
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susan Ny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ymander

 

Diplo
diplom
 
Espoo
Valvo
Ohjaa

omityö, joka
mi-insinöör

ossa 31.3.20
oja: Profess
ajat: DI Jaan

a on jätetty 
rin tutkintoa

014 
sori Tapio L
na Mäkinen

opinnäyttee
a varten. 

Luttinen 
n ja DI Matt

enä tarkaste

ti Salonen

 

ettavaksi 





 

Su

Yh

san Nymand

Pysäköint

hdyskunta ja

Liikenne

Profes

Di Jaan

31.3.201

pysäköint

der

ipolitiikan lä

a ympäristöt

etekniikka

sori Tapio Lu

na Mäkinen j

14

ti, pysäköint

htökohdat ja

ekniikka

uttinen

ja DI Matti S

1

ipolitiikka, k

a tavoitetila T

Salonen

129 + 1

aupunkisuun

Turussa

nnittelu

Yhd 71

Suom

1

i



 
S

31.3.

 

usan Nyman

The ba

Transpo

Trans

Pr

M.S

.2014

parking, pa

nder

asis and the t

ortation and

portation En

rofessor Tapi

Sc. Jaana Mä

arking policy

target of par

Environmen

ngineering

io Luttinen

kinen and M

y, city plannin

rking policy i

tal Engineer

M.Sc. Matti Sa

129 + 1

ng

n Turku

ing

alonen

Yhd 71

Finnish

1

h



 

Turku 31.
 
 

 
Susan Nym

3.2014 

mander 

 

44 





                   5
 

 
Tiivistelmä 
Abstract 
Alkusanat 
Sisällysluettelo .................................................................................................................. 5 
1 Johdanto .................................................................................................................... 8 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet...................................................................................... 8 
1.2 Tutkimusmenetelmät ja työn rajaus.................................................................... 9 

2 Pysäköintipolitiikka ................................................................................................ 11 
2.1 Liikennepolitiikan määritelmä.......................................................................... 11 
2.2 Pysäköintipolitiikka .......................................................................................... 11 
2.3 Pysäköintipolitiikka keskustan kehittämisessä ................................................. 14 
2.4 Neljä eurooppalaista pysäköintipolitiikkamallia .............................................. 17 

3 Pysäköintinormi ...................................................................................................... 23 
3.1 Asukkaiden pysäköinti ja pysäköintinormin merkitys ..................................... 23 
3.2 Pysäköintinormin määrittäminen...................................................................... 25 

3.2.1 Autopaikkatarpeeseen vaikuttavat tekijät ................................................. 25 
3.2.2 Laskennallinen autopaikkatarve ................................................................ 32 
3.2.3 Algoritmi keskimääräisen autopaikkatarpeen laskemiseksi...................... 36 

3.3 Erilaisia pysäköintinormeja .............................................................................. 40 
3.3.1 Oulu ........................................................................................................... 40 
3.3.2 Jyväskylä ................................................................................................... 44 
3.3.3 Helsinki ..................................................................................................... 45 

4 Pysäköinnin hinta .................................................................................................... 48 
4.1 Kadunvarsipysäköinnin kustannukset .............................................................. 48 
4.2 Velvoitepysäköintipaikkojen toteuttamiskustannukset .................................... 50 
4.3 Autopaikkojen rakentamiskustannusten jakautuminen nykyään...................... 55 

4.3.1 Pysäköintipaikat taloyhtiön omistuksessa ................................................. 55 
4.3.2 Pysäköintipaikat osakkeina ....................................................................... 56 

4.4 Autopaikkojen rakentamiskustannusten kohdentaminen niiden käyttäjille 
tulevaisuudessa ............................................................................................................ 57 

4.4.1 Kustannusten sitominen autopaikkaosakkeisiin ........................................ 57 
4.4.2 Pysäköintiyhtiö .......................................................................................... 59 
4.4.3 Kaupungin omistama pysäköintilaitos ...................................................... 61 
4.4.4 Keskitetty- ja vuorottaispysäköinti ........................................................... 62 

5 Pysäköintipolitiikan lähtökohdat ja tavoitetila Turussa .......................................... 66 
5.1 Pysäköintinormi ................................................................................................ 66 
5.2 Kadunvarsipysäköinti ja pysäköintilaitokset .................................................... 77 
5.3 Asukas-, yritys- ja veteraanipysäköintiluvat .................................................... 80 

5.3.1 Asukaspysäköintiluvan tavoitteet ja nykytila............................................ 80 
5.3.2 Asukaspysäköintilupien kysyntä ............................................................... 83 
5.3.3 Asukaspysäköintialueiden nykytilan tarkastelu ........................................ 88 
5.3.4 Yrityspysäköintilupa ................................................................................. 96 
5.3.5 Veteraanipysäköintilupa ............................................................................ 97 

5.4 Pysäköinnin tavoitetila ..................................................................................... 97 
5.4.1 Kaupunkielämän murros ........................................................................... 97 
5.4.2 Keskustavisio ja liikkuminen keskustassa ................................................ 98 
5.4.3 Rakennemalli 2035 ................................................................................. 101 
5.4.4 Yleiskaava 2029 ...................................................................................... 105 



6 
 

6 Pysäköintipolitiikan linjaukset ja toimenpiteet ..................................................... 111 
6.1 Rakennemallin ja yleiskaavan mukainen asemakaavoitus ............................. 111 
6.2 Pysäköintinormin määrityksessä huomiotavat seikat ..................................... 112 
6.3 Asukas- ja yrityspysäköintiluvat .................................................................... 113 

6.3.1 Asukas- ja yrityspysäköintilupaan oikeuttavat alueet ............................. 113 
6.3.2 Asukas- ja yrityspysäköintiluvan hinnoittelu .......................................... 116 

6.4 Asumisen ja pysäköinnin kustannusten eriyttäminen .................................... 118 
7 Johtopäätökset ....................................................................................................... 120 
Liiteluettelo ................................................................................................................... 129 
Liitteet 
 
TAULUKOT 
 
Taulukko 1. Oulun kaupungin asuntorakentamisessa käytettävät pysäköintinormit ...... 43
Taulukko 2. Jyväskylän kaupungin asuntorakentamisessa käytettävät pysäköintinormit 
(Vuoriainen 2013.) .......................................................................................................... 44
Taulukko 3. Helsingin kaupungin asuntorakentamisen pysäköintinormi (Helsingin 
kaupunki 2012). .............................................................................................................. 46
Taulukko 4. Pysäköintipaikkojen täyttöasteet prosentteina eri toimintojen ja 
vuorokauden ajan mukaan Malmön kaupungissa (Malmö stad 2010). ........................... 65
Taulukko 5. Turussa käytetyt asuntorakentamisen pysäköintinormit ............................. 66
Taulukko 6. Autonomistusta nostavia ja laskevia tekijöitä sekä niiden summa eräillä 
pienalueilla Turussa. Punainen = suuri odotettavissa oleva autonomistus, sininen = 
alhainen odotettava autonomistus ................................................................................... 69
Taulukko 7. Taulukon 6 pienalueet talouskohtaisen autonomistuksen mukaan 
suurimmasta pienimpään kuvan 15 mukaisesti. .............................................................. 72

KUVAT 
 
Kuva 1. Hyväksyttävän kävelymatkan etäisyys kohteesta viihtyisässä ja ei-viihtyisässä 
ympäristössä (Tiehallinto 1998.) ..................................................................................... 16
Kuva 2. Martensin (2005) pysäköintipolitiikan mallien keskeiset sisällöt sekä 
mahdolliset seuraukset .................................................................................................... 22
Kuva 3. Henkilöautokannan kasvuennuste vuoteen 2020 saakka (Tiehallinto 2005). ... 26
Kuva 4. Suomalaisten autonomistus/ 1000 asukasta vuodesta 2000 alkaen (Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi 2013, Tilastokeskus 2013.) ...................................................... 27
Kuva 5. Henkilöautojen määrä erikokoisissa kunnissa/ 1000 asukasta (Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi 2013, Tilastokeskus 2013). ...................................................... 28
Kuva 6. Henkilöautojen määrän kehitys kotitaloutta kohti. (Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi 2013, Tilastokeskus 2013). ...................................................... 29
Kuva 7. Erilaisten talouksien keskimääräiset automäärät/ talous Tampereella 2002 
(Kalenoja 2002). .............................................................................................................. 30
Kuva 8. Asumisväljyyden kehitys erikokoisissa kunnissa ja koko maassa (Tilastokeskus 
2013a). ............................................................................................................................. 33
Kuva 9. Henkilöautotiheyden kehitys erikokoisissa kunnissa (Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi 2013, Oulun kaupunki 2013, Väestörekisterikeskus 2013). .... 34
Kuva 10. Asumisväljyyden sekä henkilöautotiheyden kehitys vuosina 2004 – 2012 
(Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2013, Oulun kaupunki 2013, Väestörekisterikeskus 
2013). .............................................................................................................................. 35
Kuva 11. Erilaisten pysäköintiratkaisujen rakentamiskustannukset yhtä 
pysäköintipaikkaa kohden Helsingissä (Helsingin kaupunki 2009.) .............................. 51



7 
 

Kuva 12. Pysäköintipaikan rakentamisen kustannusvaikutus kerrosneliötä kohden eri 
autopaikan toteuttamiskustannuksilla (Helsingin kaupunki 2009.) ................................ 53
Kuva 13. Keskitetyn maanalaisen pysäköintiratkaisun tilansäästö verrattuna perinteiseen 
ratkaisuun ........................................................................................................................ 63
Kuva 14. Eri toimintojen pysäköintipaikkatarve eri kellonaikoina (Helsingin kaupunki 
2013) ............................................................................................................................... 64
Kuva 15. Henkilöautojen määrä eräillä pienalueilla Turussa vuonna 2012 (Turun 
kaupunki 2014) ............................................................................................................... 70
Kuva 16. Talouden tuloihin vaikuttavia tekijöitä ja tulojen tuomia 
valintamahdollisuuksia .................................................................................................... 75
Kuva 17. Pysäköintimaksuvyöhykkeet I ja II, sekä vyöhykkeen I sisäinen ulkokehä I . 78
Kuva 18. Pysäköintipaikkojen laskenta-alueet: koko keskusta = sininen rajaus, ydinalue 
= punainen rajaus ............................................................................................................ 79
Kuva 19. Alkuperäiset asukaspysäköintialueet Turussa (Turun kaupungin kiinteistö- ja 
rakennustoimi/Kaavoitusosasto 1995) ............................................................................ 82
Kuva 20. Asukas- ja yrityspysäköintialueet A-E (Turun kaupunki 2013b). ................... 83
Kuva 21. Asukaspysäköintipaikkojen määrät sekä myönnetyt luvat 
asukaspysäköintialueittain. ............................................................................................. 85
Kuva 22. Asukaspysäköintipaikkojen suhde myönnettyihin lupiin. ............................... 85
Kuva 23. Asukaspysäköintiä Puutarhakadulla alueella A 5.3.2013................................ 86
Kuva 24. Asukaspysäköintiä Puolalankadulla alueelta A 5.3.2013 ................................ 87
Kuva 25. Tonttikohtaisten pysäköintipaikkojen suhde tontin asukaslukuun. ................. 89
Kuva 26. Nykyiset asukaspysäköintialueet, ja keskusta-alueen tontit tonttikohtaisen 
pysäköintipaikkamäärän ja asukasluvun suhteen mukaan. Vaaleilla tonteilla suhde on 
alle 0,4 ja tummilla yhtä suuri tai enemmän. .................................................................. 90
Kuva 27. Nykyiset asukaspysäköintialueet, ja keskusta-alueen tontit tonttikohtaisen 
pysäköinti-paikkamäärän ja asukasluvun suhteen mukaan. Vaaleilla tonteilla suhde on 
alle 0,6 ja tummilla yhtä suuri tai enemmän. .................................................................. 91
Kuva 28. Tonttien pysäköintipaikkojen määrän suhde tontilla asuvien talouksien 
määrään. .......................................................................................................................... 92
Kuva 29. Tonttikohtaisen pysäköintipaikkojen suhde tontilla asuvien talouksien 
määrään. Raja-arvo 0,4 ................................................................................................... 93
Kuva 30. Tonttikohtaisen pysäköintipaikkojen suhde tontilla asuvien talouksien 
määrään. Raja-arvo 0,6 ................................................................................................... 93
Kuva 31. Tonttikohtaisen pysäköintipaikkojen suhde tontilla asuvien talouksien 
määrään. Raja-arvo 0,8 ................................................................................................... 94
Kuva 32. Tonttien pysäköintipaikkojen suhde tontin asukkaiden omistamiin ja 
hallitsemiin henkilöautoihin. Raja-arvo on 1, jota pienemmät suhdeluvut vaalealla ja 
suuremmat tummalla. ...................................................................................................... 95
Kuva 33. Keskusta -vision neljä toimintaympäristöä ..................................................... 99
Kuva 34. Kirjastosilta 5.3.2014 .................................................................................... 100
Kuva 35. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 (Turun kaupunki 2012a). .......... 102
Kuva 36. Eri kulkutapojen osuudet Turun seudun matkoista vuonna 2012 ja 
rakennemallin tavoitevuonna 2035 (Turun kaupunki 2012a). ...................................... 103
Kuva 37. Turun seudun sisäisen joukkoliikenteen runkolinjasto vuodelle 2035 (Turun 
kaupunki 2012a). ........................................................................................................... 104
Kuva 38. Kasvu keskuksiin –kehityskuva (Hintsanen, T. 2014). ................................. 108
Kuva 39. Kasvukäytävät –kehityskuva (Hintsanen, T. 2014). ...................................... 109
Kuva 40. Hajautetun kasvun kehityskuva (Hintsanen, T. 2014). ................................. 110
Kuva 41. Uudet asukaspysäköintialueet sekä siirrettävät asukaspysäköintipaikat 
mustalla ja uudet vihreällä. ........................................................................................... 116



8 
 

Tämän työn tavoitteena on tarkastella sekä pysäköinnin ohjauksen nykyistä tilaa että 

tavoitetilaa Turun kaupungissa. Turun kaupungin pysäköinnin tavoitetila ja sen edellyt-

tämät pysäköintipoliittiset linjaukset määritetään työssä nykytilan epäkohtia tarkastele-

malla. Pysäköintipoliittisiin linjauksiin liittyy Turussa myös pysäköinnin järjestämisestä 

koituvien kustannusten jakaminen.  Työssä tarkastellaan mitä on pysäköintipolitiikka; 

mihin pysäköintipolitiikalla pyritään, mitkä ovat sen keinoja, ja mitä pysäköintipolitii-

kalla voidaan saada aikaan. Työssä pohditaan myös millaisia pysäköintipoliittisia toimia 

Turussa käytetään nykyään, vaikka erillistä pysäköintipolitiikkaa ei olekaan kirjoitettu-

na.  

 

Pysäköintinormi on yksi pysäköintipolitiikan työkaluista, ainakin välillisesti. Turussa 

pysäköintinormistoa ei ole erikseen määritetty, vaan jokaisen asemakaavan kohdalla 

mietitään erikseen, paljonko yksityisiä pysäköintipaikkoja määrätään rakennettavaksi 

kullekin tontille. Kaupunki siis ohjaa yksityisten henkilöiden asumiseen liittyvän pysä-

köinnin määrää myös rakentuvilla tonteilla, ja tällä tavoin pyrkii järjestämään kaiken 

asumiseen liittyvän yksityisten henkilöiden pysäköinnin, ja siitä koituvien kustannusten, 

yksityisille alueille. Pysäköintinormin mukaisilla velvoiteautopaikkamäärillä siis säädel-

lään yksityisten henkilöiden asumiseen liittyvän pysäköinnin tarvetta katu- tai muulla 

julkisella alueella, ja pyritään minimoimaan se. Tällä ohjataan toisaalta myös julkisten 

alueiden pysäköintipaikkojen käyttäjäryhmäjakaumaa, ja pyritään parantamaan asiointi-

pysäköintimahdollisuuksien tarjontaa asukaspysäköinnin kysynnän vähentyessä. Samal-

la vähennetään myös asumiseen liittyvän pysäköinnin järjestämisestä kaupungille koi-

tuvat kustannukset. Tässä työssä etsitään muuttujia oikeansuuruisen pysäköintinormin 

määrittämiseksi asumisen pysäköinnin osalta, mutta myös muulle toiminnalle tonteilla 

on olemassa omat vaatimuksensa pysäköintipaikkojen suhteen. 

 

Pysäköintinormilla tontille rakennettavaksi määrättyjen pysäköintipaikkojen kustannuk-

set vaihtelevat tapauskohtaisesti. Työssä pohditaan mitkä tekijät vaikuttavat kustannus-

ten suuruuteen yhtä pysäköintipaikkaa kohden, ja miten kustannukset tulisi jakaa tontin 

asukkaiden kesken.  
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Työssä selvitetään Turun kaupunkikeskustan julkisella alueella olevien kadunvarsi-

pysäköintipaikkojen määrä, hinta ja niiden jakautuminen eri käyttäjäryhmille. Käyttäjä-

ryhmien perusteella pohditaan jakautuvatko julkisten alueiden pysäköintipaikat oikeille 

käyttäjäryhmille tarkoituksenmukaisesti, ja maksaako julkisilla alueilla olevista pysä-

köintipaikoista koituvat kustannukset oikea taho käyttäjäryhmäjakauman ollessa nykyi-

sen kaltainen. 

 

Koska Turku on vanha kaupunki, ja osa keskustan kortteleista rakentunut jo ennen au-

toistumisen aikaa, kaikille tonteille ei ole määrätty tuolloin rakennettavaksi pysäköinti-

paikkoja. Nykyään kuitenkin myös autopaikattomissa asunto-osakeyhtiöissä asuvilla 

henkilöillä on auto käytössään, ja he tarvitsevat sille säilytyspaikan. Turussa on tämän 

vuoksi käytössä asukaspysäköintijärjestelmä, jolla kaupunki tarjoaa julkisten alueiden 

pysäköintipaikkoja yksityiseen, asumiseen liittyvään käyttöön. Työssä pohditaan mikä 

on oikea hinta julkisen katutilan käytöstä pysäköintipaikkana yksityiselle henkilölle, 

sillä tässä tilanteessa kaupunki on maksanut pysäköinnin järjestämisestä koituneet ra-

kentamiskustannukset, ja maksaa vuosittain myös siitä koituvat ylläpitokustannukset. 

Asukaspysäköinnin järjestämisestä kaupungin alueella perittävän korvauksen suuruuden 

lisäksi työssä pohditaan millä perusteella tietty alue on oikeutettu asukaspysäköintimah-

dollisuuteen kadunvarsipaikoilla.  

 

Tässä työssä yksityistä asukaspysäköintipaikkamäärää ohjaavan pysäköintinormin suu-

ruuteen vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia tapoja määrittää pysäköintinormi tutkitaan 

kirjallisuusselvityksellä sekä esimerkkitapausten avulla. Kirjallisuusselvityksen ja esi-

merkkien avulla pyritään löytämään Turkuun sopiva pysäköintinormin määritystapa.  

 

Kadunvarsipysäköinnin ja pysäköintinormilla tonteille määritettyjen asukaspysäköinti-

paikkojen kustannuksia ja kustannuksien määräytymiseen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan 

niin ikään kirjallisuusselvityksellä. Lisäksi kirjallisuusselvityksen avulla pyritään löy-

tämään tapoja kohdistaa pysäköintipaikkojen rakentamisesta koituvat kustannukset ai-

noastaan niiden käyttäjille, ja toisaalta pyritään löytämään myös tapoja alentaa pysä-

köinnin järjestämisestä koituvia kokonaiskustannuksia. 
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Turun pysäköinnin nykytilan kehittämissuuntaan vaikuttavat myös muut Turun kaupun-

gissa vireillä olevat suunnitelmat. Pysäköinnin nykytilan kehittämisen on nimittäin te-

hokkainta toteuttaa kaupungin tulevaisuudenvisioita, yleiskaavaa sekä koko kaupunki-

seudun rakennemallia. Visioita, kaavoja ja malleja tutkimalla, ja niitä mukaillen on 

muodostettu yleinen suuntaviiva pysäköinnin tulevaisuuden tilasta.  

 

Turun kaupungin pysäköinnin tavoitetila sekä pysäköintipoliittiset linjaukset perustuvat 

kirjallisuusselvitykseen, esimerkkitapauksiin sekä tilastotietoon Turun pysäköinnin ny-

kytilasta. Pysäköintinormin määrittämisessä huomioon otettavien tekijöiden selvitykses-

sä on tutkittu asuinaluetasolla asukkaiden ominaisuuksia tilastokeskuksen tietojen va-

lossa. Lisäksi pysäköintinormiin liittyen on tutkittu autonomistusta eri puolilla kaupun-

kia tilastojen valossa, ja näiden tekijöiden perusteella määritetty Turussa pysäköin-

tinormiin vaikuttavat tekijät. 

