuja, joiden avulla py-

säköintisovellusoperaattorit keräävät tuloja (Finnpark 2022e). Kun joidenkin pysäköinti-

sovelluksien käyttäjät eivät kykene käyttämään sovellusta laitoksessa, laitoksen kävijä-

määrä todennäköisesti vähenee. Tämän vuoksi niiden laitoksien, jotka eivät ole pysä-

köintisovellusoperaattoreiden omistuksessa, voi olla järkevämpää mahdollistaa mahdol-

lisimman monen sovelluksen käyttö laitoksessa kävijämäärän lisäämiseksi, kunhan lai-

toksella on riittävät tekniset valmiudet suuren sovellusmäärän tukemiseen. 

4.3 Aiemmin selvitettyjä pysäköintisovellusten käyttäjäkoke-
muksia 

Pysäköintisovelluksiin liittyen on tehty vähän tutkimuksia, ja nämä tutkimukset käsittele-

vät lähinnä erilaisia käyttäjävaikutuksia. Pysäköintisovellusten käyttäjäkokemuksia ovat 

tutkineet aiemmin Yang & Lam (2019) sekä Ye et al. (2021). Molemmat näistä tutkimuk-

sista keskittyvät käsittelemään sovelluksia ja niiden vaikutuksia Kiinassa (Yang & Lam 

2019; Ye et al. 2021). 

Yang & Lam (2019) toteavat tutkimuksessaan pysäköintisovellusten suurimman hyö-

tyvaikutuksen kohdistuvan nimenomaan niiden käyttäjiin, ja he näkevät esimerkiksi py-

säköintilaitosten kokemat hyödyt pienemmiksi. Tutkimuksessa korostetaan pysäköinti-

sovellusten informaatio- ja navigointipalvelujen hyötyjä käyttäjille. Näiden palveluiden to-

detaan vähentävän ruuhkia ja sen johdosta myös liikenteen päästöjä ja liikennemelua. 

Näiden palveluiden arvioidaan myös vähentävän liikenneonnettomuuksia. Yleisesti kul-

jettajan kokeman hyödyn sanotaan tutkimuksessa perustuvan vaivattomampaan ja no-

peampaan pysäköintitapahtumaan sekä rahalliseen säästöön, joka syntyy ajokilometrien 

vähentyessä pienemmistä polttoainekuluista ja muista ajoneuvokuluista. (Yang & Lam 

2019) 

Ye et al. (2021) tekivät tutkimuksessaan kyselyn, jossa selvitettiin muun muassa käyttä-

jien pääsyitä käyttää sovellusta, sovellusten suosiota ja kokemuksia sovelluksiin liittyen. 

Kyselyyn osallistui 415 henkilöä (Ye et al. 2021). Vastaajien ikä- ja ajokokemusjakauma 

on esitetty kuvassa 8 ja kyselyyn osallistuneiden vastauksia liittyen sovellusten suosioon 

sekä erilaisiin käyttökokemuksiin on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 8. Vastaajien ikä- ja ajokokemusjakauma Ye et al. (2021) tekemässä kyselyssä 

(muokattu lähteestä Ye et al. 2021) 

 

Kuva 9. Osallistujien vastauksia eräisiin Ye et al. (2021) tekemässä kyselyssä esitettyi-

hin kysymyksiin (muokattu lähteestä Ye et al. 2021) 
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Suurimmalla osalla vastaajista (66,7 %) oli alle 5 vuoden ajokokemus, ja vastaajista suu-

rin osa (58,0 %) oli 20–30-vuotiaita. Kyselyssä ilmeni, että yleisimmät syyt sovelluksen 

käytölle olivat tiedon saaminen vapaiden pysäköintipaikkojen lukumäärästä ja erilaisten 

matkasuunnitelmien tekeminen (Ye et al. 2021). 