 

Asukaspysäköintiluvasta perittävää korvausta on työssä pohdittu sen todellisten kustan-

nusten perusteella. Tulevaisuudessa julkisten pysäköintipaikkojen käytöstä perittävän 

korvauksen tulee vastata siitä koituvia kustannuksia. Lisäksi tilastokeskuksen aineiston 

autonomistuksesta sekä asuinväestöstä perusteella Turun keskustan autonomistusta on 

tutkittu tonttikohtaisesti asukaspysäköintilupaan oikeuttavien alueiden muodostamisek-

si.  

 

Turun pysäköintipoliittiset linjaukset kokonaisuudessaan perustuvat tulevaisuuden kau-

punkikeskustakuvaan sekä kaupunkiseudun rakennemallin mukaiseen kaupunkiraken-

teeseen. Uudet kehityssuunnat niin liikkumismuotojen kuin tarpeenkin myötä on otetta-

va huomioon pysäköintipolitiikkaa kehitettäessä, ja pysäköintipoliittisten toimien avulla 

on ohjattava kehitystä päätettyyn suuntaan. 
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Liikenteellä käsitteenä tarkoitetaan liikennettä sekä ilmiönä että liikkumistarpeiden tyy-

dyttäjänä. Liikenne ilmiönä tarkoittaa niin jalankulkijoiden kuin kulkuvälineidenkin 

liikkumista niille osoitetuilla alueilla, kun taas liikenne liikkumistarpeiden tyydyttäjänä 

tarkoittaa ihmisten ja tavaroiden matkoja ja kuljettamista lähtöpaikasta määräpaikkaan. 

Liikennejärjestelmällä taas tarkoitetaan liikenneinfrastruktuuriin liittyvää maankäyttöä, 

liikennevälineitä ja -palveluita, liikenteessä olevia ihmisiä sekä kuljetettavia tavaroita, ja 

näihin osatekijöihin liittyviä palveluja, säädöksiä ja organisaatioita yhdessä. Kaikilla 

näiden osatekijöiden muodostamaan liikennejärjestelmään kohdistuvilla julkisen vallan 

toimintalinjoilla sekä toimintalinjoihin liittyvällä vuorovaikutuksella yhteiskunnan ke-

hittämiseksi tarkoitetaan puolestaan liikennepolitiikkaa. Liikennepolitiikka edelleen 

voidaan ymmärtää niin politiikan yhdeksi sektoriksi kuin aspektiteorian mukaisesti yh-

deksi näkökulmaksi todellisuuteen. Politiikan yhtenä sektorina liikennepolitiikan ilmen-

tymiä ovat liikkumista ja kuljettamista edistämään pyrkivät toimintalinjat, kun taas as-

pektiteorian mukaisesti ajateltuna liikennepolitiikan tavoitteena on hyvinvoinnin lisää-

minen yleisesti, ja liikennepolitiikan toimilla on laajat vaikutukset yhteiskuntaan yleen-

sä eikä vain liikennejärjestelmään. Aspektiteorian mukaan myös esimerkiksi kaavoituk-

sella ja elinkeinopolitiikalla niin ikään vaikutetaan liikennejärjestelmän ominaisuuksiin. 

Liikennejärjestelmä ja liikennepolitiikka yhdessä ovat siis tiiviissä vuorovaikutussuh-

teessa yhteiskunnan muiden toimintojen kanssa. Esimerkiksi elinkeinoelämän toiminta-

edellytykset, talous, työllisyys sekä alueiden kehitys riippuvat vahvasti liikennepolitii-

kasta, ja päinvastoin. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012, Luttinen 2013.) 

 

Pysäköintipolitiikka on tärkeä osa liikennepolitiikkaa, ja se on liikennepolitiikan yksi 

tärkeä käytännön työkalu liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pysäköinti-

politiikalla tarkoitetaan pysäköinnin sääntelyä pääsääntöisesti kaupunkiseuduilla, ja 

edelleen tämän sääntelyn vaikutuksia. Se toimii ikään kuin liikenteen ja liikkumisen 

hienovaraisena ohjauskeinona. Pysäköintipolitiikalla pystytään vaikuttamaan pääsään-

töisesti kaupunkien sisäiseen, ja kaupunkiin suuntautuvaan liikenteeseen sekä liikenteen 

kulkumuotojakaumaan. Pysäköintipolitiikan vaikutukset yltävät liikenne- ja automääri-
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en myötä myös kaupungin viihtyvyyteen sekä asumis- ja liikkumismukavuuteen ja väl-

jyyteen. (Ojala 2003.)  

 

Pysäköintipolitiikka muodostuu pääsääntöisesti pysäköintipaikkojen kysynnän ja tar-

jonnan tasapainottelusta. Saatavilla olevien pysäköintipaikkojen määrän sääntelyllä vai-

kutetaan tarjontaan, ja pysäköinnistä perittävällä hinnalla taas kysyntään. Pysäköintipo-

litiikkaa on myös pysäköintipaikkojen käytön priorisointi eri käyttäjäryhmille. Pysä-

köintipaikkojen määrä ja aikarajoitukset, eli tarjonta, sekä maksullisuus, eli kysyntä 

vaikuttavat pysäköintipaikkojen käyttöön sekä siihen, millainen käyttäjäryhmä pysä-

köintipaikkoja hyödyntää. Mikäli pysäköintipaikat kaupunkikeskustassa ovat maksut-

tomia ja aikarajoittamattomia, ne täyttyvät sekä asukas- että työmatkapysäköinnistä, eli 

sekä asukkaiden autoista että aamulla varhain kaupunkiin saapuvien työmatkalaisten 

autoista. Tällöin kysyntä ylittää tarjonnan. Näin kaupungin liike-elämän toimintaedelly-

tykset heikkenevät, kun kaupunkiin suuntautuvalle asiointipysäköinnille ei jää tilaa. 

Pysäköintipoliittisten linjausten avulla asiointipysäköinti voidaan kuitenkin laittaa etusi-

jalle asukas- ja työmatkapysäköintiin nähden yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi 

ja liike-elämän tukemiseksi. Tällöin pysäköintiä säädellään aikarajoituksin, ja pysäköin-

timaksuin, mikä saa pitkäaikaispysäköinnin eli asukas- ja työmatkapysäköinnin siirty-

mään sivummalle ja tekemään tilaa asiointipysäköinnille. Tämä tarkoittaa siis kysynnän 

ja tarjonnan säätelyä. Pienentämällä keskustan pysäköintipaikkojen kysyntää maksullis-

tamalla se, ja toisaalta säätelemällä myös tarjontaa aikarajoitusten avulla saadaan siis 

tarjottua lyhytaikaisia asiointipysäköintipaikkoja. (Multamäki 2008.) 

 

Pysäköintipoliittisilla toimilla voidaan siis vaikuttaa julkisten pysäköintipaikkojen käyt-

täjäryhmään ja sen myötä edelleen esimerkiksi elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, 

mutta pysäköintipolitiikalla voidaan vaikuttaa myös ihmisten kulkemien matkojen kul-

kumuotoon: kun pysäköintipaikkojen tarjontaan tulee muutoksia, saa se ihmiset harkit-

semaan kulkumuodon tai pysäköinnin sijainnin vaihtamista. Eli jos saatavilla olevien 

pysäköintipaikkojen määrä, sijainti tai hinta olennaisesti muuttuu, harkitsevat ihmiset 

usein vaihtoehtoista kulkumuotoa matkan tekemiseen, vaihtoehtoista pysäköintipaikan 

sijaintia, matkustusajankohdan vaihtoa, tai mahdollisesti ylipäätään koko matkan teke-

mistä. Pysäköintipaikkojen huono saatavuus tai saatavilla olevien pysäköintipaikkojen 

korkea hinta matkan määränpäässä ohjaavat liikkujaa valitsemaan vaihtoehtoisen kul-

kumuodon henkilöauton sijaan. Tällöin pysäköintipoliittisilla toimilla vaikutetaan myös 
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liikenteen kulkumuotojakaumaan henkilöautoliikenteen kustannuksella. (Helsingin kau-

punki 2013.)  

 

Pysäköintipolitiikkaan kuuluu myös yksityisten pysäköintipaikkojen määrän sääntely. 

Yksityisillä alueilla sijaitsevan yksityisen pysäköintitilan määrää ohjataan kaupungin 

toimesta asemakaavassa määrättyjen, niin sanottujen velvoitepaikkojen määrällä.  Vel-

voiteautopaikkojen määrällä tarkoitetaan tontille rakennettaviksi vaadittavien pysäköin-

tipaikkojen määrää. Rakennettaviksi määrättävien pysäköintipaikkojen määrä ohjaa 

myös yksityisen asumiseen liittyvän pysäköinnin sijoittumista kaupungissa, ja edelleen 

pysäköinnin järjestämisestä koituvia kustannuksia. (Multamäki 2008.) Muun kuin asu-

misen, eli liike- ja toimistorakentamisen osalta pysäköintipolitiikan linjauksista riippuen 

pysäköintipaikkoja määrätään rakennettavaksi joko riittävästi tai liian vähän. Pieni ra-

kennettavien pysäköintipaikkojen määrä liittyy usein pysäköintipoliittiseen linjaukseen, 

jonka avulla säädellään kaupunkiin saapuvan henkilöautoliikenteen määrää ja tuetaan 

hyvin toimivaa joukkoliikennettä. Riittävällä pysäköintipaikkamäärällä taas liike- ja 

toimistorakentamisessa pyritään sijoittamaan työmatkapysäköinti tontille, eikä pysä-

köintipoliittiseen linjaukseen liity tuolloin henkilöautoliikenteen tarkoituksenmukaista 

vähentämistavoitetta työmatkaliikenteen osalta. (Martens 2005.) 

 

Asumisen velvoitepaikkojen määrällä vaikutetaan niin yksityisen pysäköinnin sijoittu-

miseen kuin yksityisen pysäköinnin järjestämisestä koituviin kustannuksiinkin. Yksityi-

nen pysäköinti pyritään pysäköintinormin avulla sijoittamaan ensisijaisesti yksityiselle 

tontille, jolloin myös pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat yk-

sityiselle. Rakennettavien pysäköintipaikkojen määrän tontilla tulee tällöin vastata to-

teutuvaa pysäköintipaikkojen kysyntää, jotta kaikki tarvittava asumiseen liittyvä pysä-

köinti pystytään tyydyttämään tontilla. Mikäli yksityisen pysäköintipaikkojen tarjonta ei 

kuitenkaan vastaa kysyntää, joutuu kaupunki usein tarjoamaan epäonnistuneen pysä-

köintinormin myötä vaihtoehtoista pysäköintimahdollisuutta, eli kaupunki joutuu tar-

joamaan julkista pysäköintitilaa yksityiseen käyttöön. Tämä tarkoittaa tavallisesti asu-

misen pysäköinnin sallimista julkisella paikalla, eli tällöin kustannukset asumisen pysä-

köinnistä kohdistuvat osittain kaupungille. Pysäköintipoliittisilla linjauksilla voidaan 

linjata näin myös kustannuksista: subventoiko kaupunki yksityistä pysäköintiä?  Toi-

saalta velvoiteautopaikkamäärällä vaikutetaan myös itse pysäköintipaikkojen hintaan: 

mikäli velvoiteautopaikkoja on toteutettu liian vähän ylittää kysyntä tarjonnan ja pysä-
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köintipaikkojen hinnat nousevat. Jos tarjontaa on puolestaan syntynyt kysyntää enem-

män menettävät velvoiteautopaikat markkinahintaansa, ja saattavat ne tuottaa tappiota 

niiden rakentajalle.  (Multamäki 2008.) 

 

Suomen valtion liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti liikennettä, ja siitä syntyviä 

haittoja on karsittava rajusti. Kaupunkien pysäköintipolitiikan linjauksilla voidaan joko 

suosia tai pyrkiä vähentämään henkilöautoliikennettä kaupungissa. On kuitenkin kau-

punkikohtaista minkälaiset pysäköintipoliittiset keinot toimivat. Kaupungin pysäköinti-

politiikka vaikuttaa ensisijaisesti kaupunkiin suuntautuvan liikenteen määrään, ja edel-

leen kaupungin sisällä liikkuvaan ajoneuvomäärään. Kaupungissa liikkuvat ja pysä-

köidyt ajoneuvot taas vaikuttavat kaupunkikuvaan, sen rakenteeseen sekä kaupungin 

viihtyvyyteen. Vaikka liikenteen vähentäminen onkin yksi tavoitteista pysäköintipolitii-

kan toimille, pysäköintipolitiikan päätavoite on kuitenkin autoilijoiden arjen helpotta-

minen takaamalla tarkoituksenmukaiset ja tasapuoliset pysäköintimahdollisuudet erilai-

siin tarpeisiin. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012.) 

 

Yleisesti pysäköintipolitiikan tavoitteita ovat siis myös eheän ja toimivan kaupunkiku-

van luominen. Kaupunkikuvan kohentamiseen tarvitaan pysäköintipoliittista linjausta 

henkilöautojen pysäköinnin siirtämiseksi, ja mahdollisesti vähentämiseksi, ja näin viih-

tyisämmän keskustan luomiseksi. Vähäautoista, tai kävelypainotteista keskustaa ei kui-

tenkaan saavuteta pelkällä pysäköintipolitiikalla. Pysäköintipolitiikalla pyritään perin-

teisesti vaikuttamaan kaupunkiin suuntautuvan liikenteen kulkumuotojakaumaan; yksi-

tyistä ajoneuvoliikennettä on tavoitteena vähentää joukkoliikenteen, sekä kävelyn ja 

pyöräilyn yhteyksiä parantamalla. Pysäköintipolitiikan työkaluja ovat pysäköinnin aika-

rajoitukset sekä maksut sekä pysäköintipaikkamäärän rajoittaminen niin yleisille alueil-

la kuin yksityisilläkin alueilla. Kallis pysäköintimaksu ohjaa henkilöautot toisaalle, eli 

kun keskustan tarjolla olevat pysäköintipaikat ovat kalliita, nousee edullisempien pysä-

köintipaikkojen kysyntä. (Heikkilä ym. 1998.) 

 

Jotta näillä pysäköintipoliittisilla toimilla olisi tarkoitus, on vähäautoisemman keskustan 

kehityttävä maankäytöllisesti samaan aikaan autottomaan suuntaan. Maankäytölliset 

kaupunkisuunnittelun toimet ja strategiat ovat siis avainasemassa pysäköintipolitiikan 
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ohella kaupunkikuvaa kohennettaessa. Yksityisen ajoneuvoliikenteen vähentämiseksi on 

luontevaa muuttaa osa keskustan kaduista palvelemaan ainoastaan joukkoliikennettä 

sekä kävelyä ja pyöräilyä. Niiden avulla tehostetaan vaihtoehtoisten kulkumuotojen 

houkuttelevuutta ja toimivuutta, ja ennen kaikkea luodaan puitteet halutulle kehityksel-

le. Keskustaan on oltava hyvät vaihtoehtoisen kulkutavan yhteydet ennen kuin henkilö-

autolla tuloa voidaan pysäköintipoliittisin keinoin radikaalisti vähentää, ja keskustan on 

toisaalta oltava myös viihtyisä, ettei se menetä vetovoimaansa. (Heikkilä ym. 1998, Ki-

vistö 2000, Ojala 2003) 

 

Voidaan myös ajatella, että mikäli kaupunkikuvan kohennus aloitetaan vaihtoehtoisen 

kulkumuotojen houkuttelevuutta parantamalla, pysäköintipolitiikkaa ei suoranaisesti 

välttämättä edes tarvita kulkumuodon valintaa ohjaavana tekijänä. Tutkimusten mukaan 

nimittäin jopa 43 % kaikista henkilöautolla tehdyistä matkoista taajama-alueilla on alle 

viisi kilometriä pitkiä, ja toisaalta polkupyörän on todettu olevan Suomen taajama-

alueella nopein kulkumuoto alle seitsemän kilometrin matkoilla. Polkupyöräilyn suju-

vuuden kehittäminen lisäisi siis polkupyörällä tehtyjen matkojen osuutta huomattavasti, 

ja laskisi samalla pysäköinnin tarvetta keskusta-alueilla. Lisäksi Sydneyssä tehdyn tut-

kimuksen mukaan 90 % taajama-alueilla autoillein taitetuista alle viiden kilometrin 

matkoista olisi tehtävissä pyöräillen alle 10 minuutin erotuksella autoiluaikoihin. (Jäp-

pinen 2012.) Malmön kaupungissa Ruotsissa polkupyöräilyn kulkutapaosuuden kasvat-

tamiseen on erityisesti panostettu, ja Malmössä polkupyörällä tehdäänkin jo jopa 25 % 

kaupungin sisäisistä matkoista (Jokela, J. 2014). Koko Turun seudulla yhteensä vastaa-

va luku oli vuonna 2012 10,3 % (Turun kaupunki 2012a). Pysäköintipolitiikkaa voidaan 

siis tehdä myös välillisesti kehittämällä kaupunkirakennetta ja ympäristöä niin, että 

muut kulkutavat muuttuvat henkilöautoilua houkuttelevammiksi. 

 

Kun keskustakuvaa parannetaan, hyvän kaupunkikeskustan mittarina voidaan pitää siel-

lä kävellen liikkuvien ihmisten määrää. Ihmisten määrä kertoo keskustan vetovoimai-

suudesta ja viihtyvyydestä, jotka saavat ihmiset tulemaan, viihtymään ja viipymään 

kaupungin keskustassa. Viihtyisimmiksi keskustoiksi koetaan keskustat, joissa keskus-

tan ympäristöön sekä kävely- ja pyöräilykulttuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota. 

(Heikkilä ym. 1998.) Pysäköinti, ja kävely pysäköintipaikoilta asiointikohteisiin koetaan 

niin ikään miellyttäväksi, mikäli pysäköintimahdollisuudet ovat helppokäyttöistä ja kä-

vely ympäristö on rakennettu viihtyisäksi ja turvalliseksi. Miellyttävä ja kävelijälle tur-
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kuin henkilöautolla. Pysäköintipolitiikalla voidaan tietysti tehostaa kaupunkikuvan ja 

liikenneverkon vaikutuksia viemällä pysäköintiä kauemmas ja hinnoittelemalla se kor-

kealle, mutta pysäköintipolitiikan voidaan tässä ajatella olevan kuitenkin enemminkin 

muutosta tehostava tekijä ja kaupunkikuvan tietoisen ehostamisen ja vaihtoehtoisiin 

kulkumuotoihin panostamisen ensisijainen vaikuttaja.  

 

Pysäköintipolitiikkaan liittyvät toimenpiteet riippuvat hyvin pitkälti siitä, mihin pysä-

köintipolitiikalla pyritään, ja luonnollisesti siitä, millaisia ongelmia tai tavoitteita pysä-

köintiin tai muuhun kaupunkiliikenteeseen liittyy. Pysäköintipolitiikka on ollut osa lii-

kennepolitiikkaa monissa Euroopan kaupungeissa viimeisen vuosikymmenen aikana, ja 

nykyään Euroopan maissa on käytössä karkeasti jaoteltuna neljä erilaista pysäköintipoli-

tiikan mallia. Mallit ovat suuntaa antavia, ja joka kaupungissa pysäköintiin liittyy aina 

omat erityispiirteensä. (Martens 2005.)  

 

Ensimmäisessä, ja vähiten kehittyneessä pysäköintipolitiikan mallissa pysäköintiä ei 

säädellä, eli ensimmäisessä mallissa ei oikeastaan tehdä minkäänlaista pysäköintipoli-

tiikkaa. Tässä mallissa maksuttomia pysäköintipaikkoja rakennetaan ja tarjotaan niin 

paljon kuin niitä tarvitaan. Maksullinen pysäköinti on ensimmäisessä mallissa harvi-

naista, mutta mikäli maksua kuitenkin peritään, se ei perustu pysäköinnin ja liikenteen 

rajoittamiseen vaan katuympäristön ylläpitokuluihin. Mallia käytetään ympäri maailmaa 

pääsääntöisesti pienemmissä kaupungeissa, mutta myös joissain Etelä- ja Itä-Euroopan 

suurissa kaupungeissa. (Martens 2005.) 

 

Ensimmäinen pysäköintipolitiikan malli on periaatteessa lähtötilanne, josta muut mallit 

ovat kehittyneet. Kun pysäköintiä ei rajoiteta millään tavalla, pysäköintitila loppuu en-

nen pitkää. Kaupunkikeskustat ovat usein kehittyneet ennen autoistumisen aikaa, eikä 

keskustoihin ole tuolloin suunniteltu suurta pysäköintipaikkamäärää. Uusien pysäköin-

tipaikkojen rakentaminen vaatii paljon tilaa, jota varsinkin vanhoissa keskustoissa on 

hyvin niukasti. Ja vaikka tilaa löytyisikin, uudet rakennettavat paikat täyttyvät nopeasti. 

Kun pysäköintiä ei rajoiteta mitenkään, ja pysäköintitilaa on tarjolla ilmaiseksi, ihmiset 

luonnollisesti suosivat yksityisautoilua. Tämän seurauksena liikennemäärät pysyvät 
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kasvussa, ja lisäksi kaikkien pysäköintipaikkojen ollessa täynnä, myös pysäköintipaikan 

etsintä lisää liikennettä keskustassa. (Martens 2005.) 

 

Kaupunkikeskustoissa ilmainen pysäköinti koituu usein myös keskustan kauppojen ja 

liikkeiden kohtaloksi, sillä työmatkalaiset saapuvat kaupunkiin kauppojen asiakkaita 

aiemmin, ja täyttävät keskustan pysäköintipaikat. Tämän ongelman myötä pysäköinnin 

rajoittaminen usein alkaa; liikekeskittymien ympäristöistä varataan tilaa lyhytaikaiselle 

asiointipysäköinnille muuttamalla pysäköintipaikkoja maksullisiksi tai aikarajoitetuiksi, 

jolloin työmatkapysäköinti ei kohdistu näille paikoille. Pysäköinnin maksullistamisen 

myötä pysäköintipolitiikkamalli muuttuu vähitellen ensimmäisestä mallista toiseksi. 

(Martens 2005.) 

 

Toisessa pysäköintipolitiikan mallissa pyritään suosimaan lyhytaikaista pysäköintiä 

sekä asukaspysäköintiä asettamalla pysäköintimaksuja ja aikarajoituksia kaupungin 

yleisille pysäköintipaikoille. Pysäköinnin maksullisuuden tarkoituksena on tässä mallis-

sa rajoittaa työmatkapysäköintiä keskustassa, ja vapauttaa keskustan pysäköintipaikat 

palvelemaan asiointipysäköintiä sekä alueen asukkaita. Pysäköinnin maksullisuus-

vyöhyke kattaa siis yleisesti ydinkeskustan, jolloin tarjolla on asiointipysäköintipaikko-

ja, kun taas asukaspysäköintipaikat ovat usein maksullisuusvyöhykkeen ulkopuolella. 

Mallissa harkitaan myös saatavilla olevien pysäköintipaikkojen määrä tarkoin niin ka-

duilla kuin yksityisten pysäköintipaikkojen rakentamisen yhteydessäkin. (Martens 

2005.) 

 

Toisen mallin mukaisella pysäköinnin säätelyyn perustuvalla pysäköintipolitiikalla pyri-

tään lopulta vähentämään pysäköityjen autojen määrää, pysäköintiaikaa sekä liikennettä 

kokonaisuudessaan kaupunkikeskustan alueella. Tämän kaltaisia pysäköintipolitiikka-

malleja on käytössä keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa Keski-Euroopassa, kuten 

Alankomaissa Amsterdamissa ja Bernissä Sveitsissä. (Martens 2005.) Myös Turun kau-

pungin pysäköinnin säätely on lähinnä toista pysäköintipolitiikan mallia.  

 

Kun keskusta-alueen pysäköinti on toisen pysäköintipolitiikkamallin mukaisesti mak-

sullista eli ydinkeskustan pysäköintipaikkoja varataan asiointipysäköinnille, sen vaiku-

tukset ulottuvat myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Kun keskusta-alueen pysäköinnistä 

tulee maksullista, työmatkapysäköinti usein siirtyy maksualueen ulkopuolelle, juuri 
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maksuvyöhykkeen rajalle. Työmatkapysäköinnin siirtyminen siis lähinnä siirtää ongel-

ma-aluetta, ja aiheuttaa usein taas puutetta asukaspysäköintipaikoista. Tästä seurauksena 

taas liikenne lisääntyy asumiskeskustan alueella, mikä taas usein aiheuttaa maksulli-

suusvyöhykkeen laajentamisen. (Martens 2005.) 

 

Keskusta-alueen pysäköinnin maksullistaminen ja maksullisuusvyöhykkeen laajentami-

nen saattavat siis vain siirtää ongelmaa. Lisäksi on mahdollista, että kun koko kaupun-

kikeskustan pysäköinti on laajalta alueelta maksullista, yritykset pyrkivät rakentamaan 

yksityistä pysäköintitilaa sekä työntekijöilleen että asiakkailleen. Yksityinen pysäköinti-

tila joudutaan usein rakentamaan maan alle ja näin kadunvarsipysäköinnin tarve luon-

nollisesti vähenee. Toisaalta tällöin taas keskustaan suuntautuva liikenne ja keskustan 

ruuhkautuminen eivät vähene, tai saattavat jopa lisääntyä pysäköintitilan ollessa taas 

helposti saatavilla. (Martens 2005.) 

 

Mikäli kadunvarsipysäköinnin maksullistamisella on siis pyritty liikennepoliittisiin lii-

kenteen vähentämistavoitteisiin, ja yksityinen pysäköintitilan rakentaminen on alkanut, 

siirtyy kaupunki erittäin todennäköisesti kolmanteen pysäköintipolitiikan malliin, jossa 

myös yksityistä pysäköintitilan rakentamista säädellään. Kolmannessa pysäköintipoli-

tiikkamallissa ainakin osa yleisistä pysäköintipaikoista taas vapautetaan maksuista, ja 

paikkoja säädellään niin asukas-, työmatka- kuin asiointipysäköintiäkin palveleviksi. On 

kuitenkin todennäköistä, että pysäköintipaikkojen tarjonta ei siltikään vastaa kysyntää. 

Kun tilanne on pysäköintipaikkojen osalta heikko, liike-elämä sekä työpaikat siirtyvät 

hyvin helposti keskustan ulkopuolisille alueille erilaisiin kaupan ja liike-elämän keskit-

tymiin, joissa sekä asiointi- ja työmatkapysäköinnille on tarjolla tilaa reilusti ja edulli-

sesti. Yritysten pako keskustasta johtaa nopeasti kaupungin siirtymisen neljänteen pysä-

köintipolitiikkamalliin. (Martens 2005.) 

 

Kolmas pysäköintipolitiikan malleista pyrkii rajoittamaan työmatkapysäköinnin lisäksi 

myös asiointi- sekä asukaspysäköintiä, sekä yksityisten rakentamien pysäköintipaikko-

jen määrää, eli käytännössä yksityisautoilua kokonaisuudessaan. Mallin mukaisessa, 

tonttien sisäistä rakentamista ohjaavassa pysäköintinormissa määrätään maksimimäärä 

pysäköintipaikkoja kerrosneliöitä, tai toimitilojen kohdalla työntekijöiden määrää koh-

den. Tällä pyritään minimoimaan tilankäyttö pysäköintiin, sekä minimoimaan myös 

keskustaan suuntaavan yksityisautoilun määrä. (Martens 2005.) 
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Kolmas pysäköintipolitiikan malli toimii ainoastaan, mikäli rajoitetun pysäköinnin alu-

eet ovat erittäin hyvin ja vaivattomasti saavutettavissa myös joukkoliikennevälineillä. 

Käytännössä tällaisia alueita ovat kaupunkikeskustat, mutta mallia on käytetty myös 

historiallisesti arvokkailla alueilla, joilla ei ole tilaa autoille, ja joissa autot eivät toisaal-

ta sovi myöskään alueen kaupunkikuvaan. Mallin toiminta perustuu siis yksinomaan 

pysäköintipaikkojen puutteeseen. Mallin mukaista pysäköintipolitiikkaa on toteutettu 

useissa eurooppalaisissa kaupungeissa, ja malli muistuttaa myös Helsingin kaupungin 

pysäköintipolitiikkaa. (Martens 2005.) 

 

Mikäli joukkoliikenne on kaupungissa kuitenkin toimivaa, sen tarjonta ja palvelutaso 

ovat hyviä ja keskusta on hyvin saavutettavissa muuten kuin yksityisautolla, kolmas 

pysäköintipolitiikan malli saattaa hyvinkin johtaa yksityisautoilun vähenemiseen kes-

kustassa, ja edelleen liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Liike-elämän ja 

yritysten poismuutto saattaa näin pysäköintipolitiikasta riippumatta jäädä tapahtumatta, 

mikäli keskusta on liike-elämän kannalta hyvin vetovoimainen. (Martens 2005.) 

 

Kolmannen pysäköintipolitiikkamallin käyttäminen koetaan usein kuitenkin hyvin ris-

kialttiiksi. Keskusta-alueiden pysäköintipaikkapula, sekä rajoitetutut lisärakentamis-

mahdollisuudet aiheuttavat useimmiten liikeyritysten siirtymisen pois keskusta-alueelta. 

Keskustan näivettyminen on siis suuri riski, mikäli joukkoliikenne ei ole kaupungissa 

riittävän toimivaa ja houkuttelevaa. Malli toimii nimenomaan vain silloin, kun joukko-

liikenteen käyttöaste on korkea, ja keskusta, tai muu kolmannen pysäköintipolitiikka-

mallin mukaan toimiva alue, on hyvin saavutettavissa ilman yksityisautoilua. Joukkolii-

kenteen palvelutason on oltava siis myös muualla kaupungissa hyvä, jotta ihmisten 

kynnys siirtyä joukkoliikenteen käyttöön on riittävän matala. Mikäli joukkoliikenteen 

palvelutaso jää kaupungissa alhaiseksi, ei kaupunkikeskustan liike-elämä menesty ilman 

riittäviä pysäköintitiloja. Mikäli kolmannen mallin pysäköintipolitiikka osoittautuu koh-

talokkaaksi, ja keskusta-alueen vetovoima katoaa, saattaa tämä taas johtaa joko keskus-

tapysäköinnin maksullistamiseen toisen pysäköintipolitiikkamallin tavoin asiointi-

pysäköintimahdollisuuksien parantamiseksi, tai neljännen pysäköintipolitiikan mallin 

käyttöönottoon koko kaupunkirakenteen hajautumisen hillitsemiseksi. (Martens 2005.) 

 



21 
 

Neljäs, ja kehittynein, pysäköintipolitiikanmalli vie kolmatta mallia vielä pidemmälle 

osallistumalla maankäytön suunnitteluun. Neljännessä mallissa kaikkea pysäköintiä 

pyritään rajoittamaan; malli tukeutuu eri toimintojen saavutettavuuteen joukkoliiken-

teellä kolmannen mallin tavoin, mutta neljännessä mallissa myös maankäytön suunnitte-

lulla tuetaan tätä tavoitetta. Liikennettä tuottavat toiminnot pyritään erityisesti sijoitta-

maan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Maankäytön suunnitteluvaiheessa mää-

rätään mihin erilaista toimintaa voidaan sijoittaa joukkoliikenteen saavutettavuuden 

perusteella, ja maankäytön suunnitelmissa määrätään tämän mukaan myös rakennettavi-

en pysäköintipaikkojen määrä. (Martens 2005.) 

 

Neljännessä pysäköintipolitiikan mallissa on myös omat ongelmansa. Malli keskittyy 

pääsääntöisesti sääntelemään maankäyttöä, eikä siis keskity ainoastaan pysäköintipaik-

kojen sääntelyyn. Epäonnistuessaan neljännen mallin pysäköintipolitiikka saattaa jopa 

lisätä yksityisautoilua keskustassa, lisätä edelleen päästöjä sekä laskea keskustan saavu-

tettavuutta. Neljäs malli saattaa toisaalta johtaa myös kolmanteen malliin, jossa yksityi-

seen pysäköintiin kiinnitetään enemmän huomiota. Periaatteessa neljättä pysäköintipoli-

tiikan mallia voidaan sellaisenaan käyttää ainoastaan rakennettaessa uutta kaupunkialu-

etta. Tietoisesti malli voidaan kuitenkin ottaa käyttöön parantamalla joukkoliikenneyh-

teyksiä olemassa olevan maankäytön mukaan. (Martens 2005.) 

 

Pysäköintipolitiikan mallit ovat todellisia, mutta kuitenkin teoreettisia. Lisäksi tietyn 

mallista pysäköintipolitiikkaa harjoitetaan harvoin tietoisesti. Käytännössä pysäköinti-

paikkojen sääntely tapahtuu tarpeen mukaan, eivätkä tilanteet välttämättä kehity mallis-

sa esitettyyn tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi toinen malli saattaa olla hyvin toimiva, ja 

sen kaltaista politiikkaa harjoitetaankin esimerkiksi Suomessa laajalti. Mallit eivät 

myöskään käytännössä toteudu aina pelkästään yhden mallisina; mallien yhdistelmiä on 

käytössä yleisesti. (Martens 2005.) On esimerkiksi tavallista yhdistää keskustan maksul-

linen asiointipysäköinti sekä muuta kuin asuntorakentamista koskeva maksimipysäköin-

tinormi toimivaan joukkoliikenteeseen. Myös joukkoliikenteen, ja muiden kestävien 

kulkumuotojen suosiminen ja toimintojen sijoittaminen näiden reittien varsille toteutuu 

usein jo maankäytön suunnittelussa ilman, että pysäköintipolitiikka tietoisesti kytketään 

siihen. Pysäköintipolitiikan mallien keskeiset sisällöt, sekä seuraukset on esitettynä ku-

vassa 2. 
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Tutkimusten mukaan yksityisomistuksessa olevat henkilöautot ovat pysäköitynä 96 % 

käyttöikänsä aikana. Autojen pysäköinti vaatii siis suuren määrän tilaa, ja erityisesti 

kaupunkialueilla pysäköintipaikoilla on suuri vaikutus ympäristön viihtyvyyteen ja tur-

vallisuuteen. (Ojala 2003.) 

 

Vallitsevana perusoletuksena on ollut, että mahdollisuus auton omistukseen ja sen säi-

lyttämiseen kuuluu asumiseen. Pysäköintipaikan on ajateltu kuuluvan ikään kuin kiinte-

ästi asuntoon. Pysäköinnin järjestämisen kustannukset ovatkin historian aikana sisälty-

neet, ja sisältyvät ainakin osittain vielä nykyäänkin asuntojen hintoihin. Asunnon oston 

yhteydessä on siis perinteisesti ostettu myös pysäköintipaikka, vaikka asiaa ei ehkä ole 

koskaan niin miellettykään; autonpaikan on ajateltu tulevan kaupan päälle asunnon os-

ton yhteydessä. Tässä järjestelyssä, jossa autopaikkojen rakentamisen kustannukset ovat 

olleet upotettuina asuntojen hintoihin, myös ne, joilla ei ole tarvetta pysäköinnille, ovat 

maksaneet siitä. Sillä, että pysäköintimahdollisuudet ovat olleet jollain tietyllä asuinalu-

eella rajalliset, ei ole ollut suurta vaikutusta autonomistukseen, vaan se on pikemminkin 

vähentänyt asuinalueen houkuttelevuutta. Lisäksi tontin sisäisten pysäköintipaikkojen 

alhainen lukumäärä on herättänyt tarvetta pysäköidä ja säilyttää autoa yleisillä katualu-

eilla. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Yksityisen asukaspysäköinnin ideaalein vaihtoehto sekä kaupungin että asukkaan kan-

nalta on sijoittaa pysäköintipaikat yksityisille tonteille. Kukin kunta määrää itse tonteille 

rakennettavien pysäköintipaikkojen määrän. Maankäyttö- ja rakennuslaki vuodelta 1999 

ohjaa pysäköinnin tarjontaa vain yleisesti:  
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Kunnilla on yleisesti käytössä pysäköintinormi, joka on yleisohje erilaisten toimintojen 

yhteyteen rakennettavien pysäköintipaikkojen määrästä. Pysäköintinormi perustuu eri-

tyisesti rakennettavien rakennusten käyttötarkoitukseen; asuinrakennusten pysäköinti-

paikkatarve on erilainen kuin suurten markettien, mutta normi ottaa useissa kaupungeis-

sa huomioon myös rakennetun ympäristön. Pysäköintinormissa määritetään perinteisesti 

autopaikkojen vähimmäismäärä suunniteltujen rakennusten kerros- tai asuinkerrosneliö-

tä kohti. Erityisesti asuntorakentamisessa pysäköintipaikkanormi voi määrittää pysä-

köintipaikkamäärän myös rakennettavaa asuntoa kohti, ja vieraspaikkojen määrän asun-

tojen määrää kohti. Normissa saattaa olla myös erityistapauksia varten omia ohjeitaan, 

esimerkiksi vuokra-asunnoille katsotaan joissain kaupungeissa riittävän 15 % vähem-

män pysäköintipaikkoja kuin mitä normi laskennallisesti ohjeistaisi. Lopullinen pysä-

köintinormin mukaisten pysäköintipaikkojen, eli velvoiteautopaikkojen määrä ilmoite-

taan asemakaavassa. (Kallio 2011, Palomäki 2011.) 

 

Asemakaavoissa asuntorakentamisen tonteille määritetään pääsääntöisesti rakennettavi-

en pysäköintipaikkojen vähimmäismäärä. Vähimmäismäärä voidaan ilmoittaa asunto-

kohtaisesti, eli montako autopaikkaa tulee rakentaa yhtä asuntoa kohti. Tämä luku ei 

välttämättä ole riippuvainen rakennettavien asuntojen koosta, sillä kaikkia asuntoja var-

ten voidaan vaatia rakennettavaksi esimerkiksi yksi pysäköintipaikka. Näin ilmoitettu 

autopaikkamäärä on kuitenkin ongelmallinen, sillä asemakaavoitusvaiheessa ei välttä-

mättä tiedetä miten monta asuntoa asuintaloon tullaan rakentamaan. Velvoiteautopaik-

kojen kokonaismäärä ja siten tilantarve jäävät näin hyvin vaikeasti arvioitaviksi. (Palo-

mäki 2011.) Asemaakaavaan on toisaalta myös mahdollista kirjata pysäköintipaikkojen 

vähimmäismäärän sijaan enimmäismäärä. Tämä tarkoittaa, että asemakaavassa ilmoitet-

tua pysäköintipaikkamäärää ei saa ylittää, mutta vähemmänkin pysäköintitilaa on mah-

dollista rakentaa. Enimmäisnormia käytetään nykyään kuitenkin pääsääntöisesti vain 

Helsingissä, eikä sitä yleensä sovelleta asuntorakentamiseen. 

 

Autopaikkojen määrä on siis asuntokohtaista määritystä tavallisempaa sitoa rakennetta-

van asuintalon kerrosneliöihin (1 ap /x k-m²) tai huoneistoneliöihin (htm2). Näin jo ase-

makaavoitusvaiheessa pystytään arvioimaan autopaikkojen suuntaa antava tilantarve 

rakennusoikeuden perusteella paikkojen tontille tai sen ulkopuolelle sijoittelua varten. 

Asemakaavassa ilmoitetaan tällöin siis esimerkiksi, että autopaikkoja on rakennettava 

1ap/ 100 k-m2, eli tällöin jokaista rakennettavan rakennuksen 100 kerrosneliötä kohti on 
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rakennettava yksi autopaikka. Vaadittavien pysäköintipaikkojen tilantarve voidaan täl-

löin laskea. Pysäköinnin vaatima tilantarve on tärkeä tekijä valittaessa tonttien pysä-

köintiratkaisuja; mikäli tontin rakennustehokkuus on korkea, ja pysäköintipaikkoja vaa-

ditaan rakennettavaksi paljon, pysäköintipaikat on usein sijoittava joko maan alle tai 

tontin ulkopuolelle. (Palomäki 2011.) 

 

Pysäköintinormin määrittäminen vastaamaan pysäköintipaikkojen kysyntää on tärkeää, 

sillä sen avulla yksityisten henkilöiden asumiseen liittyvä pysäköinti saadaan järjestet-

tyä yksityisillä alueilla, ja samalla yksityisten henkilöiden pysäköinnin kustannukset 

tulevat yksityisten, eli pysäköintipaikkojen käyttäjien maksettaviksi. Lisäksi on huomi-

oitava, että pysäköinnin järjestämisestä koituvat juoksevat vuotuiset ylläpitokustannuk-

set maksaa tuolloin pysäköintipaikkojen käyttäjä. Jos pysäköintipaikkoja ohjataan ra-

kennettavaksi tontille liian vähän, siirtyy asumisen liittyvä, yksityisten henkilöiden-

pysäköinti osittain kaupungin julkisille aluille, jonka rakentamisen ja ylläpidon maksaa 

kaupunki, eli kaupunki tarjoaa tällöin jollekin yksityisille henkilöille ilmaisen pysäköin-

timahdollisuuden, kun taas suurin osa yksityisistä henkilöistä joutuu maksamaan asun-

tonsa yhteydessä pysäköinnistään koituvat kustannukset. Liian suurella pysäköintinor-

milla taas käytetään pysäköintipaikkojen rakentamiseen arvokas osa tontista, jonka 

vaihtoehtoinen käyttö voisi olla esimerkiksi oleskelutilaa tai puistoa, tai tontin raken-

nustehokkuus olisi jopa voinut olla suurempi. Tällöin yksityinen taho taas kärsii verrat-

tain taloudellisia tappioita. 

 

Pysäköintipaikkoja tarvitaan yhtä paljon kuin ihmisillä on autoja. Pysäköintinormia 

määritettäessä on siis pyrittävä ennustamaan, montako autoa tonttien tulevilla asukkailla 

on. Pysäköintinormin on vastattava todellista autonomistusta, ja edelleen autopaikkatar-

vetta, jotta sen mukaan voidaan määrittää velvoiteautopaikkojen määrä asemakaavoihin.  