4.4 Kyselytutkimuksen tulokset käyttäjäkokemuksista 

Osana tätä kandidaatintyötä tehtiin yli 18-vuotiaille autoa ajaville henkilöille kysely (liite 

1), jonka tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon ihmiset käyttävät pysäköintisovelluksia 

sekä millaisia kokemuksia ja tottumuksia heillä on niihin liittyen. Osa tämän kyselyn ky-

symyksistä pohjautuu luvussa 4.3 esitetyn Ye et al. (2021) tekemän kyselyn kysymyksiin. 

Kysely toteutettiin Microsoft Forms -alustalla aikavälillä 26.4.2022 – 8.5.2022, ja siihen 

vastasi 98 henkilöä. Kyselyä jaettiin Tampereen yliopiston intranetissä, ja suurin osa 

vastauksista on kerätty tätä kautta. Lisäksi kyselyä jaettiin Tampereen yliopiston Liiken-

teen tutkimuskeskus Vernen jäsenille sekä yksittäisille muille henkilöille.  

Kyselyn jakamiseen käytettyjen kanavien perusteella voidaan olettaa, että suuri osa vas-

taajista asui Tampereen seudulla. Vastaajien ikärakennetta sekä ajokokemuksia ja -tot-

tumuksia on havainnollistettu kuvassa 10. Huomattavan arvoista on, että 75 %:lla vas-

taajista oli yli 10 vuoden ajokokemus, kun huomioitiin kaikkiin tieliikenteen moottoriajo-

neuvoihin liittyvä ajokokemus. Keskimääräinen viikoittainen ajoaika oli noin 40 %:lla vas-

taajista alle 4 tuntia ja noin 80 %:lla vastaajista alle 8 tuntia. Yli puolet vastaajista kertoi-

vat ajavansa ainakin 70 % viikoittaisesta ajoajastaan kaupunkiseutujen sisällä. Kyse-

lyssä määriteltiin kaupunkiseuduiksi kaupunkialueet, joiden asukasluku oli yli 15 000. 
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Kuva 10. Kyselyyn vastanneiden ikä-, ajokokemus- ja ajotottumustiedot (koostettu kerä-

tyn Microsoft Forms -kyselydatan pohjalta) 

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, kuinka usein ja missä määrin he käyttävät pysäköinti-

sovelluksia. Tulokset on esitetty kuvassa 11. Vastaajista 12 henkilöä (12 %) ei ollut käyt-

tänyt aiemmin pysäköintisovelluksia. Sovellusten käyttäjien joukosta tunnistettiin erilaisia 

käyttäjätyyppejä: hyvin aktiivisesti lähes päivittäin tai viikoittain sovelluksia käyttäviä hen-

kilöitä (aktiivikäyttäjiä) oli 40 % ja harvemmin noin kerran kuukaudessa tai muutamia 

kertoja vuodessa sovelluksia käyttäviä henkilöitä oli 48 %. Vastaajien joukossa ei ha-

vaittu pysäköintisovellusten kokeilun jälkeen käytön kokonaan lopettaneita henkilöitä. 

 Kyselyn perusteella pysäköintisovellusten käyttäjät (86 henkilöä) hyödyntävät paljon so-

vellusten tarjoamia mobiilimaksumahdollisuuksia. Heistä 65 % (56 henkilöä) kertoi käyt-

tävänsä pysäköinnin kertamaksuun sovelluksia 90 %:ssa tapauksista ja noin 83 % (71 

henkilöä) yli 70 %:ssa tapauksista. Lähes kaikki sovellusten aktiivikäyttäjistä kuuluivat 

näihin kahteen ryhmään. Pysäköintisovellusten käyttäjiä havaittiin paljon kaikissa kuvan 

10 ikä-, ajokokemus- ja ajoaikaluokissa. Alle 10 % ajoajastaan kaupunkiseutujen sisällä 

ajavien henkilöiden pysäköintisovellusten käyttö oli vähäistä. Näiden seitsemän henkilön 
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joukosta kolme eivät käyttäneet lainkaan pysäköintisovelluksia, yksi käytti pysäköintiso-

velluksia noin kerran vuodessa, ja loput kolme käyttivät pysäköintisovelluksia noin kerran 

kuukaudessa. Muissa luokissa (ajoaika kaupunkiseutujen sisällä yli 10 %) havaittiin kai-

kissa useita sovellusten aktiivikäyttäjiä. 