Autonomistukseen vaikuttaa kuitenkin suuri määrä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

edelleen autopaikkatarpeeseen. Konkreettinen autopaikkatarve on näin ollen suoraan 

verrannollinen autonomistukseen, joten sitä tutkimalla voidaan ennustaa myös auto-

paikkatarvetta. 
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Autonomistus ei myöskään ole koko Suomen alueella samanlaista, vaan yleisesti auton 

omistaminen on yleisempää harvaan asutuilla alueilla pienissä kunnissa, joissa ei ole 

tarjolla joukkoliikenteen palveluja ja välimatkat ovat pitkiä. Kuvassa 5 on vertailtu eri-

kokoisten kuntien sisäistä autotiheyttä 1000 asukasta kohden. Taulukosta voidaan myös 

selkeästi nähdä, että kunnan väkiluvun kasvaessa, kuntarakenteen tiivistyessä ja 

joukkoliikennemahdollisuuksien kasvaessa autotiheys kunnassa laskee.  
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Kaavioiden perusteella voidaan ajatella, että autotiheys tulee Suomessa jatkamaan nou-

susuuntaista kehitystään tulevaisuudessakin, jolleivät kaupunkirakenteet tiivisty entises-

tään. Tiiviissä kaupunkiympäristössä, jossa joukkoliikenteen palvelut ovat toimivia, 

auton hankintatarve laskee, vaikka kotitauksien taloudellinen tilanne auton hankinnan 

sallisikin. Lähitulevaisuudessa autopaikkoja tullaan varmasti tarvitsemaan saman auto-

tiheyden kasvukäyrän mukaan kuin ennenkin, mutta kauempana tulevaisuudessa voi-

daan ajatella kaupunkirakenteen tiivistämisen näkyvän autotiheyden kasvua pysäyttävä-

nä, ja jopa laskevana tekijänä. Pysäköintinormin määrittämisen kannalta tulevaisuuden 

oikea ennustaminen on kuitenkin tärkeää, sillä pysäköintinormissa määrätään toteutetta-

vaksi pysäköintipaikkoja nimenomaan tulevaisuuden tarpeelle. 

  

Tielaitoksen tekemä autokannan kasvuennuste (kuva 3) perustui kotitalouksien tulo-

luokkiin, tulojen kasvuun, ja varallisuuden kasvun myötä automäärän kasvuun kotitalo-

uksissa aikaisempien tilastojen mukaan (Tiehallinto 2005). Nämä ovat juuri niitä teki-

jöitä, jotka vaikuttavat konkreettisen autopaikkatarpeen muodostumiseen. Henkilöauto-

kannan kasvun voidaan nämä tekijät huomioon ottaen olettaa jatkuvan hyvin samanlai-

sena seuraavan vuosikymmenen ajan, mutta kasvuun vaikuttavat tämän lisäksi esimer-
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Kotitalouksien auton omistukseen vaikuttaa kuntarakenteen, palveluiden ja etäisyyksien 

lisäksi useita henkilökohtaisia tekijöitä. Kaupunkien autokantaan vaikuttavista, ihmisten 

henkilökohtaisista tekijöistä on tehty myös useita tutkimuksia. Hanna Kalenoja (2002) 

on tutkinut Tampereen kaupungin asuinalueiden pysäköintipaikkatarvetta tutkimalla 

juuri autonomistukseen vaikuttavia tekijöitä. Kalenojan mukaan autonomistukseen vai-

kuttavat talouden koko, sekä aikuisten ja lasten määrä taloudessa. Yhden aikuisen talo-

uksissa autoja on yli puolet vähemmän kuin kahden aikuisen talouksissa, ja kahden ai-

kuisen lapsitalouksissa autoja on taas yli puolet enemmän kuin yhden aikuisen lapsita-

louksissa. Suurin merkitys autonhankintaan Kalenojan mukaan on talouden ensimmäi-

sellä lapsella, vaikkakin yhden aikuisen lapsitalouksissa on edelleen yli puolet vähem-

män autoja, kuin kahden aikuisen lapsettomissa talouksissa (kuva 7). Näin ollen lasten 

määrää suurempi merkitys talouden autonomistukselle on talouden työssäkäyvien jäsen-

ten lukumäärä, ja näin talouden kuukausitulot.  

 

 

 

Kalenoja (2002) on myös tutkimuksessaan osoittanut, että asunnon etäisyydellä kau-

pungin keskustasta on merkitystä autonomistukseen. Kalenojan mukaan Tampereen 

keskustassa autottomia asukkaita on lähes puolet asukkaista, ja etäisyyden kasvaessa, ja 

palveluiden saatavuuden hankaloituessa autonomistus lisääntyy samassa suhteessa. Hy-

0,37

0,92

0,42

1,16

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Yhden aikuisen talous Kahden aikuisen talous Yhden aikuisen
lapsitalous

Kahden aikuisen
lapsitalous

Autoja/ talous



31 
 

vien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien asuinaluille hakeutuu siis autottomia ih-

misiä, tai ihmiset jopa luopuvat henkilöautoistaan asuinalueen palvelutason ollessa kor-

kea. 

 

Kalenojan (2002) mukaan myös asumismuodolla, ja asunnonomistussuhteella on merki-

tystä autonomistukseen Tampereella. Omakotitalouksissa autoja omistetaan keskimäärin 

1,32 taloutta kohden, rivitaloasunnoissa 1,14 autoa/ talous ja kerrostaloissa autoja on 

ainoastaan 0,67 autoa/talous. Lisäksi Kalenojan tutkimuksen mukaan vuokra-asunnoissa 

asuvista talouksista vain noin puolet omistaa auton, kun taas omistusasunnoissa keski-

määrin jokaisessa taloudessa on ainakin yksi auto.  

 

Suomessa Oulun kaupungissa (2006) ja Ruotsissa Tukholman läänissä on tehty saman-

laisia havaintoja autonomistuksesta, mitä Kalenoja (2002) on tehnyt Tampereella. Ou-

lun kaupungin pysäköintinormien määrittämisen yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa 

autopaikkatarvetta kasvattaviksi tekijöiksi havaittiin omistusasuminen, kasvava etäisyys 

keskustasta, suuri asuntokoko, korkea tulotaso sekä lapsien määrä. Autopaikkatarpeen 

havaittiin olevan näin alhaisempi, mikäli alue on kerrostalovaltainen, ja taloissa on pie-

niä asuntoja ja asukkaiden tulotaso on alhainen.  Lisäksi erityisesti eläkeläisillä, mutta 

myös opiskelijoilla havaittiin olevan vähemmän tarvetta autopaikoille. Tukholman lää-

nissä tehdyn tutkimuksen (Wredén 2002) mukaan suurin vaikutus autonomistukseen on 

talouden työssäkäyvien henkilöiden määrällä, ja näin kuukausituloilla. Lisäksi merkitys-

tä on asuinmuodolla ja asunnon sijainnilla: keskustan kerrostaloissa omistetaan vähem-

män autoja kuin lähiöiden rivi- ja omakotitaloissa. Tutkimus havaitsi myös nuorten 

omistavan autoja vähemmän kuin keski-ikäisten. Tutkimusten perusteella talouskohtai-

seen autonomistukseen, ja sitä kautta autopaikkatarpeeseen vaikuttavat siis talouden 

työssäkäyvien henkilöiden määrä, kuukausitulot, asunnon omistusmuoto sekä asunnon 

sijainti. Autonomistus on korkeinta yleensä kahden työssäkäyvän ja keskustan ulkopuo-

lella omistusasunnossa asuvan henkilön talouksissa. 

 

Käytännössä asemakaavan laadintavaiheessa ei kuitenkaan tiedetä tulevien asukkaiden 

talouskokoja tai työllisyystilannetta, joten kaavoitusvaiheessa on käytettävä yleispäte-

vämpää tietoa, esimerkiksi laskennallista autopaikkatarvetta. Asemakaavoituksessa voi-

daan kuitenkin huomioida erilaiset autonomistustrendit eri asumismuodon mukaan sekä 
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pienentää vaadittujen velvoitepysäköintipaikkojen määrää, mikäli tiedetään tontille ra-

kentuvan opiskelija- tai vuokra-asuntoja.  

 

Laskennallisella autopaikkatarpeella tarkoitetaan keskimääräistä autopaikkamäärää, 

joka keskimääräisesti riittää tyydyttämään asuinalueen autopaikkatarpeen. Laskennalli-

nen autopaikkatarve ei ota huomioon konkreettista autopaikkatarvetta suoranaisesti, 

mutta sen muuttujat ovat kuitenkin konkreettisen autopaikkatarpeen mukaan muodostu-

neita. Laskennallinen autopaikkatarve perustuu siis toteutuneeseen asumisväljyyteen ja 

henkilöautotiheyteen tietyllä alueella. Asumisväljyydellä tarkoitetaan asuintalon kerros-

neliömäärää, joka on keskimäärin yhden ihmisen käytettävissä. Jos esimerkiksi 4000 k-

m2:n asuintalossa asuu 100 asukasta, tällöin asumisväljyys henkilöä kohden talossa on 

40 k-m2. Henkilöautotiheys otetaan huomioon laskennallisessa autopaikkatarpeessa 

henkilöautojen määränä yhtä henkilöä kohden. Jos siis 100 asukkaasta joka toinen omis-

taa auton, henkilöautotiheys on tuolloin 0,5. Palomäki (2011) lainaa tekstissään diplo-

mityötä ”Jakonen, J. (1990). Kerrostaloalueiden pysäköintipaikkatarve”. Jakosen mu-

kaan laskennallinen autopaikkatarve saadaan kaavasta:  

 

Laskennallinen autopaikkatarve (k-m²/ap) = asumisväljyys (k-m²/as) 

         henkilöautotiheys (ap/as) 

 

Henkilöautotiheyden yksikkönä käytetään kaavassa ap / as, jolloin tulokseksi saadaan 

kerrosneliömäärä yhtä autopaikkaa kohden (k-m²/ap). Kaavasta saadaan tulokseksi siis 

kerrosneliömäärä, jonka alalla keskimääräisesti asuu yksi autonomistaja.  

 

Pysäköintinormin määrittämisen kannalta laskennallinen autopaikkatarve on oikea luku, 

mutta laskennallisen autopaikkatarpeen muuttujat, henkilöautotiheys ja asumisväljyys 

ovat kuitenkin molemmat muuttuvia lukuja; molemmat luvut ovat kasvaneet vuosittain. 

Mikäli asumisväljyyden ennustetaan nousevan samassa tahdissa kuin henkilöautotihey-

den, autopaikkatarve pysyy samana. Jos taas asumisväljyys pienenee henkilöautotihey-

den pysyessä ennallaan, autopaikkatarve kasvaa. (Palomäki 2011.) Tonteille tarvitaan 

tällöin enemmän pysäköintipaikkoja kuin ennen, koska samassa tilassa asuu tällöin 

enemmän ihmisiä, jotka omistavat auton. Tämän vuoksi lukujen muodostamiseen tarvi-

taan ennusteita tulevaisuuden kehityksestä. Tulevaisuuden kehityksen arvioimiseksi on 
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Laskennallisen autopaikkatarpeen ja asumisväljyyden tulevaisuuden kehityksen ennus-

taminen on siis arvailua, sillä aikaisemman kehitykseen odotetaan tulevan muutoksia, 

mutta muutoksien nopeutta ei tiedetä luonnollisestikaan tarkasti.  Pysäköintinormin 

määrittämisen kannalta tulevan kehityksen arviointi mahdollisimman hyvin on kuiten-

kin tärkeää. Tämän vuoksi laskennallinen autopaikkatarve on osuvinta määrittää asuin-

aluekohtaisesti. Tällöin niin asumisväljyys kuin henkilöautotiheys ottavat jo itsessään 

huomioon asuinaluekohtaiset autonomistukseen vaikuttavat tekijät, kuten joukkoliiken-

teen läheisyyden ja sen mahdollisen vaikutuksen autonomistustarpeeseen. Lisäksi 

asuinaluekohtaista laskennallista autopaikkatarvetta voidaan korjata varmuuskertoimella 

haluttuun suuntaan asuinaluekohtaisten tulevaisuuden kehitysnäkymien ja suunnitelmi-

en mukaan. 
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Mirva Kallio on diplomityössään (2011) kehittänyt algoritmin, jonka tarkoituksena on 

laskea keskimääräinen autopaikkatarve asuntoa kohden tietyllä asuin alueella. Algorit-

missa on viisi muuttujaa: autoistumisen muutoskerroin, asunnon omistusmuoto, asun-

non sijainti, asunnon koko sekä autopaikkojen nimeämättömyys. Algoritmi toimii pää-

asiassa kerrostalokortteleille. 

 

Keskimääräisen autopaikkatarve asuntoa kohden saadaan kaavalla: 

 

Y = (x* 1+ 1+ 2+ 3)* 2 

 

jossa 

Y = ennustettu autojen määrä asuntoa kohden 

x = autotiheys/autonomistusaste (henkilöautoa/asunto) 

1= autonomistuksen muutoskerroin 

1= asunnon omistusmuoto 

2= asunnon sijainti suhteessa joukkoliikennepalveluihin ja muihin palveluihin 

3= asunnon koko 

2= pysäköintipaikkojen nimeäminen 

 

Autotiheydellä/autoistumisasteella (x) asuntoa kohden tarkoitetaan autotiheyden kau-

pungin keskiarvoa. Autotiheys ilmoitetaan taloutta kohden. Autonomistuksen muutos-

kerroin ( 1) määritetään ennustetun autoistumisen perusteella. Jos autopaikkatarvetta 

määritetään esimerkiksi 20 vuoden päähän, ja autoistumisen ennustetaan kasvavan tähän 

mennessä 18 %, kertoimeksi asetetaan 1,18. Jos autoistumisen ennustetaan laskevan 18 

%, kertoimeksi saadaan 0,82, ja jos taas autoistumisaste tulee pysymään samana kuin 

tänä päivänä, kertoimeksi saadaan 1,00. (Kallio 2011.) 

 

Asunnon omistusmuodon muuttuja ( 1) ottaa huomioon asukkaan omistussuhteen asun-

toon. Perusarvona käytetään muuttujaa 0,00, mutta mikäli alueelle on suunniteltu vuok-

ra - asuntoja, voidaan muuttujan arvoa laskea 0,05-0,10 prosenttiyksikköä harkinnan 

mukaan, jolloin arvosta tulee negatiivinen. Jos taas alue on suunniteltu omistusasumisen 

alueeksi, muuttujan arvoa voidaan nostaa saman verran. Asunnon sijainti huomioidaan 

muuttujalla 2. Perusarvo muuttujalla on 0,00, ja sitä voidaan alueen palvelutason, ja 
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joukkoliikenneyhteyksien perusteella laskea tai nostaa. Keskusta-alueiden hyvät palve-

lut ja joukkoliikenneyhteydet laskevat muuttujan arvoa 0,05-0,10 prosenttiyksikköä 

tehden siitä negatiivisen. Kohtalaiset palvelut ja joukkoliikenneyhteydet muuttavat ar-

voa +0,00-+0,05 prosenttiyksikköä, ja huonot palvelut ja yhteydet +0,10-+0,020 pro-

senttiyksikköä. (Kallio 2011.) 

 

Asunnon koko huomioidaan algoritmissa niin ikään muuttujalla 3. Muuttuja saa arvon-

sa asunnon huoneluvun perusteella. Yksiöiden kohdalla muuttujan arvo on -0,15—0,25, 

kaksioissa -0,10 – 0,00, kolmioissa 0,10 - 0,20 ja neljään huoneen asunnoissa 0,25 – 

0,35. Lisäksi algoritmissa huomioidaan autopaikkojen nimeämättömyys, ja näin mah-

dollisuus vuoroittaiskäyttöön muuttujalla 2. Jollei paikkoja nimetä kellekään, muuttu-

jan arvo on 1,0, ja jos autopaikat nimetään, arvo on 1,1. (Kallio 2011.) 

 

Esimerkki: 

 

Tarkastellaan vuonna 2010 valmistunutta vuokrataloa. Talossa on 31 yksiötä, 16 kaksio-

ta ja 16 kolmiota, ja talo sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Turun kauppatorista. Ta-

lon autopaikkoja vuokrataan vain talon vuokralaisille, ja ne ovat ainoastaan ko. paikan 

vuokraajan käytössä. 

 

Turussa oli vuonna 2012 keskimäärin 0,87 autoa/talous, ja koska autopaikkatarve laske-

taan nykyhetkeen, muutoskertoimen käytetään 1,00. Joten: 

 

Y = ennustettu autojen määrä asuntoa kohden 

x = 0,87 

1= 1,00 (nykyhetki) 

1= -0,10 (vuokra) 

2= -0,05 (lähellä keskustaa, joukkoliikennemahdollisuudet kohtalaiset) 

3= -0,15 (suurehko yksiö), 0,00 (kaksio), +0,10 (pienet kolmiot) 

2= 1,1 (nimetyt paikat) 

 

Autopaikkatarve yksiöille: 

 

Y = (0,87*1,00-0,10-0,05-0,15)* 1,1 
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    = 0,67 

 

Autopaikkatarve kaksioille: 

 

Y = (0,87*1,00-0,10-0,05-0,00)* 1,1 

    = 0,81 

 

Autopaikkatarve kolmioille: 

 

Y = (0,87*1,00-0,10-0,05+0,10)* 1,1 

    = 0,91 

 

Yksiöille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 

31 asuntoa * 0,67 autopaikkaa/ asunto = 20,77  21 autopaikkaa 

 

Kaksioille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 

16 asuntoa * 0,81 autopaikkaa/ asunto = 12,96  13 autopaikkaa 

 

Kolmioille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 

16 asuntoa * 0,91 autopaikkaa/ asunto = 14,56  15 autopaikkaa 

 

Algoritmin mukaan taloyhtiöön tarvitaan yhteensä 49 autopaikkaa. Alueen asemakaa-

vassa on määritetty pysäköintinormiksi ”vähintään yksi kutakin 85 kerrosneliötä kohti 

tai vähintään 1 kutakin asuntoa kohti. Lisäksi on rakennettava 1 vieraspaikka/7 asun-

toa”. Vuokratalon omistajalta saadun tiedon mukaan talon käytössä on 29 katospaikkaa, 

20 avopaikkaa sekä 7 vieraspaikkaa. Talon kerrosalan ollessa 4206 m2 autopaikkoja on 

rakentunut todellisuudessa 1/85,8 k-m2 ja vieraspaikkoja 1/9 asuntoa. Vuorattavista 49 

paikasta oli marraskuussa 2013 vuokrattuna 45, eli 92 prosenttia. Eli toisaalta tämän 

tiedon mukaan taloyhtiön omaan käyttöön olisi marraskuussa 2013 riittänyt pysäköin-

tinormin1/93,4 k-m2 mukaan rakennetut pysäköintipaikat: 

 

  4206 k-m2 / 45  93,4 k-m2 
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Algoritmi antaa esimerkkitapauksessa täysin pysäköintinormin tuloksen. Autopaikka-

määrä on kuitenkin näin lähellä keskustaa sijaitsevassa talossa suuri, mikä selittynee 

tontin ulkopuolisella, usean yhtiön yhteisellä keskitetyllä pysäköintiratkaisulla, sekä 

alueen aiemmalla rakentamattomuudella. 

 

Jos autopaikkatarve lasketaan vuodelle 2020, henkilöautotiheyttä on tarkasteltava.  

Henkilöautotiheys oli Turussa vuonna 2012 468 ha/1000 asukasta. Luku on vuodesta 

2004 alkaen kasvanut keskimäärin 1,7 % vuodessa, mutta kasvu on laantunut tarkastelu-

jakson loppupuolella selvästi, ja oli viimeisellä tarkastelujakson puolikkaalla enää 1,1 % 

vuodessa. Henkilöautotiheyden kasvun oletetaan yleisestikin laantuvan, joten kasvuen-

nusteena voidaan käyttää 1,0 % kasvua vuodessa. Tällöin vuonna 2020 henkilöautotihe-

ys olisi Turussa 507 ha / 1000 asukasta. 

 

Autoistumisen kasvuennuste = henkilöautotiheys 2020 = 507 ha/as =1,083 

          henkilöautotiheys 2012    468 ha/as 

 

Muut algoritmin arvot pysyvät samoina, mutta 1 = 1,083 

 

Autopaikkatarve yksiöille: 

 

Y = (0,87*1,083-0,10-0,05-0,15)* 1,1 

    = 0,75 

 

Autopaikkatarve kaksioille: 

 

Y = (0,87*1,083-0,10-0,05-0,00)* 1,1 

    = 0,89  

 

Autopaikkatarve kolmioille: 

 

Y = (0,87*1,083-0,10-0,05+0,10)* 1,1 

    = 0,99 

 

Yksiöille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 
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31 asuntoa * 0,75 autopaikkaa/ asunto = 23,25  24 autopaikkaa 

 

Kaksioille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 

16 asuntoa * 0,89 autopaikkaa/ asunto = 14,24  15 autopaikkaa 

 

Kolmioille autopaikkoja algoritmin mukaan tarvitaan: 

16 asuntoa * 0,99 autopaikkaa/ asunto = 15,84  16 autopaikkaa 

 

Algoritmin mukaan vuonna 2020 taloyhtiöön tarvittaisiin yhteensä 55 autopaikkaa. Ta-

lon kerrosalan ollessa 4206 m2 autopaikkoja tulisi rakentaa pysäköintinormin mukaisesti 

1/ 77k-m2. Jos taas huomioidaan taloyhtiön autopaikkojen marraskuun 2013 täyttöaste 

92 %, ja muutetaan normia 8% pienemmäksi tällä perusteella, saadaan vuoden 2020 

normiksi 1/83,2 k-m2: 

 

  4206 k-m2 /(55ap * 0,92)  83,2 k-m2 

 

Vaikka algoritmilla päästiinkin esimerkissä oikeaan tulokseen, tulos riippuu täysin valit-

tavista muuttujista. Muuttujat arvioidaan aina tapaus kerrallaan, joten epävarmuus näi-

den suhteen on suuri. Lisäksi muuttujia on useampia, joilla kaikilla vaihteluväli on suu-

ri, joten samassa kohteessa erilaisin arvioin esimerkiksi joukkoliikenteen palvelutasosta 

sekä asunnonomistussuhteesta muuttavat tulosta. Lisäksi käytännössä kaavoitusvaihees-

sa algoritmiin tarvittavia tietoja on harvoin saatavilla. 

 

Oulun kaupungissa asuntorakentamisen pysäköintinormit on alun perin vuodelta 1997, 

mutta ne päivitetty vuonna 2006. Normin päivittämiseksi Oulussa on tehty tutkimus 

autopaikkatarpeeseen vaikuttavista tekijöistä sekä nämä huomioon ottaen laskelmat 

vuoden 2020 autopaikkatarpeelle. (Oulun kaupunki 2006.) 

 

Normin määrittämiseksi selvitettiin erilaisten, ja eri etäisyyksillä keskustasta olevien 

asuinalueiden sekä alueiden asukkaiden ominaisuuksia, ja näiden tekijöiden vaikutusta 

autopaikkatarpeeseen. Selvityksen perusteella todettiin, että autopaikkatarvetta lisäävät 
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omistusasuminen, etäisyys keskustasta, suuret asunnot, lapsien määrä sekä tulonsaajata-

loudet. Vastaavasti autopaikkatarvetta pienentävinä ominaisuuksina asuinalueille ha-

vaittiin olevan opiskelija- ja eläkeläistalouksien suuri määrä, kerrostalovaltaisuus, pie-

net asunnot sekä työttömyys ja alhainen tulotaso. (Oulun kaupunki 2006.) 

 

Selvityksen yhteydessä vuokranantajilta, rakennuttajilta ja rakentajilta kysyttiin näke-

myksiä asumisväljyyden kehityksestä, autopaikkatarpeesta sekä parhaasta tavasta il-

maista pysäköintipaikkojen määrä kaavassa. Kyselyn perusteella keskustassa kysytyim-

piä asuntoja ovat suuret yksiöt sekä pienet kaksiot. Pienten asuntojen koko on viime 

vuosina hieman kasvanut ja suurempien asuntojen keskipinta-alan laskenut. Autopaik-

katarpeeseen tällä ei kuitenkaan ole nähty ollen vaikutusta. Rakentajat kuitenkin olivat 

sitä mieltä, että autopaikkatarve on keskustassa laskenut selvästi pienten asuntojen mää-

rän kasvettua keskustassa. Rivitaloasuntojen autopaikkatarpeessa ei ole nähty tulleen, 

eikä siihen nähdä tulevankaan muutoksia tulevaisuudessa. Rakentajien mielestä paras 

tapa merkitä pysäköintipaikkojen vaadittava määrä on sitoa ne kerros- tai asuinalaan 

kerrostalokohteissa, kun taas muissa asuinmuodoissa parhaaksi määritystavaksi nähtiin 

paikkojen määrä asuntoa kohden. (Oulun kaupunki 2006.) 

 

Autopaikkatarpeen määrittämisessä huomioitiin myös autokannan kasvuennuste, asun-

tokuntien määrän ja koon kehitys. Henkilöautotiheys oli vuonna 2005 Oulussa 420 

ha/1000 asukasta, ja vuonna 2020 sen ennustettiin olevan 460 ha/1000 asukasta. Ennus-

te perustui koko maan autokannan kasvuun. Asuntokuntaa kohden vuonna 2004 Oulus-

sa oli 0,86 henkilöautoa, eikä luvun tuolloin ennustettu enää kasvavan asuntokuntien 

koon pienenevän trendin vuoksi. (Oulun kaupunki 2006.) 

 

Autopaikkaennuste laskettiin neljällä eri tavalla. Pohjana käytettiin tilastotietoja ja kas-

vuennusteita, joista muodostettiin kertoimia. Kertoimilla vuoden 2006 autopaikkojen 

tunnuslukuja eri asuntoalueilla muutettiin vuoden 2020 autopaikkatarpeeksi. Pysäköin-

tinormi määritettiin kuitenkin pääsääntöisesti laskentatavan 3 ja 4 mukaan: 

 

Laskentatapa 3:  

 

Autoistumisen kasvuennuste = henkilöautotiheys 2020 = 460 ha/as =1,095 

          henkilöautotiheys 2006    420 ha/as 
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Asuntokuntakoon muutoskerroin = asuntokunnan keskikoko 2020 = 1,86 = 0,894 

                 asuntokunnan keskikoko 2006    2,08 

 

Kasvukerroin = autoistumisen kasvuennuste x asuntokuntakoon muutoskerroin  

= 1,095 x 0,894 = 0,979 

 

Vuoden 2006 tilanteen k-m2 -määrä autoa kohden sekä autojen määrä asuntoa kohden 

on kerrottu kasvukertoimen käänteisluvulla, jolloin luvut ovat muuntuneet vuoden 2020 

tilanteeksi. 

 

Laskentatavassa 4 asuntokuntien kokoon pienenemistä ei ole huomioitu yhden asukaan 

kotitalouksille, jolloin kokonaiskasvukerroin on asuinalueesta riippuen ollut lähempänä 

yhtä. Laskentatavan 4 kasvukertoimella korjatun autopaikkamäärän kerrosneliötä kohti 

katsottiin vastaavan parhaiten vuoden 2020 tarvetta. Laskentojen perusteella päädyttiin 

taulukossa 1 esitettyihin asuntorakentamisen pysäköintinormeihin. Kerrostalojen osalta 

pysäköintinormi perustuu lisäksi etäisyyteen keskustasta. Normit ovat vähimmäisvaati-

muksia, ja ne ovat esitettyinä asuinkerrosalaa kohden. (Oulun kaupunki 2006.) 
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    Normi Huom   

Kerrostalot (AK) 

Etäisyys keskustasta 

alle 1 km 1 ap/100 as-m2 ks. Poikkeukset 

1-4 km 

1 ap/80 as-m2 (suo-

situs 1 ap/as) + 

1vieraspaikka/ 

1000 k-m2 

ks. Poikkeukset 

yli 4km 

1 ap/75 as-m2 

(suositus 1ap/as) + 

1vieraspaikka/ 

1000 k-m2 

ks. Poikkeukset 

Rivitalot (AR,AP)   

1,3 ap/as + 

1vieraspaikka/ 

1000 k-m2 

  

Erillispientalot 

(AP,AO)  
2 ap/as 

 

Erityisasuminen 

(opiskelijat, hoitolai-

tokset, ryhmäkodit 

yms.) 

  tapauskohtaisesti 

 

 

Vieraspaikoituksen osalta normissa todetaan lisäksi, että jokaista korttelin alkavaa 1000 

k-m2 kohden on oltava yksi vieraspaikka. Vieraspaikkojen laskennassa voidaan hyödyn-

tää myös katualueella olevat pysäköintipaikat. Lisäksi invalideille tarkoitettuja pysä-

köintipaikkoja tulee rakentaa kaksi 50 autopaikkaa kohden, sekä lisäksi yksi invalideille 

tarkoitettu pysäköintipaikka seuraavia 50 autopaikkaa kohden. (Oulun kaupunki 2006.) 

 

Poikkeukset: 

Kerrostalojen pysäköintinormeista voidaan kuitenkin poiketa seuraavissa tapauksissa: 

- Normia voidaan pienentää 15 %, mikäli tontille rakennetaan ara -rahoitteisia 

vuokra-asuntoja 

- Aluekeskuksessa tai sen läheisyydessä voidaan normia pienentää 

- Erityisasumismuotojen kohteissa (hoitokodit, asuntolat jne.) paikkamäärää voi-

daan pienentää asuntojen laadun, määrän tai sijainnin perusteella. 
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Vuonna 1997 määritettyihin normeihin tuli päivityksessä vain hyvin pieniä muutoksia. 

(Oulun kaupunki 2006.) 

 

Jyväskylässä autopaikkojen määristä on laadittu ohje ensikertaa vuonna 1989, ja sitä on 

päivitetty vuonna 1991 keskustan pysäköintipaikkojen osalta. Vuonna 2013 keskustan 

alueen vaaditut pysäköintipaikkamäärät on päivitetty uudelleen vastaamaan tulevaisuu-

den tarpeita. Jyväskylässä käytetty pysäköintinormisto on esitetty taulukossa 2 kerros-

neliötä kohti. (Vuoriainen 2013.) 

 

    Normi Huom   

Kerrostalot (AK) 

Keskusta 1 ap/120 k-m2     

Muut asuinalueet
1 ap/85 k-m2 tai vähintään 1 

ap/asunto 
Lisäksi yleisiä pysäköinti-

paikkoja kadunvarsipaikat 

mukaan lukien 100 k-m2 
Rivitalot (AR,AP)   

1 ap/75 k-m2 tai vähintään 

1,3 ap/asunto 

Erillispientalot 

(AP,AO)  
2 ap/asunto 

  
 

Ruutukaavakeskustan alueella vaaditaan rakennettavaksi vähemmän autopaikkoja alu-

een autotiheyden vuoksi. Kuten muissakin kaupungeissa, keskustan alueella asuu selke-

ästi enemmän ihmisiä, joilla ei ole autoa kuin muualla kaupungissa. Lisäksi keskustan 

alueen pienempään autopaikkatarpeeseen on katsottu vaikuttavan joukkoliikenne palve-

luiden hyvä saatavuus sekä palvelutaso. (Vuoriainen 2013.) 

 

Jyväskylässä vieraspaikkoja tulee rakentaa pysäköintinormin mukaan 1 autopaikka/ 100 

rakennettua kerrosneliötä. Vieraspaikkojen määrä lasketaan asemakaavaa kohti, ja sii-

hen voidaan laskea mukaan mahdolliset kadunvarsipaikat. Lisäksi kaupungissa on oh-



45 
 

jeistuksena, että ruutukaavakeskustan alueella opiskelijoille suunnatuissa asuintaloissa 

vieraspaikkoja tulee olla ainoastaan 1/ 1000 k-m2. (Vuoriainen 2013.) 

 

Helsingin kaupungissa autopaikkojen rakentamista on ohjattu aina 1960 – luvulta saak-

ka. Viimeisin päivitys pysäköintinormiin tehtiin vuonna 2012. Uusi pysäköintinormi on 

uudenaikainen, ja se perustuu aluejakoon sekä joukkoliikenteen palvelutasoon eri alueil-

la. Aluejako on tehty henkilöautotiheyden ja asumisväljyyden perusteella saatujen las-

kennallisten autopaikkatarpeiden perusteella, koska alueiden ominaisuuksien perusteella 

autopaikkatarve vaihtelee kaupungin sisällä. Autopaikkatarve on edelleen korjattu hen-

kilöautotiheyden ja asumisväljyyden kasvun ennusteilla vastaamaan vuoden 2035 arvi-

oitua autopaikkatarvetta. Lisäksi aluekohtaisesti saatuja vuoden 2035 laskennallisia au-

topaikkatarpeita on yleisesti korjattu varmuuskertoimella, joka on ollut noin 10 %. (Hel-

singin kaupunki 2012.) 

 

Lisäksi aluekohtaisiin, varmuuskertoimella korjattuihin laskennallisiin autopaikkatar-

peisiin on katsottu vaikuttavan joukkoliikenteen saavutettavuus alueella. Autopaikka-

tarpeen on katsottu olevan sitä pienempi, mitä lähempänä joukkoliikenteen pysäkki on 

kohdetta. Lisäksi joukkoliikenteen muoto ja palvelutaso vaikuttavat normiin. Helsingin 

kaupungin päivitetty pysäköintinormi asuntorakentamisien osalta on esitetty taulukossa 

3. (Helsingin kaupunki 2012.) 



46 
 

    ETÄISYYS 

Pysäköin-

tinormi (suu-

rempi luvuista)

Lisäksi: Poikkeuksia: 

  
ALU

E 

Metro- 

tai juna-

asemalle 

Raidelii-

kenteen 

pysäkille

Runkobus-

si-

liikenteen 

pysäkille 

    

 

Kerrostalot  

I 
alle 

400m 
    

1 ap / 145 k-

m2 tai 0,4 

ap/asunto. 

Vieraspaikkoja 

vähintään 1 ap / 

1 000 k-m2. 

Asukkaiden 

kuorma-autoille 

pysäköintipaik-

koja vähintään 1 

ap / 15 000 k-m2. 

Vieraspaikat ja 

asukkaiden 

kuorma-autojen 

paikat voivat 

sijaita myös 

katu- tai yleisillä 

alueilla.  

Yhteiskäyttöau-

ton pysäköinti- 

paikka tai paik-

koja= normi         

-3%. 
 

yli 400m     

1 ap / 135 k-

m2 tai 0,5 

ap/asunto 

II 
alle 

500m 
    

1 ap / 135 k-

m2 tai 0,5 

ap/asunto. 

 
yli 500m     

1 ap / 125 k-

m2 tai 0,5 

ap/asunto. 

Autopaikkoja  

vähintään 100 

eikä niitä nimetä 

= normi                

-10%. III 
alle 

500m 
    

1 ap / 130 k-

m2 tai 0,5 

ap/asunto 

 
yli 500m     

1 ap / 120 

k-m2 tai 0,6 

ap/asunto 

IV 

  

alle 

600m 
  

1 ap / 120 k-

m2 tai 0,6 

ap/asunto 

Kaupungin 

vuokra-asunnot 

=  normi               

-20%. 

 
  

  alle 600m 

1 ap / 110 k-

m2 tai 0,65 

ap/asunto 

 
  yli 600m yli 600m 

1 ap / 100 k-

m2 tai 0,7 

ap/asunto 
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Rivitalot I-III       1 ap/asunto 

Vieraspaikkoja 

vähintään 1 ap / 

1 000 k-m2. 

Asukkaiden 

kuorma-autoille 

pysäköintipaik-

koja vähintään 1 

ap / 15 000 k-

m2. 

Vieraspaikat ja 

asukkaiden 

kuorma-autojen 

paikat voivat 

sijaita myös 

katu- tai yleisillä 

alueilla. 

Yhteiskäyttöau-

ton pysäköinti- 

paikka tai paik-

koja = normi        

-3%. 

 
IV   

alle 

800m 
  

1 ap/100 k-m2 

tai 1 ap/asunto.

  
    alle 800m 

1 ap/90 k-m2 

tai 1,13 

ap/asunto 

  
  yli 800m yli 800m 

1 ap/80 km2 

tai 1,25 

ap/asunto. 

Omakoti- ja 

paritalot 
I-III       1 ap/asunto 

Autopaikkoja  

vähintään 100 

eikä niitä nimetä 

= normi                

-10%. 
 

IV 

1 ap/asunto + 

1ap auton 

tilapäistä säily-

tystä varten 

Town -houset I-III       1 ap/asunto 

IV 
 

alle 

500m 
  1 ap/asunto 

  
yli 500m

 

1 ap/asunto + 

1ap auton 

tilapäistä säily-

tystä varten 

Kaupungin 

vuokra-asunnot 

=  normi               

-20%. 

Erityisasumi-

nen: Opiskeli-

ja-asunnot 

I-III 
alle 

400m 
    

1 ap / 600 k-

m2. 

yli 400m 

1 ap / 400 k-

m2 

IV 
alle 

600m 

alle 

600m alle 600m 

1 ap / 300 k-

m2 

yli 600m yli 600m yli 600m 

1 ap / 200 k-

m2 

Erityisasumi-

nen: Se-

nioriasunnot 

"Vastaavien asuntojen" normi -25 % 

  

Erityisasumi-

nen: muut 
Tapauskohtaisesti 
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Kadunvarsipysäköinnin hinnan ajatellaan perinteisesti koostuvan pysäköintipaikan ra-

kentamiskustannuksista sekä sen juoksevista ylläpitokustannuksista. Rakentamiskustan-

nusten sijaan kadunvarsipysäköinnin todellisiin kustannuksiin kuuluu kuitenkin myös 

pysäköintipaikan vaatiman tilan taloudellinen arvo yhteiskunnalle. Se koostuu maan 

vaihtoehtoisen käytön arvosta sekä pysäköintipaikan rakentamiskustannuksista. Pysä-

köintipaikkaan käytetyn raakamaan tai katumaan arvo itsessään ei ole järin suuri edes 

kaupungin keskustassa, vaan taloudellinen arvo yhteiskunnalle koostuu nimenomaan 

siitä, mitä paikalle ei voida rakentaa, koska rakennetaan juuri pysäköintipaikkoja. Ka-

dunvarsipysäköintipaikkojen kohdalla vaihtoehtoinen maankäyttö olisi usein esimerkik-

si puistoaluetta tai jalankulku- ja pyöräreittejä. Vaihtoehtoisen maankäytön arvoa on 

vaikea mitata rahassa yhdenpitävästi, sillä se riippuu siitä, minkä arvoisiksi pysäköinti-

paikat määritetään ja minkä arvoiseksi taas esimerkiksi vaihtoehtoinen kaupunkipuisto 

koetaan. Tilankäytön arvoihin välittyy näin helposti arvostelijan arvomaailma; pyöräili-

jälle pyörätie on arvokkaampi kuin pysäköintipaikat, ja toisaalta puisto on huomattavas-

ti viihtyisämpi kuin pysäköintipaikat ja näin ollen puiston yhteiskunnallinen arvo voi 

nousta korkeaksi. Tulos riippuu siis aina katsontakannasta, mutta arvioiden mukaan 

Turun keskustassa ruutukaava-alueella vaihtoehtoisen maankäytön arvo voi olla noin 

5000€/ m2, kun raakamaan arvo itsessään on noin 13–14€/m2 ja pysäköintipaikan raken-

tamiskustannukset noin 1000–4000€/ pysäköintipaikka rakennuspaikan sijainnista ja 

olosuhteista riippuen. Kadunvarren pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannuksissa 

on suurta vaihtelua juurikin sijainnin ja olosuhteiden takia, mutta vuonna 2011 keski-

määräinen esikaupunkialueen pysäköintipaikan rakentamiskustannus on ollut noin 150 

€ / m2. Helsingin keskustassa vaihtoehtoisen maankäytön arvon on arvioitu vuonna 

2000 olleen jopa 10 000–13 000€/m2. Raakamaalla tarkoitetaan rakentamatonta maa-

pohjaa, johon ei kuulu mitään rakennettua. Todellisuudessa kaupunkien keskustoissa ei 

enää ole raakamaata, vaan keskustat ovat yleensä hyvin tarkasti rakennettuja. Kadunvar-

ren pysäköintipaikan ylläpitokustannukset koostuvat kesä- ja talviajan kunnossa- ja puh-

taanapidosta, pysäköintimaksujärjestelmän sekä pysäköinnin valvonnan ylläpidosta. 

Ylläpitokustannukset vaihtelevat kuukausittain ja vuosittain paljon, ja keskusta-alueen 

kunnossapito on verrattain haastavampaa muiden tienkäyttäjien ja rakennetun ympäris-

tön vuoksi. Helsingin kaupungissa on vuonna 2011 laskettu, että esikaupunkialueella 
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ylläpitokustannus, joka sisältää talvihoidon, puhtaanapidon ja rakenteellisen kunnossa-

pidon, mutta ei sisällä esimerkiksi pysäköinninvalvontaa on noin 50 €/ vuosi.  Keskiar-

vona kustannuksille voidaan vuonna 2014 pitää 10–20€/kk. (Helsingin kaupunki 2011, 

Häkli 2014, Institute of Transportation Engineers 2009, Liikenne- ja viestintäministeriö 

2008.) 