 

Kuva 11. Kyselyyn vastanneiden käyttötottumuksia pysäköintisovelluksista (koostettu 

kerätyn Microsoft Forms -kyselydatan pohjalta) 

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, missä määrin he tuntevat yleisimpiä pysäköintisovel-

luksia. Vastaukset on esitetty kuvassa 12. Vastaajista noin 65 % ei ollut aiemmin kuullut 

Taskuparkki-sovelluksesta ja noin 90 % ei ollut aiemmin käyttänyt sitä. Tämä on ymmär-

rettävää, koska Taskuparkki-sovellus ei ole laajasti käytössä Tampereen alueella (Aimo 

Park Finland 2022a). Muut sovellukset tunnettiin huomattavasti paremmin. Eniten käy-

tetyt sovellukset olivat eParking ja Moovy, joita kumpaakin käytettiin runsaasti sekä en-

sisijaisina että toissijaisina pysäköintisovelluksina. Moovy-sovelluksen suosio todennä-

köisesti korostuu vastauksissa, koska kyselyyn osallistui oletettavasti paljon Tampereen 
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seudulla asuvia ihmisiä. Vastaavasti eParking-sovelluksen suosio todennäköisesti ko-

rostuu, koska suurin osa vastaajista on oletettavasti Tampereen yliopiston henkilökuntaa 

ja opiskelijoita, ja yliopistolla järjestetään tämän sovelluksen avulla henkilökunta- ja opis-

kelijapysäköinti. Myös EasyPark- ja ParkMan-sovellukset olivat suhteellisen suosittuja, 

mutta vastausten perusteella on todennäköistä, että merkittävä osa niiden käyttäjistä oli 

siirtynyt käyttämään muita sovelluksia. EasyPark-sovelluksen osalta noin 14 % vastaa-

jista ja ParkMan-sovelluksen osalta noin 17 % vastaajista kertoi käyttäneensä aiemmin 

sovellusta, mutta lopettaneensa käytön. 

 

Kuva 12. Kyselyyn vastanneiden suhteet eri pysäköintisovelluksiin (koostettu kerätyn 

Microsoft Forms -kyselydatan pohjalta) 

Kyselyssä esitettiin pysäköintisovellusten käyttäjille tarkempia kysymyksiä sovellusten 

toiminnoista. Heiltä kysyttiin muun muassa, mitä erilaisia pysäköintisovellusten toimin-

toja he olivat käyttäneet ja kuinka tärkeiksi he kokivat nämä toiminnot. Vastaukset on 

esitetty kuvassa 13. Pysäköintisovellusten tärkeimmäksi toiminnoksi nähtiin pysäköinti-

maksun maksaminen. Jokainen kyselyyn osallistunut pysäköintisovellusten käyttäjä oli 

käyttänyt tätä toimintoa. Sovellusten antamat tiedot pysäköintipaikkojen hinnoista ja 

maksuvyöhykkeistä sekä erilaisista pysäköintipaikkoja koskevista erikoissäännöistä ko-

ettiin myös suhteellisen tärkeiksi. Vähemmän hyödyllisiksi koettiin toiminnot pysäköidyn 

ajoneuvon paikannukseen, sovelluksen antamat tiedot pysäköintipaikkojen vapaudesta 
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ja sähköauton latausmahdollisuuksista sekä reittiohjeet pysäköintipaikoille. Jopa 20 % 

vastaajista koki sovellusten antamat reittiohjeet turhiksi ja 30 % vastaajista koki tiedot 

sähköauton latausmahdollisuuksista turhiksi oman käytön kannalta. Tämä on ymmärret-

tävää, koska navigointipalveluja voidaan käyttää myös pysäköintisovellusten ulkopuoli-

silla sovelluksilla, ja tietoja sähköauton latausmahdollisuuksista tarvitsevat käytännössä 

vain sähköautoja omistavat henkilöt. 