 

Pysäköintipaikan vaihtoehtoisen maankäytön taloudellista arvoa yhteiskunnalle ei pää-

sääntöisesti kuitenkaan lasketa mukaan pysäköintipaikasta koituviin kustannuksiin niitä 

laskettaessa sen hankalan määrityksen takia. Myöskään raakamaan arvoa ei oteta huo-

mioon, vaan sen katsotaan sisältyvän rakentamiskustannuksiin. Kadunvarren pysäköin-

tipaikasta vuosittain koituviin kustannuksiin tulee rakennus- ja ylläpitokustannusten 

lisäksi huomioida kuitenkin annuiteettitekijä. Annuiteettitekijällä tarkoitetaan tekijää, 

jolla alkuperäinen investointikustannus muutetaan tietylle ajanjaksolle vuotuisiksi kus-

tannuksiksi vastaamaan laskenta-ajan päättymisen hintatasoa: 

 

Vuosittaiset kustannukset kadunvarsipysäköintipaikasta yhteensä 

= rakentamiskustannukset * annuiteettitekijä + ylläpitokustannukset/vuosi 

 

Annuiteettitekijä taas koostuu korosta ja laskenta-ajasta: 

 

Annuiteettitekijä cn/i = i(1+i)n 

              (1+i)n – 1 

 

jossa: i = laskenta-ajan korko 

 n = laskenta-aika 

 

Laskenta-aika ja korko riippuvat ajanjaksosta, jolle kustannukset halutaan laskea, ja 

korko muodostuu hintatason arvioidusta muutoksesta. Annuiteettitekijällä kerrottu ra-

kentamiskustannus osoittaa vuosittaisen kustannuksen rakentamisesta jaettuna ajalla, 

jota käytettiin laskenta-aikana. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008.) 

 

Esimerkki: 

Korko = 5 % 

Laskenta-aika = 30 vuotta 
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Annuiteettitekijä c30/0,05  = 0,05(1+0,05)30  = 0,065051 0,065 

   (1+0,05)30 – 1 

 

Rakennetaan pysäköintipaikkoja Turun keskustaan, normaaleihin olosuhteisiin: 

 

Rakentamiskustannukset = 2000€/ pysäköintipaikka 

Rakentamiskustannukset vuodessa = 2000€ * 0,065 = 130€/ vuosi 

Kunnossapitokustannukset = 10€/ kk  =120€/ vuosi 

Kokonaiskustannukset 30 vuodessa rakentamisesta = 130€/ vuosi * 30 vuotta = 3900€ 

 

Vuosittaiset kustannukset kadunvarsipysäköintipaikasta yhteensä seuraavan 30 vuoden 

ajan: 

= 130€ + 120€  

= 250€/ vuosi 

 

Rakennetun pysäköintipaikan rakentamiskustannusten voidaan siis ajatella kuolettuvan 

30 vuoden kuluessa, jolloin pysäköintiruudun hinnaksi on tullut jo 3900€. Tämän jäl-

keen ylläpitokustannukset pysyvät kuitenkin ennallaan, tai todellisuudessa jopa nouse-

vat, jolloin vuosittain pysäköintipaikasta kertyy edelleen kustannuksia vähintään 120€/ 

vuosi. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008.) 

 

Tonttien sisälle rakennettavien pysäköintipaikan toteuttamiskustannukset vaihtelevat 

toteutusmäärän ja – tavan perusteella. Lisäksi toteuttamiskustannuksiin vaikuttavat to-

teutusalueen erityispiirteet, kuten sijainti, maaperän laatu, pohjaveden korkeus, merive-

den ja sen korkeuden mahdollinen vaikutus, pysäköintijärjestelmän koko ja laajuus sekä 

myös yleisesti rakennusalan suhdanne- ja markkinatilanne. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Asemakaavassa vaadittujen pysäköintinormin mukaisten autopaikkojen toteuttamiskus-

tannukset kasvavat tontin rakennustehokkuuden kasvaessa; mitä tehokkaammin tontti 

rakennetaan, sitä todennäköisemmin pysäköintipaikat on rakennettava maan alle tai eril-

liseen pysäköintilaitokseen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun tontilla ei ole pysäköinti-
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paikkoja, sille mahtuu enemmän rakennuksia, ja rakennustehokkuus kasvaa. Toisaalta, 

kun pysäköinti on sijoitettu tontilta toisaalle, kasvaa asumisväljyys, ja lisäksi alueen 

kaupunkikuva ja asumismukavuus kohentuvat. Huoneistokoon voidaan siis olettaa ko-

hoavan ja nostavan asumisväljyyttä, kun kerrosneliötä sallitaan rakennettavaksi tontille 

enemmän. Tämän lisäksi maan alaisella pysäköinnillä on havaittu olevan myös positii-

vinen vaikutus alueen liikennejärjestelyihin; alueen katuverkolla on todettu syntyvän 

jopa 75 % vähemmän henkilöautoliikennettä maan alle sijoitetun pysäköinnin myötä.  

Mutta taas toisaalta, kun pysäköinti on sijoitettu muualle kuin maan päälle, kasvavat 

pysäköintipaikan rakentamiskustannukset vähintään kaksinkertaisiksi. Yhden maan 

päällä olevan pysäköintipaikan hinnaksi tulee Helsingissä noin 4000€, kaksikerroksisen 

pysäköintikansipaikan hinta on jo 10000€ ja kallioluolaan rakennetun pysäköintipaikan 

hinta voi nousta jopa 50 000 euroon. Lisäksi pysäköintipaikan rakentamiskustannuksiin 

vaikuttaa raakamaan arvo, joka sisällytetään osaksi rakentamiskustannuksia. Kuvassa 

11 on esitetty erilaisten pysäköintiratkaisujen rakentamiskustannuksia yhtä pysäköinti-

paikkaa kohden Helsingissä vuonna 2009. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Asemaakaavoissa vaadittujen pysäköintinormin mukaisten pysäköintipaikkojen raken-

tamiskustannukset ovat nykyään osa asuntorakentamiseen liittyviä kustannuksia. Pysä-

köintipaikkojen rakentamisen kustannukset asuintalon kerrosneliötä kohti riippuvat py-

säköintiratkaisun lisäksi asemakaavassa määrättyjen pysäköintinormin mukaisten vel-

voiteautopaikkojen määrästä. Mitä enemmän pysäköintinormin mukaan velvoitetaan 

pysäköintipaikkoja rakennettavaksi, sitä suuremmaksi kustannukset nousevat kerrosne-

liötä kohti.  

 

 

Esimerkki: 

 

Kun pysäköintinormi on 1ap/ 90 k-m2, ja yhden pysäköintipaikan toteuttamiskustannuk-

set ovat 5000 €, pysäköintipaikan rakentaminen nostaa kerrosneliöhintaa 56€/k-m2: 

 

5000€/ 90 k-m2 = 56€/k-m2 

 

Jos taas pysäköintinormi on 1ap/ 150 k-m2, ja yhden pysäköintipaikan toteuttamiskus-

tannukset ovat 5000 €, pysäköintipaikan rakentaminen nostaa kerrosneliöhintaa 33€/k-

m2: 

 

  5000€/ 150 k-m2 = 33€/k-m2 

 

Kun yhden pysäköintipaikan hinta kohoaa 50 000 euroon, kerrosneliöhinta nousee edel-

lisissä tapauksissa 556 € ja 393 €: 

 

  50 000€/ 90 k-m2 = 556€/k-m2 

  50 000€/ 150 k-m2 = 333€/k-m2 

 

Kuvassa 12 on havainnollistettu pysäköintipaikan toteuttamiskustannuksen ja pysäköin-

tinormin vaikutusta kerrosneliöhinnan nousuun. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Esimerkki: 

 

Maantasoon rakennettavat pysäköintipaikat: 

 

Pysäköintipaikan rakentamiskustannus 5000€ 

Rakennustehokkuus (e) = 225 000 m2 / 300 000 m2 = 0,75 

 

Rakennusoikeus k-m2 = 300 000m2 x 0,75 = 225 000 k-m2 

Asuntoja = 225 000  k-m2 / (75htm2 / 1,18) = 3450 asuntoa 

Pysäköintipaikkoja = 225 000 k-m2 / 115 k-m2/autopaikka = 1957 autopaikkaa 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset = 1957 ap x 5000 €/ap = 9 785 000€ 

Rakennusoikeuden arvo = 225 000 k-m2 x 700€/ k-m2 = 157 500 000€ 

 

Pysäköinnin rakentamisen kustannukset rakennusoikeuden arvosta = 

9 785 000€ / 157 500 000€ x 100 = 6,2 % 

 

Maanpinnan alle rakennettavat pysäköintipaikat: 

 

Pysäköintipaikan rakentamiskustannus 30 000€ 

Rakennustehokkuus (e) = 750 000 m2 / 300 000 m2 = 2,5 

 

Rakennusoikeus k-m2 = 300 000m2 x 2,5 = 750 000 k-m2 

Asuntoja = 750 000 k-m2 / (75htm2 / 1,18) = 11 800 asuntoa 

Pysäköintipaikkoja = 750 000 k-m2 / 115 k-m2/autopaikka = 6522 autopaikkaa 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset = 6522 ap x 30 000 €/ ap = 195 660 000€ 

Rakennusoikeuden arvo = 750 000 k-m2 x 700€/ k-m2 = 525 000 000€ 

 

Pysäköinnin rakentamisen kustannukset rakennusoikeuden arvosta = 

195 660 000€/ 525 000 000€ x 100 = 37,3 % 

 

Kun pysäköintipaikat rakennetaan maan alle, nousee rakennustehokkuus kolminkertai-

seksi, mutta yhden pysäköintipaikan rakentamiskustannukset nousevat kuusinkertaisiksi 

ja kaikkien pysäköintipaikkojen kaksikymmentäkertaisiksi. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Aiemmin pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannukset on yleisesti sisällytetty asuin-

talon rakentamisen kustannuksiin, ja edelleen asuinhuoneistojen markkinaehtoisiin 

myyntihintoihin. Tämä on pätenyt silloinkin, vaikka pysäköintipaikat olisi toteutettu 

erilliseen pysäköintilaitokseen tai pysäköintiluolaan. Yleensä asemakaavassa kuitenkin 

määrätään pysäköintinormin mukaisesti velvoitepysäköintipaikkoja toteutettavaksi vä-

hemmän kuin asuntoja. Tämä tarkoittaa, että kaikki maksavat asunto-osakeyhtiön pysä-

köintipaikkojen rakentamisesta, vaikka vain osalla asukkaista on mahdollisuus, tai ha-

lua, käyttää pysäköintipaikkoja. (Helsingin kaupunki 2009.) Jos esimerkiksi 56 asunnon 

asunto-osakeyhtiöön, jossa asuntojen pinta-ala on 75 htm2, toteutetaan pysäköintinor-

min 1 ap/ 115 k-m2 mukaisesti 43 pysäköintipaikkaa, autopaikan saa käyttöön vain 77 

% osakkeen omistajista. Mikäli autopaikkojen toteuttamiskustannukset ovat olleet 

40 000€ / autopaikkaa, myös ilman autopaikkaa jääneet 23 % osakkeen omistajista 

maksaa osakkeestaan 30 714€ enemmän autopaikkojen toteuttamiskustannusten katta-

miseksi: 

 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset: 40 000€ x 43ap = 1 720 000€ 

Pysäköintipaikkojen kustannukset/ asunto: 1 720 000€ / 56 as = 30 714€ 

 

Tässä tapauksessa autopaikattomat asunto-osakkeen omistajat ikään kuin maksavat sub-

ventiota autopaikallisille asunto-osakkeenomistajille heidän autopaikoistaan. Autopai-

kattomat osakkeenomistajat tukevat siis naapurien auton säilytystä ajattelemattaan 

30 714 eurolla. Asunto-osakeyhtiöllä on kuitenkin mahdollisuus periä vuokraa tai vasti-

ketta omistamiensa autopaikkojen käyttäjiltä. Tällöin peritty vuokra tulee kaikkien 

osakkeen omistajien hyödyksi sen alentaessa asunto-osakeyhtiön menojen kattamiseksi 

perittävää hoitovastiketta, mutta ei kuitenkaan pienennä autopaikattomien subventoi-

maan rahasummaa autopaikkojen rakentamisesta.  Erillistä vuokraa autopaikoista peri-

tään kuitenkin harvoin, sillä usein osakkeenomistajien enemmistöllä on käytössään au-

topaikat. Käytännössä autopaikkojen käytöstä peritään vain pieni käyttömaksu, jolla 

katetaan autopaikkojen ylläpidon kustannukset. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Asunto-osakeyhtiön asemakaavassa vaaditut pysäköintinormin mukaiset autopaikat 

voidaan toteuttaa myös erillisinä autopaikkaosakkeina. Osakemuotoisten autopaikkojen 

myynnin osuus uudistuotannosta on kasvanut viime vuosina. Autopaikat myydään usein 

osakkeina, kun ajatellaan asunto-osakkeiden menekin olevan parempi, kun ostajalla on 

mahdollisuus ostaa itselleen myös oma, nimetty autopaikkaosake, tai silloin, kun asun-

to-osakkeen hintaa halutaan saada alemmaksi poistamalla siitä autopaikan rakennuskus-

tannukset. Tällöin osakkeet eivät jää asunto-osakeyhtiön omistukseen, vaan ne siirtyvät 

erillisinä osakkeina ostajalle. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Osakkeina myytävien autopaikkojen markkinahinta nousee usein korkeaksi, jos kaikki 

autopaikkojen toteuttamisesta muodostuneet kustannukset sisällytetään autopaikkaosak-

keiden hintoihin. Tämän vuoksi autopaikkojen rakentamisen kustannuksista osa yleensä 

sisällytetäänkin asunto-osakkeiden hintoihin siitä huolimatta, että autopaikkojen omis-

tus siirtyy autopaikkaosakkeen ostajalle. Jos autopaikat myydään erillisinä osakkeina, 

niiden hinnaksi määritellään usein noin puolet todellisista toteuttamiskustannuksista. 

Esimerkiksi edellä mainitusta 40 000 euron autopaikkojen rakentamisesta yhtä asunto-

osaketta kohti kertyi kustannuksia 30 714€. Kun autopaikat myydäänkin osakkeina hin-

taan 20 000€/ autopaikka, yhtä asunto-osaketta kohti kustannuksia kertyy edelleen 

10 714€ siitä huolimatta, että edes asunto-osakeyhtiö ei omista enää autopaikkaosakkei-

ta. Lisäksi on mahdollista, että asunto-osakkeen myyntihinta ei kuitenkaan ole auto-

paikkaosakkeeseen siirretyn hinnan vertaa alempi, sillä asunto-osakkeiden myyntihinnat 

ja sen sisältämä toteuttajan kate määräytyvät aina vallitsevan markkinatilanteen mu-

kaan. (Helsingin kaupunki 2009.) Autopaikkojen myynti osakkeina puoleen hintaan 

todellisista rakentamiskustannuksista pienentää autopaikkojen subventioita, mutta ei 

poista sitä. 

 

Osakkeina myytävät, asunto-osakeyhtiön rakentamisen yhteydessä toteutetut autopaik-

kaosakkeet pyritään pääsääntöisesti myymään asunto-osakkeen ostajille. Mikäli auto-

paikkoja on rakennettu kuitenkin yli tarpeen, tai niiden markkinahinta on kustannusten 

jaosta huolimatta noussut liian korkeaksi, ne saatetaan myydä myös muille kuin asunto-

osakeyhtiön osakkaille. Tulevaisuudessa tästä saattaa koitua ongelmia, sillä myöhem-

mät asunto-osakeyhtiön osakkeen omistajat saattavat olla halukkaita autopaikkaosak-

keen ostoon omasta asunto-osakeyhtiöstä, mutta osakkeet onkin myyty yhtiön ulkopuo-
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lelle. Tällöin tilanne saattaa aiheuttaa jopa vääristymää sekä markkinahintoihin että 

asunto-osakeyhtiön autopaikan omistajiin, sillä autopaikkaosakkeen omistaja voi myydä 

osakkeensa eniten tarjoavalle, eikä suinkaan välttämättä yhtiön osakkaalle. Näin saate-

taan päätyä tilanteeseen, jossa asunto-osakkeen omistajat, jotka ovat maksaneet osan 

autopaikkojen rakentamisesta, ovat jääneet ilman asemakaavan määräämiä velvoite-

pysäköintipaikkoja, kun asunto-osakeyhtiössä sijaitsevat autopaikat on myyty lähikort-

telien asukkaille tai mahdollisesti jopa yrityksille. Tämän vuoksi asemakaavaan tulisi 

tulevaisuudessa tässä mallissa voida liittää ehto, jonka mukaan autopaikat voi vuokrata 

asunto-osakeyhtiön ulkopuolelle, mutta niiden omistus tulee pysyä yhtiön osakkailla. 

(Helsingin kaupunki 2009.) Tällä hetkellä asemakaavassa ei näin kuitenkaan voida mää-

rätä (Hovi 2014). 

 

Erillisinä osakkeina toteutettujen autopaikkojen rakentamiskustannusten eriyttämistä 

asunto-osakkeiden hinnoista on kehitettävä. Nykyisessä mallissa kaikki asunto-

osakkeen ostajat maksavat asunto-osakkeensa hinnassa osan autopaikkojen toteuttamis-

kustannuksista, vaikka eivät autopaikkaosaketta ostaisikaan erikseen. Tavoitteena on 

siis myös yksityisellä tasolla jakaa autopaikkojen rakentamiskustannukset ainoastaan 

niiden kesken, jotka autopaikkoja käyttävät. Käytännössä tämä tarkoittaa, että autoilun 

ja asumisen kustannukset eriytetään toistaan kokonaan niin, että pysäköintipaikat eivät 

enää liity asumiseen osana sitä automaattisesti, vaan auton säilytys nähdään osana autoi-

lua. Kun pysäköintipaikkojen rakentamisen kustannukset eivät enää liity asumiseen, 

asumisesta tulee edullisempaa, ja tällöin vain ne, jotka tarvitsevat autolleen säilytyspai-

kan, voivat hankkia sen erillisenä kustannuseränä. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Helsingin autopaikkatyöryhmän (2009) mukaan asunto-osakeyhtiö voitaisiin määrätä 

toteuttavaksi niin, että vain tietty osa asunto-osakkeista oikeuttaisi hallitsemaan myös 

asunto-osakeyhtiöön toteutettavia autopaikkoja. Näihin asunto-osakkeisiin kohdistettai-

siin myös autopaikkojen toteuttamiskustannuksia varten otettu erillinen yhtiölaina, joka 

kattaa kaikki pysäköinnin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Asunto-osakkeiden 

myynnin yhteydessä asunto-osakkeet siis myydään erillisinä, ja samalla tarjotaan mah-
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dollisuutta ostaa myös autopaikkaosake, jolla on erillinen laina. Autopaikkaosakkeiden 

tulee olla rakentamisen jälkeen toteuttajan hallussa, joka myy ne edelleen suoraan asun-

to-osakkeen ostajalle. Autopaikkaosakkeiden menekistä markkinoilla ei tosin voida olla 

etukäteen vakuuttuneita. Kaikki rakentamisenkustannukset kattava autopaikan hinta on 

nimittäin huomattavasti korkeampi kuin edellisessä luvussa esiteltyjen osakkeiden, jois-

ta asunto-osakeyhtiön osakkaat maksoivat osan. Tämän myötä on näin entistä suurempi 

syy pelätä autopaikkojen omistuksen siirtymisestä pois asunto-osakeyhtiön omistajilta. 

 

Tähän malliin autopaikkojen toteuttamisesta liittyy riski myös asuntojen markkinahin-

noista. Mikäli alueen uudistuotannon asunto-osakkeiden, joihin sisältyy edellisten esi-

merkkien mukaiset asunto-osakeyhtiön omistamat 40 000€ hintaiset autopaikat, myyn-

tihinta on keskimäärin 4000€/htm2. Huoneistoneliömetriä kohden autopaikoista kertyy 

tällöin hintaa 410€. Tällöin siis asunto-osakkeen hinnan ilman autopaikkaa tulisi olla 

3590€/htm2, jolloin autopaikka-osakkeen ostajan asunto-osakkeen sekä autopaikan yh-

teishinnaksi tulee 4123€/htm2: 

 

56 asuntoa, joiden pinta-ala on 75 htm2 

75 htm2 * 1,18 = 88,5 k-m2 

Kerrosneliömäärä yhteensä 56 * 88,5 k-m2 = 4956 k-m2 

Pysäköintinormi 1 ap/ 115 k-m2  

Autopaikkoja 4956 k-m2 / 115 k-m2/ap = 43 ap 

 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset yhteensä: 43 ap*40 000€/ ap = 1 720 000€ 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/ asunto: 1 720 000€/ 56 as = 30 714€ 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/ k-m2 = 30 714€/  88,5 k-m2 = 347€/ k-m2 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/htm2: = 347€ * 1,18 = 410€ 

 

 Autopaikattoman asunnon hinta/ htm2 = 4000€ - 410€= 3590€ 
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Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/ autopaikallinen asunto = 40 000€ 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/ autopaikallisten asuntojen k-m2  

= 40000€/ 88,5 k-m2 = 452€/ k-m2 

Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset/autopaikallisten asuntojen htm2  

= 452€* 1,18 = 533€/ htm2 

 

 Autopaikallisen asunnon hinta/ htm2 = 3590€ + 533€ = 4123€ 

 

Riski muodostuu siis siitä, että löytyykö kalliimman neliöhinnan autopaikallisille asun-

noilla ostajia, kun toisissa asunto-osakeyhtiöissä perinteisellä mallilla toteutettuihin 

asuntoihin kuuluu autopaikka, ja neliöhinta on kuitenkin alhaisempi. Yksinkertaisempi 

vaihtoehto kustannusten sitomiselle nimenomaan autopaikkaosakkeisiin on sitoa auto-

paikka asunto-osakkeeseen. Tällöin asunto-osakeyhtiössä on tarjolla asunto-osakkeita, 

joihin kuuluu autopaikka ja asunto-osakkeita, joihin ei kuulu autopaikkaa. Tällöin myös 

vain niiden asunto-osakkeiden hintaan sisällytetään kustannukset autopaikkojen raken-

tamisesta, joihin kuuluu autopaikka. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Helsingin Jätkäsaareen on vuoden 2014 lopussa valmistumassa 2 hitas-taloa, joissa on 

myynnissä sekä autopaikallisia että autopaikattomia asunto-osakkeita. Talon pihan sekä 

talojen alle rakentuvien pysäköintipaikkojen kappale hinta on 45 000€, ja se kohdiste-

taan ainoastaan siihen osakkeeseen, johon autopaikka kuuluu. Autopaikalliset osakkeet 

maksavat taloissa siis 45 000€ enemmän kuin autopaikattomat osakkeet, joihin ei koh-

disteta pysäköinnin kustannuksia lainkaan. Autopaikattomat asunnot ovat menneet Jät-

käsaaressa hyvin kaupaksi, ja kaikista talon asuntoihin kohdistuvista kyselyistä kaksi 

kolmasosaa on kohdistunut juuri autopaikattomiin osakkeisiin. (Silfverberg 2014.) 

Helsingin kaupungin autopaikkatyöryhmän (2009) mukaan asemakaavassa määrätyt 

pysäköinnin velvoitepaikat voitaisiin toteuttaa aina tarpeen mukaan yhteen, omalle ton-

tilleen rakennettuun pysäköintilaitokseen. Tällöin asemakaavassa määrätty velvoiteau-

topaikkamäärä voisi olla asuintonttien osalta puolet pienempi niin kuin vastaavassa pe-

rinteisessä tilanteessa, ja asemakaavassa tulee nimenomaan määrätä, että autopaikat 

tulee toteuttaa erilliseen pysäköintilaitokseen erilliselle tontille. Lisäksi asemakaavassa 

määrättäisiin myös, että pysäköintilaitoksen tontille saa toteuttaa myös yksityisiä pysä-

köintipaikkoja saman verran.  
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Tässä mallissa kaupunki velvoittaisi ensimmäisen asuintontin omistajan, tai muun ta-

hon, perustamaan omakustannusperusteisen pysäköintiyhtiön, ja pysäköintiyhtiön to-

teuttamaan autopaikkatontille pysäköintilaitoksen. Pysäköintiyhtiö toteuttaisi pysäköin-

tipaikkoja pysäköintilaitokseen aina tarpeen tullen, eli silloin kun yhtiöön liittyy alueen 

uusia asunto-osakeyhtiöitä, joiden velvoitepaikat on määrätty toteutettavaksi ko. tontil-

le. Pysäköintiyhtiöön liittyviltä asunto-osakeyhtiöltä peritään toteutettavien autopaikko-

jen lukumäärään perustuva liittymismaksu. Lisäksi pysäköintiyhtiöön voi liittyä myös 

yksityisiä henkilöitä tai yrityksiä, joille yhtiön tulee toteuttaa autopaikat liittymismaksua 

vastaan. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Pysäköintiyhtiöön perustuva malli alentaa asunto-osakeyhtiölle pysäköinnin järjestämi-

sestä koituvia kustannuksia 50 %. Kustannusten puolittuminen tosin johtuu ainoastaan 

siitä, että pysäköintipaikkoja on rakennettava vain puolet perinteisen asuinalueen pysä-

köintinormin velvoittamasta määrästä. Edellisen esimerkin mukaisten 30 714 euron kus-

tannusten sijasta yhtä huoneistoa kohti kustannuksia siis tulisi vain 15 357€. Malli aset-

taa asunto-osayhtiön osakkeenomistajat kuitenkin erikoiseen asemaan, sillä kaikki jou-

tuvat maksamaan pysäköinnin järjestämisestä, ja kuitenkin entistä harvempi saa käyt-

töönsä asunto-osakeyhtiön omistaman autopaikan. Ilman asunto-osakeyhtiön autopaik-

kaa jääneet voivat liittyä pysäköintiyhtiöön myös yksityishenkilöinä, mutta tällöin liit-

tymismaksu kattaa autopaikan toteuttamisen kaikki kustannukset. Periaatteessa tässä 

tapauksessa yksityishenkilö maksaa asunto-osakkeensa hinnassa 15 357€ naapurinsa 

pysäköintipaikasta, ja lisäksi omastaan 40 000€, eli pysäköinnin kustannuksiksi tulee 

yhteensä 55 357€. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Pysäköintiyhtiö -mallia voidaan myös muokata muuttamalla asemakaavojen pysäköin-

tinormia pienemmäksi, eli lisäämällä, tai poistamalla kokonaan asunto-osakeyhtiön vel-

voitepaikat ja siirtämällä pysäköintipaikan hankinta kokonaan yksityisille henkilöille. 

Tällöin tosin pysäköintiyhtiön perustajankin tulee olla jokin muu taho kuin asunto-

osakeyhtiö. Asemakaavassa voidaan myös vaihtoehtoisesti velvoittaa toteutettavaksi 

ensin vain osa koko pysäköintinormin vaativista pysäköintipaikoista, ja loput vain jos 

pysäköintipaikoille on kysyntää. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Myös pysäköintiyhtiö -mallissa, niin kuin muissakin pysäköinnin järjestämisen kustan-

nuksia asunto-osakeyhtiöiltä käyttäjille siirtävässä malleissa, ei ole takeita, että alemmat 

pysäköinnin järjestämisen kustannukset siirtyvät asunto-osakkeiden myyntihintoihin. 

Asunto-osakkeiden myyntihinnat määräytyvät aina markkinatilanteen mukaan, mutta 

autopaikattomat, uudet asunto-osakeyhtiöt ovat kuitenkin uusi ilmiö. Asunto-osakkeen 

ostajan tulee olla tietoinen yhtiön autopaikattomuudesta, ja toisaalta tämän tyyppisten 

asuntojen hintojenkin tulisi pysyä alempina. Helsingin kaupungin autopaikkatyöryhmä 

(2009) onkin esittänyt, että pysäköintiyhtiö – mallin käyttöönotto edellyttäisi kaupungil-

ta tonttien luovutussopimuksissa markkinahintaisten osakekauppojen jonkin laista sään-

telyä. (Helsingin kaupunki 2009.)  

 

Pysäköintiyhtiö -mallin käyttöönotto saattaa olla hankalaa, sillä asunto-osakeyhtiöiden 

rakennuttajat todennäköisesti epäilevät mallin vaikutusta uusien asuntojen myyntiin. 

Lisäksi yksityisten henkilöiden kyky ja halu hankkia omakustannusperusteinen pysä-

köintipaikka saattaa olla alhainen. Lisäksi epäoikeidenmukaisuus kustannusten jaossa 

saattaa aiheuttaa ongelmia silloin, kun asunto-osakeyhtiö omistaa velvoitepaikkoja eikä 

niitä riitä kaikille asunto-osakkeiden omistajille. Oman pysäköintipaikan hankinnan 

sijaan asukkaat saattavat alkaa suosimaan pysäköinti katu- ja muilla yleisillä alueilla. 

Pysäköinninvalvonnan tehostaminen niin pysäköintiyhtiöiden läheisyydessä kuin pysä-

köintiyhtiöiden sisälläkin tulee tällöin ajankohtaiseksi väärinpysäköinnin estämiseksi. 

Myös pysäköintihallin jatkuva laajentaminen saattaa olla häiritsevää, ja toisaalta lisä-

paikkojen valmistumisen odottaminen saattaa viivästyttää muita asunto-

osakeyhtiöhankkeita. (Helsingin kaupunki 2009.) 

Kustannustehokas ratkaisu autopaikkojen toteuttamiselle olisi kaupungin erilliselle ton-

tille toteuttama pysäköintilaitos, jolle sijoitettaisiin usean eri taloyhtiön velvoiteautopai-

kat. Kaupungin rakentama pysäköintilaitos olisi yhtiömuotoinen, ja kaupunki sen omis-

tajana myöntäisi pysäköintiyhtiölle taloyhtiöiden autopaikkojen toteuttamisesta koituvi-

en kustannusten suuruisia lainoja. Asunto-osakeyhtiöt edelleen velvoitettaisiin lunasta-

maan pysäköintiyhtiöltä kaavan mukaiset velvoiteautopaikat vuokrasopimuksilla. Pysä-

köintiyhtiön ja taloyhtiöiden välille tulisi siis tehdä korvaukseton sopimus autopaikko-

jen toteuttamisesta, ja vuokrasopimus tehtäisiin ainoastaan pysäköintiyhtiön ja autopak-

kojen käyttäjien välille. (Helsingin kaupunki 2009.) 
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Autopaikoista perittävän vuokran tulisi kattaa autopaikan ylläpitokustannukset sekä 

lisäksi autopaikkojen toteuttamisesta aiheutunutta lainaa ja lainan korkoja. Vuokra 

muodostuisi siis autopaikan rakentamiskustannuksista, sitä varten otetusta lainasta sekä 

lainan korosta. (Helsingin kaupunki 2009.) 

 

Kaupungin perustamalla pysäköintilaitoksella autopaikan ja asunnon myyntihinnat saa-

daan eriteltyä toisistaan täysin, ja autopaikoista koituvat kustannukset jäävät ainoastaan 

autopaikan käyttäjien maksettavaksi. Kaupunki kuitenkin toisaalta joutuisi sijoittamaan 

suuren rahamäärän ja kantamaan vastuuta osakkeenomistajana. Lisäksi ei voida tietää 

alenevatko asuntojen myyntihinnat tässäkään tapauksessa samassa suhteessa kuin toteu-

tuskustannukset alenevat, ja millainen vaikutus autopaikan vuokrausmahdollisuudella 

on asuntojen menekkiin verrattuna asuntoihin, joissa on autopaikan ostomahdollisuus. 

Kaupungin toteuttama pysäköintilaitos on kuitenkin kustannustehokasvaihtoehto auto-

paikkojen toteuttamiselle. (Helsingin kaupunki 2009.) 

Keskitetyllä pysäköinnillä tarkoitetaan usean eri kiinteistön tai tontin pysäköintipaikko-

jen rakentamista samaan paikkaan, kuten edellisessäkin esimerkissä. Pysäköintipaikat 

rakennetaan yleensä pysäköintialueen omistajien tai vuokraajien alueen läheisyyteen 

niin, että etäisyys kaikilta kiinteistöiltä tai tonteilta on lähes samansuuruinen. Keskitetty 

pysäköintiratkaisu kokoaa siis tietyn alueen kaiken pysäköinnin samaan paikkaan. 

Usein keskitetty pysäköintiratkaisu on joko erilliselle tontille toteutettu pysäköintilaitos, 

tai maan alle toteutettu pysäköintiluola. Maan päälliset keskitetyt ratkaisut ovat usein 

varsin kannattamattomia arvokkaan maan vuoksi, ja toisaalta ne ovat kaupunkikuvalli-

sesti varsin epämiellyttäviä. (Jyväskylän kaupunki. 2012.) 

 

Keskitetty pysäköintiratkaisu kokonaisuutena pienentää pysäköinnin rakentamiskustan-

nuksia yhtä tonttia tai kiinteistöä kohti, ja sen osalliset voivat olla joko asunto-

osakeyhtiötä tai liikekiinteistöjä. Ainoastaan asunto-osakeyhtiöiden omistamassa keski-

tetyssä pysäköintiratkaisussa pysäköintipaikat ovat usein nimettyjä, ja kaikilla pysäköin-

tioikeuden haltijoilla on oma pysäköintipaikka. Keskitetty pysäköintiratkaisu ei vaikuta 

kustannusten jakamiseen asunto-osakeyhtiön sisäisesti, mutta pienentää kokonaiskus-

tannuksia, ja parantaa rakennustehokkuutta pysäköintipaikkojen ollessa sijoitettuna joko 

maan alle tai erilliselle tontille. Pihakannen päältä keskitetysti toisaalle sijoitetulla pysä-

köinnillä saavutetaan laadukasta ympäristöä, mutta sillä on myös positiivinen vaikutus 
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loksia eri toimintojen ja pysäköintipaikkojen käyttöasteen mukaan. Tutkituilla kohteilla 

oli kaikilla omat pysäköintialueensa, ja pysäköintipaikkojen määrä oli rakentamisaikai-

sen pysäköintinormin mukainen. (Malmö stad 2010.) 

 

  

Arkipäivät

kello 10-16

Perjantai

kello 16-19

Lauantai 

kello 10-13 Yöt

Asukkaat 55-75 55 50 80-90

Vieraat 30 70 40 50

Toimitilat 60-80 20 10 10

Liikkeet 40 80-90 100 0

Teollisuus 60-80 10 5 10

Koulut 90 10 5 0

Hotellit 50 50 30 80

Ravintolat 75 40 60 0

Taulukon mukaan tarkasteltujen pysäköintipaikkojen kokonaistäyttöaste kaikilla pysä-

köintipaikoilla yhteensä oli korkeimmillaan arkipäivä kello 10–16 välillä, ja silloinkin 

vain 65 %. Tarkastelussa on kuitenkin huomioitava, että eri toimintojen kokonaispysä-

köintipaikkamäärä ja -tarve on erilainen. Vuorottaispysäköintipaikkaa suunniteltaessa 

asukaspysäköinnin pariksi on valittava esimerkiksi pienteollisuutta sekä toimistoja tai 

kouluja, joiden pysäköinnin huipputunnit sijoittuvat asukaspysäköinnin hiljaisimmille 

tunneille, ja niiden kokonaispysäköintipaikkamäärän tarve on kokonaisuutena asukas-

pysäköintipaikkamäärää pienempi. (Malmö stad 2010.) 

 

Todellisuudessa vuorottaispysäköinnin järjestämisellä voidaan perinteistä pysäköin-

tinormia asemakaavassa pienentää noin 10 %. Tämän myötä pysäköinnin järjestämisen 

kustannukset pysäköintipaikkaa kohden pienevät saman verran, ja koska keskitetyn py-

säköintiyhtiön omistaa ulkopuolinen taho, sopimukset autopaikkojen käytöstä tehdään 

asunto-osakkeen omistajan ja pysäköintiyhtiön välille. Näin sekä autopaikkaa tarvitse-

van kustannukset alenevat, ja autottomat eivät joudu maksamaan pysäköintipaikoista, 

joita eivät tarvitse. (Jyväskylän kaupunki 2012.) 
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Turussa, kuten muissakin kaupungeissa pyritään ensisijaisesti tyydyttämään yksityinen 

pysäköinti yksityisillä alueilla. Tällöin kaupunki pyrkii arvioimaan kunkin tontin tule-

van pysäköintipaikkatarpeen, ja tontin omistaja on velvollinen toteuttamaan ne omalla 

kustannuksellaan. Pysäköintinormin avulla pyritään siis pitämään asumisen pysäköinti, 

niin kaupunkia kuin asukastakin miellyttävästi, pois katualueelta. Samalla pysäköinnin 

järjestämisen kustannukset jäävät tontin omistajan vastuulle. Turun kaupungissa ei kui-

tenkaan ole kirjoitettua yhdenpitävää pysäköintinormistoa, jota asemakaavoituksessa 

käytettäisiin. Omakoti- ja rivitalojen osalta pysäköintinormi on Turussa hyvin toimiva, 

eikä siihen ole tarvetta tehdä muutoksia. Kerrostaloasuntojen kohdalla pysäköintinormi 

määritetään aina tapauskohtaisesti tarkastelemalla aiempia, samankaltaisten ja saman 

alueen asemakaavoja. Jokaisessa asemakaavassa otetaan huomioon kunkin kaavan eri-

tyispiirteet ja niiden mahdolliset vaikutukset pysäköintitarpeeseen. Erityispiirteitä ovat 

esimerkiksi alueen sijainti ja joukkoliikenteen palvelutaso alueella. Myös seniori- ja 

opiskelija-asunnoille on katsottu riittävän vähemmän pysäköintipaikkoja, kuin omis-

tusasunnoille, ja opiskelija-asuntoja sisältäviin kaavoihin on myös kirjattu polkupyörä-

pysäköinnille omat vaatimuksensa. Keskustan alueen täydennysrakentamiskohteissa, 

joissa pysäköinti on jouduttu rakentamaan maan alle, on käytetty huomattavasti pie-

nempiäkin autopaikkavaatimuksia. Vaatimukset ovat olleet pienempiä, koska pysäköin-

tipaikkatarve on keskustan alueella muuta kaupunkia pienempi, ja toisaalta myös siksi, 

että tila ko. tonteilla on usein hyvin rajallista. Kokemusten mukaan muodostunut tapa 

pysäköintinormin määrittämiseen on osunut melko hyvin lopulta toteutuneeseen auto-

paikkatarpeeseen nähden. Taulukossa 5 on esitetty Turussa yleisesti käytetyt pysäköin-

tinormit. 

 

Kerrostalot 1ap/75 k-m2–1 ap/125 k-m2 tai 1 

ap/asunto + vieraspaikat 1 ap/7 asuntoa 

Rivitalot  1,5 ap/asunto + vieraspaikat 1 ap/7 asuntoa

Omakotitalot  2 ap/asunto 
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Vaikka asemakaavojen velvoiteautopaikkojen määräyksissä onkin Turussa onnistuttu 

tähän mennessä varsin mallikkaasti viime vuosikymmeninä, koetaan silti, että kaupun-

kiin tulisi määrittää suuntaa antava pysäköintinormisto. Pysäköintinormiston tulisi jat-

kossa perustua laskennalliseen autopaikkatarpeeseen eli autonomistustietoihin sekä 

asumisväljyyteen alueittain, koska velvoiteautopaikkojen määrän asemakaavoissa tulisi 

olla perusteltuja. Pysäköintinormisto, joka perustuu laskettuun ja perusteltuun tietoon, 

antaa varmuutta velvoiteautopaikkamäärän oikeellisuudesta, ja toisaalta helpottaa ase-

makaavoittajan työmäärää jokaisen asemakaavan kohdalla. Lisäksi normi tulee laskea 

vastaamaan vuoden 2030 autopaikkatarvetta, jotta velvoiteautopaikkamäärät vastaavat 

myös tulevaisuuden tarpeita. Erityisesti kaupungin keskustan ja täydennysrakentamisen 

osalta autopaikkavaatimukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä autopaikkojen 

rakentamisen kustannusten ei tule nousta niin korkeiksi, ettei rakennushanke enää ole 

kannattava. Täydennysrakentamisen osalta siis on jätettävä edelleen tapauskohtainen 

harkintamahdollisuus vaatimuksiin. 

 
Konkreettinen autopaikkatarve 

 

Turussa valmisteltavan vuoden 2029 yleiskaavan yhteydessä on tutkittu eri lähiöiden 

asukkaiden ominaisuuksia. Ominaisuudet perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon, ja 

tarkastelussa on otettu huomioon vain sellaiset pienalueet, joiden väestötietoihin kerros-

talovaltaisuudella on selvä vaikutus. Tarkastelussa on käynyt ilmi, että kaupungin suuri-

tuloisimmat eivät asu kerrostalovaltaisilla alueilla, mutta tarkastelussa on myös havaittu, 

että omistusasumisen yleisyys ei ole Turussa verrannollinen pienalueiden keskimääräi-

seen tulotasoon. Tämä selittyy Turussa pääosin eläkeläisten maan keskiarvoa suurem-

malla prosenttiosuudella koko kaupungin väestöstä, ja sillä, että eläkeläiset asuvat usein 

omistamissaan asunnoissa. Eläkeläisten suuri prosentuaalinen osuus väestöstä sekä elä-

keläisten omistamat asunnot toisaalta taas selittävät myös Turun alhaista asuntokunta-

kokoa. Asuntokuntakokoon vaikuttaa myös suuri opiskelijoiden määrä Turussa. (Turun 

kaupunki 2013d.)  

 

Kerrostalovaltaisilta pienalueilta on valittu tutkittavaksi omistusasumisen sekä muun 

kuin omistusasumisen eli esimerkiksi vuokra- ja asumisoikeusasumisen yleisyyttä, 

asukkaiden vuosituloja, työttömyyttä, koulutusastetta, talouden kokoa sekä lasten ja 75 

vuotta täyttäneiden prosentuaalista määrää asukkaista. Lisäksi tutkimuksessa on kau-

pungin monikulturistumisen myötä tutkittu myös vieraskielisten osuutta väestöstä.  
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Yleiskaavatyön yhteydessä tutkitut asiat ovat täysin samoja, kuin konkreettiseen auto-

paikkatarpeeseen vaikuttavat asukkaiden ominaisuudet. Tampereella ja Oulussa tehtyjen 

tutkimusten mukaan omistusasumisen yleisyys verrattuna vuokra-asumiseen vaikuttaa 

autopaikkatarpeeseen, kuten myös talouden koko, vuositulot, eläkeläisten määrä. Tau-

lukkoon 6 on koottu yleiskaavan yhteydessä tutkittuja ominaisuuksia jaoteltuna muiden 

kaupunkien tutkimuksissa havaittujen autonomistukseen vaikuttavien tekijöiden perus-

teella. Kuvaan on merkitty mihin Turun kaupungin lähiöön tutkittu ominaisuus täsmää. 