 

Kuva 13. Pysäköintisovellusten käyttäjien hyödyntämät sovellustoiminnot ja heidän nä-

kemyksensä näiden toimintojen tärkeydestä (koostettu kerätyn Microsoft Forms -kysely-

datan pohjalta) 

Vastausten perusteella voidaan olettaa, että pysäköintisovelluksien toivottaisiin ainakin 

antavan enemmän tietoja pysäköintipaikkoja koskevista erikoissäännöistä, koska 66,7 

% vastaajista koki tällaiset toiminnot välttämättömiksi, mutta vain 51,3 % vastaajista oli 

käyttänyt tällaisia toimintoja. Vastaajilta kysyttiin myös muita tärkeäksi koettuja toimin-

toja, ja usea heistä koki tärkeäksi mahdollisuuden sopimuspysäköintiin, mahdollisuuden 

rekisterikilpien kameratunnistukseen pysäköintilaitoksissa sekä sovelluksen antamat 

muistutukset pysäköintiajan päättymisestä. 

Kyselyssä tiedusteltiin sovellusten käyttäjiltä myös mielipiteitä sovellusten toimintojen 

käytettävyydestä sekä heidän mahdollisesti kokemiaan sovelluksiin liittyviä ongelmia. 
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Vastaukset on esitetty kuvassa 14. Pysäköinnin mobiilimaksun nähtiin olevan esitetyistä 

toiminnoista kaikista luotettavin toimivuudeltaan. Puolestaan epäluotettavimmaksi toi-

minnoksi nähtiin sovellusten antamat tiedot vapaista pysäköintipaikoista. Noin puolilla 

vastaajista oli ilmennyt ainakin aika ajoin ongelmia tällaista toimintoa käyttäessä. Vas-

taajien keskuudessa koettiin myös suhteellisen paljon ongelmia karttapalveluiden anta-

missa sähköauton latauspistetiedoissa sekä pysäköidyn ajoneuvon paikannus- ja reit-

tiohjetoiminnoissa. 

 

Kuva 14. Pysäköintisovellusten käyttäjien mielipiteitä sovellusten toiminnoista ja niihin 

liittyvistä ongelmista (koostettu kerätyn Microsoft Forms -kyselydatan pohjalta) 

Suurimman osan ongelmista sovellusten eri toiminnoissa koettiin liittyvän sovellusten 

antaman tiedon tarkkuuteen sekä niiden helppokäyttöisyyteen. Vastaajilta kysyttiin myös 

muista ilmenneistä ongelmista, ja vastauksissa korostuivat ongelmat liittyen rekisterikil-

pien kameratunnistukseen pysäköintilaitoksissa sekä vaivalloisuus liittyen siihen, että 

sovelluksia on paljon ja niistä kaikki eivät toimi kaikissa pysäköintikohteissa. 
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5. PÄÄTELMÄT 

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Suomen voidaan ajatella olevan pysäköintisovellusten edelläkävijä, koska sovelluksia 

voidaan käyttää useissa kohteissa ympäri Suomea ja niiden käyttäjämäärät ovat hiljat-

tain kasvaneet runsaasti. Lisäksi työssä tehty vertailu Suomessa käytettyjen pysäköinti-

sovellusten toimintojen ja kansainvälisissä tutkimuksissa esitettyjen toimintojen välillä to-

densi, että Suomessa sovellukset ovat myös toiminnallisuudeltaan kehityksen kärjessä. 

Toisaalta Suomessa sovellusten välillä on paljon eroja pysäköintikohteissa, joissa niitä 

on mahdollista käyttää. Tulevaisuudessa pysäköintisovellustoimintoja voidaan mahdolli-

sesti yhdistää muihin liikkumisen palveluihin yhteisessä MaaS-sovelluksessa. 

Pysäköintisovellusten monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät toiminnot tekevät pysäköin-

nistä nopeampaa ja vaivattomampaa sekä lisäksi käyttäjät voivat säästää niiden avulla 

rahaa. Nämä hyötyvaikutukset todennäköisesti korostuvat, jos sovellustoimintoja liite-

tään tulevaisuudessa MaaS-palveluun. Rahallinen säästö perustuu siihen, että poltto-

aine- ja ajoneuvokulut pienentyvät sovellusten navigointi- ja informaatiopalveluiden ly-

hentäessä ajomatkoja. Lisäksi käyttäjät voivat välttää sovellusten avulla käyttämättömän 

pysäköintiajan synnyttämiä ylimääräisiä kuluja (Credigo 2018). 

Tutkimuksen osana toteutetun kyselyn perusteella pysäköintisovelluksia käytetään pal-

jon kaikissa eri ikäryhmissä riippumatta ajokokemuksesta tai viikoittaisesta ajomäärästä. 

Pysäköinnin mobiilimaksu nähtiin selvästi muista toiminnoista erottuvana sovellusten 

päätoimintona. Kyselyyn osallistuneista sovellusten käyttäjistä 96,2 % sanoivat sen ole-

van välttämätön toiminto pysäköintisovelluksissa. Toimivuudeltaan pysäköinnin mobiili-

maksu oli vastaajien mielestä erittäin luotettava. Puolestaan käyttäjät kokivat runsaasti 

ongelmia varsinkin tarkastaessa sovelluksen kautta, että ovatko pysäköintipaikat vapaita 

vai varattuja. Yleisesti suurimman osan ongelmista vastaajat kokivat liittyvät sovellusten 

antaman tiedon epätarkkuuteen sekä niiden helppokäyttöisyyteen. Moni vastaajista ker-

toi ongelmiensa liittyvän tarkemmin rekisterikilpien kameratunnistukseen. Usea vastaaja 

koki myös vaivalloiseksi sen, että sovelluksia on paljon, eivätkä ne kaikki toimi samoissa 

pysäköintikohteissa. Lisäksi sovelluksilta toivottiin enemmän mahdollisuuksia saada tie-

toa pysäköintipaikkoja koskevista erikoissäännöistä. 

Pysäköintisovellusten avulla voidaan tukea monella tavalla suomalaisten kaupunkien py-

säköinnin kehitystavoitteita. Yksi suurimmista sovelluksien mahdollisuuksista liittyy py-
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säköinnin palveluksi muuntamiseen. Pysäköintisovellusten toiminnot itsessään yksiselit-

teisesti helpottavat pysäköintitapahtumaa käyttäjän näkökulmasta, ja niihin voidaan 

tehdä eri käyttäjäryhmille kohdistettuja toimintoja, jolloin heidät voidaan huomioida pa-

remmin. Käyttäjäkokemuksen kannalta on tärkeää panostaa myös sovellusten helppo-

käyttöisyyteen. 

Nykyisessä muodossaan pysäköintisovelluksilla ei voida välttämättä tukea kestäviä kul-

kumuotoja. Päinvastoin sovellukset voivat olla haitallisia kestävien kulkumuotojen kan-

nalta niiden helpottaessa yksityisautoilua. Toisaalta sovellukset voivat myös vähentää 

ruuhkia ja ajoneuvopäästöjä niiden lyhentäessä pysäköintipaikan etsimiseen kuluvaa 

ajoaikaa. Jos pysäköintisovellustoimintoja yhdistetään tulevaisuudessa joukkoliikenne-

palveluihin yhteisessä MaaS-sovelluksessa, voidaan tukea kestäviä liikkumismuotoja 

esimerkiksi liityntäpysäköintiratkaisuissa. 

Pysäköintisovellusten avulla voidaan kehittää pysäköinnin hallintaa. Sovellusten avulla 

voidaan kerätä varsin yksityiskohtaista reaaliaikaista pysäköintidataa, joka voi olla hyö-

dyllistä pysäköinnin suunnittelussa ja pysäköinninvalvonnassa. Sovellukset itsessään 

ovat kustannustehokas ratkaisu datan keräämiseen muihin vaihtoehtoihin, kuten senso-

reihin verrattuna. Pysäköintisovelluksilla ei ole merkittävää vaikutusta kaupunkien veto-

voimaisuuden parantamisessa, mutta sovellukset voivat ainakin mahdollistaa paremman 

pysäköintipaikkojen saavutettavuuden. 

Pysäköintisovellukset ovat myös pysäköintilaitoksille hyödyllisiä, koska ne voivat kasvat-

taa laitosten kävijämääriä ja käyttöasteita. Kävijämäärät voivat lisääntyä, sillä sovelluk-

silla voidaan helpottaa laitospysäköintiä käyttäjän näkökulmasta, tarjota erilaisia lisäpal-

veluita sekä parantaa laitosten saavutettavuutta. Käyttöasteiden kasvattamiseen liittyy 

pysäköintisovellusten tuottama pysäköintidata, jonka avulla voidaan mitoittaa pysäköin-

titilat paremmin ja sujuvoittaa pysäköintiä laitoksissa. Laitokset voivat myös säästää lai-

tekuluissa ottamalla pysäköintisovelluksia käyttöön laitoksissaan, sillä ne voivat vähen-

tää asennettavien laitteiden määriä. 

Tulevaisuudessa keskeisiä pysäköintisovelluksiin liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita 

ovat: sovellustoimintojen ottaminen osaksi MaaS-palvelua, sovellusten helppokäyttöi-

syyden varmistaminen, pysäköintikohteiden yhtenäistäminen sovelluksiin (nykyään so-

velluksilla on hyvin erilaiset käyttökohteet) ja yhteistyön tiivistäminen kuntien, pysäköin-

tilaitosten ja sovellustoimijoiden välillä pysäköintidatan jakamisessa. Näihin teemoihin 

liittyvälle jatkotutkimukselle on tarvetta. MaaS-palveluteeman osalta oleellista on tutkia 

mahdollisuuksia yhdistää joukkoliikenne- ja pysäköintipalveluita samaan sovellukseen. 



34 
 

Käyttäjäläheinen tutkimus sovellusten koetusta helppokäyttöisyydestä ja sen varmista-

misesta tulevaisuudessa voisi myös olla hyödyllistä. Tässä työssä ei toteutettu laajaa 

vertailua eri pysäköintisovellusten välillä, mutta sovellusten pysäköintikohteiden yhte-

näistämishaasteiden vuoksi tällainen vertailu olisi kuitenkin mielenkiintoinen. Aiheeseen 

liittyy keskeisesti sekä pysäköintisovellusten että pysäköintilaitosten välinen kilpailu. Py-

säköintidatan jakamisen osalta kiinnostava tutkimusaihe on erilaiset käytännön yhteis-

työmallit pysäköintidatan jakamiseen kuntien, pysäköintilaitosten ja sovellustoimijoiden 

välillä. 

5.2 Tutkimuksen arviointi 

Pysäköintisovelluksiin liittyvän tutkimusaineiston vähäisyys aiheutti työlle ongelmia. Laa-

joja ja luotettavia pysäköintisovelluksiin keskittyviä tutkimuksia ei löydetty, joten jouduttiin 

hyödyntämään laajemmin älykkäisiin pysäköintijärjestelmiin liittyviä tutkimuksia, joissa 

sivuttiin pysäköintisovelluksia. Näiden tutkimusten tulokset olivat joissain tapauksissa 

osittain ristiriitaisia, minkä vuoksi tässä työssä korostuvat kirjoittajan omat arviot ja läh-

dekriittisyys. Koska suomalaisia tutkimuksia ei ollut saatavilla, työssä käytettiin pääosin 

kansainvälisiä tutkimusaineistoja, joiden kaikki tulokset eivät ole sovellettavissa Suo-

messa. 

Työssä tehty taustoitusosuus pysäköintipolitiikasta helpotti havainnoimaan pysäköintiso-

vellusten hyötyjä ja haittoja kaupunkien sekä pysäköintilaitosten näkökulmista. Taustoi-

tuksen ansiosta työssä pystyttiin hyödyntämään paremmin muun muassa pysäköintipo-

liittisia dokumentteja, kuten Helsingin pysäköintipolitiikkaa 2022 (Helsingin kaupunki 

2021). 

Pysäköintisovellusten tekniikkaan ei tämän työn laajuudessa ehditty perehtyä kovin sy-

vällisesti, minkä vuoksi myöskään laajaa sovellusvertailua ei voitu tehdä. Myös kyselyn 

avulla olisi mahdollisesti voitu kerätä enemmän tietoa tarkemmilla sovellusten toiminnal-

lisuuteen liittyvillä kysymyksillä, jos sovellusten tekniikkaan olisi perehdytty paremmin.  

Tästä huolimatta kysely oli onnistunut, ja sillä saatiin monipuolisesti esiin myös asioita, 

joita ei ollut ilmennyt aiemmissa kyselytutkimuksissa. Esimerkiksi Ye et al. (2021) teke-

mässä kyselyssä yleisimmät syyt pysäköintisovellusten käytölle todettiin olevan tiedon 

saaminen vapaiden pysäköintipaikkojen lukumäärästä ja erilaisten matkasuunnitelmien 

tekeminen. Kuitenkin tässä työssä toteutetussa kyselyssä yllätyksettä ilmeni, että pääsyy 

sovellusten käyttöön on pysäköinnin mobiilimaksu. Pysäköintisovellusten rooli voi siis 

olla hyvinkin erilainen eri puolilla maailmaa. Tämän työn osana toteutettuun kyselyyn 
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vastasi 98 henkilöä ja suuri osa toteutetun kyselyn vastaajista asui todennäköisesti Tam-

pereen seudulla. Kyselyllä olisi laajemmin voitu kuvata eri Suomen kaupunkiseuduilla 

asuvien ihmisten kokemuksia ja tottumuksia, jos siihen olisi saatu enemmän vastauksia 

laajemmalta alueelta. 

Työn tavoitteena oli tutkia pysäköinnin mobiilisovelluksia osana pysäköinnin kehitystä 

sekä niiden käyttöä Suomessa. Pysäköinnin kehityksen osalta työ onnistui hyvin, kun 

otetaan huomioon käyttökelpoisen tutkimusaineiston vähäisyys. Tämän osalta onnistut-

tiin pohtimaan syvällisesti eri teemoja sekä näkökulmia, ja voitiin esittää tärkeitä tulevai-

suudessa huomioon otettavia asioita sekä ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä.  

Työ onnistui kohtuullisen hyvin myös pysäköintisovellusten käytön osalta, jota tutkittiin 

työssä kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen tulokset liittyen sovellusten suosioon ja 

tottumuksiin olivat hieman pinnallisia, koska vastaajajoukko oli liian pieni eikä tarpeeksi 

monimuotoinen. Tutkimuksen avulla saatiin kuitenkin mielenkiintoisia tuloksia sovellus-

ten käyttökokemuksista, kuten tärkeiksi koetuista sovellustoiminnoista ja erilaisista so-

vellusten ongelmatekijöistä. 
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