Autonomistusta lisäävät ja pienentävät tekijät on laskettu lisäksi yhteen pienaluekohtai-

sesti, ja mikäli tekijöiden summa on positiivinen, alueella voidaan olettaa olevan keski-

vertoa suurempi autonomistus, ja päinvastoin. Alueen autonomistukseen vaikuttavien 

tekijöiden kokonaissummaa on lisäksi havainnollistettu värein. (Kalenoja 2002, Oulun 

kaupunki 2006, Turun kaupunki 2013d.) 
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AUTONOMISTUSTA LISÄÄ-
VIÄ TEKIJÖITÄ                                     
Työttömyys % < 9  1 1 1 1 1   1 1 1 1               9
Korkeakoulutettuja > 30% 1   1   1 1 1 1   1               7
Keskimääräinen vuositulotaso 
jonkin verran yli kaupungin 
keskiarvon 1 1   1 1 1   1     1             7
Monikulttuurisuus alueella <= 3 
% 1 1 1     1       1               5
Yksinhuoltajaperheitä <= 25 % 1 1   1 1                           
Alle kouluikäisiä lapsia asuk-
kaista >= 9 %           1           1   1       3
Asuntokunnan koko > 1 > 50% 1 1 1 1 1 1 1         1 1           
Omistusasuminen  > 70% 1 1 1 1         1                 5

AUTONOMISTUSTA PIE-
NENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ                                     
Yksinhuoltajaperheitä >= 32 %           1 1     1   1 1 1 1 1 1 9
Muu kuin omistusasuminen 
yleisin asumismuoto > 55%           1   1       1 1 1   1 1 7
Yhdenhengen talouksia > 50 %               1 1 1 1     1 1 1 1 8
Työttömyys % >=14                        1 1 1 1 1 1 6
Monikulttuurisuus alueella >= 
25 %                       1 1 1 1 1 1 6
Alhaisin keskimääräinen vuosi-
tulotaso                        1 1 1 1 1 1 6
Korkeakoulutettuja < 15%                         1 1 1 1 1 5
Yli 75 -vuotiaat >= 16%                  1 1 1       1     4

0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 2 5 6 7 7 7 7   

7 6 5 5 5 3 2 1 0 0 -1 -3 -5 -6 -7 -7 -7   
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Kaavion mukaan asuinalueiden autonomistus taloutta kohden on samansuuntainen, kuin 

taulukon 9 perusteella voitiin olettaa. Kuitenkin alueilla, joilla tekijöitä vertailemalla 

voitiin olettaa olevan kaupungin keskiarvoa pienempi autonomistus, oletus ei täysin 

toteutunut. Lisäksi kaavion 8 perusteella Iso-Heikkilässä on erityisen pieni autonomis-

tus taloutta kohden, vaikka sen oletettiin olevan lähes keskitasoa. Taulukon mukaan 

pienalueilla, joihin taas liittyy useita autonomistusta lisääviä ominaisuuksia, talouskoh-

tainen autonomistus todella on kaupungin keskiarvoa suurempaa. Autonomistus pää-

sääntöisesti lisääntyy samassa suhteessa autonomistustarvetta lisäävien ominaisuuksien 

kasaantuessa alueelle, mutta tässäkin on havaittavissa vaihtelua. Taulukko 6 on järjestet-

ty uudelleen taulukkoon 7 kuvan 15 esitetyn talouskohtaisen autonomistuksen mukaan. 

Kuvassa on käytetty alkuperäisen kuvan värejä, jotka määräytyivät pienalueeseen liitty-

vien autonomistusta ohjaavien tekijöiden kokonaissumman mukaan. 
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AUTONOMISTUSTA LISÄÄ-
VIÄ TEKIJÖITÄ                                     
Työttömyys % < 9  1 1 1 1 1   1 1     1 1           9
Korkeakoulutettuja > 30% 1 1     1 1 1 1       1           7
Keskimääräinen vuositulotaso 
jonkin verran yli kaupungin kes-
kiarvon 1 1 1 1   1   1                 1 7

Monikulttuurisuus alueella <= 3 %   1   1 1 1           1           5
Yksinhuoltajaperheitä <= 25 % 1 1 1 1                           4
Alle kouluikäisiä lapsia asukkaista 
>= 9 %           1     1         1       3
Asuntokunnan koko > 1 > 50% 1 1 1 1 1 1 1   1 1               9
Omistusasuminen  > 70%   1 1 1 1           1             5

AUTONOMISTUSTA PIENEN-
TÄVIÄ TEKIJÖITÄ                                     
Yksinhuoltajaperheitä >= 32 %           1 1   1 1   1 1 1 1 1   9
Muu kuin omistusasuminen yleisin 
asumismuoto > 55%           1   1 1 1     1 1   1   7
Yhdenhengen talouksia > 50 %               1     1 1 1 1 1 1 1 8
Työttömyys % >=14                  1 1     1 1 1 1   6
Monikulttuurisuus alueella >= 25 
%                 1 1     1 1 1 1   6
Alhaisin keskimääräinen vuositu-
lotaso                  1 1     1 1 1 1   6
Korkeakoulutettuja < 15%                   1     1 1 1 1   5
Yli 75 -vuotiaat >= 16%                      1 1     1   1 4

0 0 0 0 0 2 1 2 5 6 2 3 7 7 7 7 2   

5 7 5 6 5 3 2 1 -3 -5 0 0 -7 -6 -7 -7 -1   
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Taulukon 7 perusteella voidaan todeta, että kaikilla autonomistukseen vaikuttavilla teki-

jöillä ei ole yhtä suurta vaikutusta. Autonomistusta lisäävistä tekijöistä suurin vaikutus 

on kuvan perusteella omistusasumisen määrällä, suurella asuntokuntakoolla sekä yksin-

huoltajaperheiden vähyydellä. Vaikutusta on kuitenkin myös alhaisella työttömyyspro-

sentilla sekä keskimääräisellä tulotasolla. Vähiten vaikutusta autonomistuksen lisääjänä, 

ja toisaalta eniten hajontaa kuvassa aiheuttavana, on suurella lasten ja korkeakoulutettu-

jen määrällä alueen asuinväestöstä. Autonomistusta pienentävistä tekijöistä voidaan 

havaita, että muita tekijöitä selkeästi enemmän autonomistukseen vaikuttavat yhden-

henkilön talouksien sekä yli 75 -vuotiaiden suuri määrä alueen väestöstä. Tekijät nouse-

vat ylitse muiden selvästi, sillä Iso-Heikkilässä autonomistus on näiden tekijöiden myö-

tä tarkastelun alhaisinta, vaikka Iso-Heikilässä keskimääräinen tulotasokin on keskimää-

räistä suurempi. Lisäksi tekijöiden painoarvosta kertovat hyvin niin Hepokullan kuin 

Luolavuorenkin asuinalueiden autonomistuksen alhaisuus verrattuna Härkämäki-

Jyrkkälään, jonka asuinalueiden autonomitukseen vaikuttavien tekijöiden summa on -5. 

Hepokullan ja Luolavuoren autonomistus taloutta kohden on aivan kaupungin keskita-

soa ja niitä kuvaavien tekijöidenkin summa on nolla. Härkämäki-Jyrkkälän autonomis-

tus on siis yli kaupungin keskitason, vaikka sitä kuvaavien tekijöiden summa onkin -5. 

Pienalueen autonomistukseen vaikuttaa kuitenkin myös suuri asuntokunnan koko au-

tonomistusta lisäävästi, joten kuten aiemmin todettiin suurella asuntokuntakoolla on 

painava vaikutus autonomistusta lisäävänä tekijänä tämän vertailun perusteella. Vertai-

lun perusteella voidaan siis todeta, että Turussa autonomistukseen vaikuttavat sitä lisää-

västi omistusasuminen, suuri asuntokuntakoko sekä kahden aikuisen taloudet. Lisäksi 

alhainen työttömyysaste sekä korkea tulotaso tukevat autonomistusta. Vähentävinä teki-

jöinä erityisesti ovat yhden henkilön taloudet sekä 75 vuotta täyttäneet henkilöt. Toi-

saalta vähentävästi vaikuttavat myös muu kuin omistusasuminen, työttömyys sekä ma-

tala tulotaso. 

 

Kaikki vertailussa käytetyt asukkaiden ominaisuudet ovat hyvin henkilökohtaisia ja alati 

muuttuvia. Suurin osa autonomistukseen vaikuttavista tekijöistä vaikuttaa siihen kuiten-

kin ainoastaan välillisesti. Yksinhuoltajuus harvoin on syy olla omistamatta autoa, vaan 

jokin muu syy aiheuttaa juuri yksinhuoltajan autottomuuden, ja toisaalta omis-

tusasuminenkaan ei itsessään aiheuta autonomistusta. Autonomistaminen voidaan itse 

asiassa jopa rinnastaa asunnon omistusmuotoon; molemmat tekijät ovat vapaavalintai-
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sia, mikäli talouden tulot riittävät kattamaan niiden hankinnan. Jos taas talouden tulot 

eivät ole riittävän suuret, jommastakummasta, tai molemmista on karsittava. Auton-

omistus ja omistusasuminen voidaan siis nähdä vapaaehtoisina, mutta kuitenkin yleisinä 

valintoina, mikäli talouden tulot ovat suuret. Sekä autonomistus että asumismuotokin 

vaikuttavat toisiinsa; autonhankintatarve on erilainen, kun asumismuoto on keskustayk-

siö tai omakotitalo maaseudulla. Autottomuus voi olla varsinkin nykyään myös tietoi-

nen valinta, vaikka talouden tulotaso sen sallisikin.  Mikäli talouden tulot eivät kuiten-

kaan riitä kattamaan auton tai omistusasunnon kuluja, valinnanvapaus häviää. Tällöin 

kyseeseen tulevat autottomuus sekä muut asumismuodot kuin omistusasuminen. Talou-

den tuloihin taas vaikuttaa talouden työssäkäyvien henkilöiden määrä; yksinhuoltajalla 

on puolet pienemmät tulot kuin pariskunnalla. Lisäksi on yleisellä tasolla huomioitava 

että lääkärillä on puolet suuremmat tulot kuin sairaanhoitajalla, vaikkakin sairaanhoita-

jan ansiot ovat enemmän kuin työtön tai eläkeläinen. Tällä perusteella talouden käytet-

tävissä oleviin tuloihin vaikuttavat työssäkäyvien lisäksi henkilöiden koulutus sekä työl-

lisyys. Myös eläkkeelle jäänti pääsääntöisesti laskee tulotasoa. 

 

Autonomistukseen vaikuttavat konkreettiset tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

siihen välillisesti vaikuttaviin, siihen vaikuttaviin ja siihen rinnastettaviin tekijöihin. 

Autonomistaminen ja omistusasuminen voidaan nähdä rinnakkaisina, vapaavalintaisina 

asioina, jotka ovat mahdollisia vain talouden tulojen ne salliessa. Tulotaso on siis lopul-

ta ainut näihin suoraan vaikuttava tekijä, ja loput konkreettiset tekijät vaikuttavat tulota-

son määräytymiseen, ja sitä kautta välillisesti autonomistukseen. Kuvassa 16 on havain-

nollistettu talouden tulotasoon vaikuttavia tekijöitä ja sen tuomia valintamahdollisuuk-

sia. 
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Laskennallinen autopaikkatarve vuonna 2012 = 38,2 (k-m²/as)  81 k-m²/ap 

                   0,47 (ap/as) 

 

Kun taas autopaikkatarve halutaan laskea vuodelle 2020, on muuttujia korjattava vas-

taamaan vuoden 2020 tilannetta.  Viimevuosien kehityksen mukaan asumisväljyyden 

voidaan olettaa kasvavan vuosittain 0,5 % ja henkilöautotiheyden 1 %. Näillä muutok-

silla saadaan vuoden 2020 autopaikkatarpeeksi toisenlainen tulos: 

 

Laskennallinen autopaikkatarve vuonna 2020 = 38,2 (k-m²/as) x (1,0058)  79 k-m²/ap

                   0,47 (ap/as) *(1,018) 

 

Aiemmassa tarkastelussa kaavion 5 perusteella voitiin olettaa, että vuoden 2020 lasken-

nallinen autopaikkatarve on suurempi kuin vuoden 2012. Autopaikkatarvetta laskettaes-

sa on siis tutkittava mennyttä kehitystä muuttujien osalta, ja toisaalta pyrittävä ennusta-

maan tulevaisuuden kehitystä. Sekä asumisväljyyden nousun että henkilöautotiheyden 

kasvun on ennustettu laantuvan, joten historian kehityksen seuraaminenkaan ei välttä-

mättä johda oikeaan tulokseen. 

 

Asumisväljyys ja henkilöautotiheys eivät toisaalta myöskään ole koko kunnan alueella 

samanlaisia. Esimerkiksi keskustassa asumisväljyys on usein pienempi kuin muualla 

kunnassa, samoin henkilöautotiheys. Tämän vuoksi lukuja on aina tarkasteltava tapaus-

kohtaisesti, ja lukujen on oltava asuinaluekohtaisia ennemmin kuin koko kunnan katta-

via. Jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla, voidaan koko kaupungin asumisväljyys- ja 

henkilöautotiheystiedoista saatuja tuloksia korottaa tai laskea valitulla prosenttiluvulla. 

(Palomäki 2011) 

 

Liitteessä 1 on esitetty talouskohtainen henkilöautomäärä tonteittain. Se perusteella voi-

daan todeta, että talouskohtainen autonomistus vaihtelee suuresti kaupungin sisällä. 

Yleisesti henkilöautomäärä on keskustan kerrostalokortteleissa alhaisinta, kuten myös 

suurimmissa kerrostalolähiöissä. Karttaa tutkimalla voidaan myös havaita, että keskus-

tan kerrostalokorttelien autonomistus ei toisaalta poikkea paljoakaan kerrostalovaltais-

ten lähiöiden autonomistuksesta. Tämän perusteella on erityisen tärkeää määrittää las-

kennallinen autopaikkatarve aina asuinaluekohtaisesti vastaamaan toteutunutta henkilö-

automäärää alueella.  
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Kadunvarsipysäköinnin ensisijainen tarkoitus keskustan alueella on palvella asiointi-

pysäköintiä, ja sen vuoksi keskustassa pysäköinti on pääsääntöisesti maksullista. Mak-

sullisuudella saadaan lyhennettyä pysäköinnin kestoa, ja näin tarjottua vapaata pysä-

köintitilaa useammille. Maksullisuus vähentää myös työmatkapysäköintiä sekä asukas-

pysäköintiä näillä pysäköintipaikoilla. Kadunvarsipysäköintiä lisäksi valvotaan tämän 

vuoksi tehokkaasti, jotta pysäköintimaksut todella suoritetaan, ja maksullisuus pysä-

köinnin ohjauskeinona pysyy tehokkaana. Toissijaisesti kaupunki saa pysäköintimak-

suista tuloja, vaikkakin pysäköinnin järjestämisen, ylläpidon sekä valvonnan kustannuk-

set vievät siitä osan. 

 

Turun keskustan alueella on pysäköintipaikkoja kadunvarsilla, yleisillä pysäköintialueil-

la, pysäköintilaitoksissa ja tonteilla. Kadunvarsipysäköinti on keskustan alueella pää-

sääntöisesti kaikkialla maksullista. Keskustan alue on jaoteltu kahteen maksuvyöhyk-

keeseen I ja II, joista vyöhyke I kattaa ydinkeskustan alueen ja vyöhyke II kaikki muut 

maksulliset pysäköintipaikat Turussa joitain alueellisia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Pysäköinnin enimmäisaikaa on maksullisilla pysäköintipaikoilla rajoitettu ainoastaan 

vyöhykkeen I sisällä sijaitsevalla alueella, joka on noin pääsääntöisesti yhtä korttelia 

pienempi kuin vyöhyke I. Vyöhykkeelle I on siis maksullisia pysäköintipaikkoja, joilla 

on enimmäisaikarajoitus, sekä maksullisia pysäköintipaikkoja, joilla ei ole enimmäisai-

karajoitusta. Vyöhykkeen I aikarajoittamatonta maksullisen pysäköinnin aluetta voita-

neen kutsua vyöhykkeen ulkokehäksi. Vyöhykkeellä II enimmäisaikaa pysäköinnille ei 

ole rajoitettu.  

 

Vyöhykkeen I ulkokehällä sekä vyöhykkeellä II luovuttiin pysäköintiajan rajoituksista 

vuonna 2012, kun pysäköintimaksun maksaminen kännykällä otettiin käyttöön. Tätä 

ennen ja edelleen vyöhykkeen I sisäosalla, oli käytössä liikennemerkein osoitettu 

enimmäisaika sen lisäksi, että pysäköintimaksun pystyi pysäköintiautomaatissa maksa-

maan kerralla vain maksimiajaksi, tai maksimiajan ollessa yli kaksi tuntia maksimissaan 

kahdeksi tunniksi. Uuden käytännön katsottiin tasapuolistavan ja selkeyttävän pysä-

köinnin maksua lippuautomaatin käyttäjien sekä kännykällä maksajien kesken, ja pysä-

köinnin maksimiajan rajoittamisen muuten kuin pysäköintimaksulla tarpeetonta, sillä 

pysäköintimaksun katsottiin rajoittavan riittävästi kysyntää. Liikennemerkillä osoitettu 

pysäköinnin enimmäisaika on kuitenkin säilytetty aivan ydinkeskustassa pysäköintien 
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aikaiseen pysäköintiin, ja yhteensä koko keskustan alueen pysäköintilaitospaikoista ai-

karajoitettuja on noin 1400. Yli 50 % pysäköintilaitospaikoista on siis vuokrattu pidem-

piaikaiseen käyttöön. Ydinalueella asiointia palvelevia lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja 

on siis käytettävissä yhteensä noin 1855, ja koko keskustan alueella yhteensä noin 3670, 

mutta jos asukaspysäköintiin varatut paikat vähennetään näistä, niin ydinkeskustassa 

asiointipysäköintipaikkoja on noin 1836 ja kokokeskustan alueella yhteensä 3115. Asu-

kaspysäköintipaikoilla on siis sallittua pysäköidä myös lyhytaikaisesti, mutta asukas-

pysäköintipaikkojen suuren kysynnän vuoksi ne ovat yleensä varattuina asukas-

pysäköintitunnuksella pysäköidylle ajoneuvolle. 

 

Pysäköintilaitokset Turun keskustassa eivät kuitenkaan ole kaupungin omistuksessa, 

joten kaupungin on vaikea ohjata niiden toimintaa. Ideaalissa tilanteessa pysäköintilai-

tosten asiointipysäköinnin hinta olisi kadunvarsipysäköinnin kanssa samanhintaista, 

jolloin pysäköijä valitsee helposti pysäköintilaitospaikan, jos se on laadukkaampi kuin 

kadunvarsipaikka. Pysäköinti pysäköintilaitoksissa on tällä hetkellä kuitenkin kalliim-

paa kuin kadunvarsipysäköinti, joten tilanne on päin vastainen: vaikka kadunvarsi-

pysäköinti ei ole laadukasta, se tulee valituksi laitospaikkaa helpommin sen halvemman 

hinnan vuoksi. 

 

Asukaspysäköintijärjestelmän tavoitteena on tukea keskusta-asumista. Koska keskustas-

sa on paljon vanhoja asunto-osakeyhtiöitä, jotka ovat rakentuneet ennen autoistumisen 

aikaa, asemakaavoissa ei ole määrätty rakennettavaksi pysäköintipaikkoja tällaisille 

tonteille.  Näin ollen kaupunki ei siis ole tonttien rakentumisen aikaan velvoittanut ra-

kentamaan tonteille pysäköintipaikkoja, ja tällä edistänyt yksityisen pysäköinnin pysy-

mistä yksityisalueilla, kuten tänä päivä tehdään. Autoistumisen myötä myös keskustan 

autopaikattomiin asunto-osakeyhtiöihin on sijoittunut asukkaita, jotka omistavat auton, 

ja tarvitsevat sille säilytyspaikan. Koska kadunvarsipysäköinti on keskustassa tarkoitettu 

lähinnä lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin, ja sen vuoksi aikarajoitettua ja maksullista, 

on kaupunki ottanut käyttöön asukaspysäköintijärjestelmän helpottaakseen autopaikka-

pulaa keskustan tonteilla. Asukaspysäköintijärjestelmä tarjoaa keskustan alueen asuk-

kaille mahdollisuuden lunastaa asukaspysäköintitunnus, joka oikeuttaa pysäköimään 



81 
 

erikseen merkityillä pysäköintipaikoilla pitkäaikaisesti pysäköintirajoituksista riippu-

matta. Pysäköintipaikat ovat siis muidenkin kuin asukaspysäköintiluvan haltijoiden käy-

tettävissä pysäköintirajoituksen sallimissa rajoissa. Asukaspysäköintipaikat on pääsään-

töisesti sijoitettu liikekeskustan ulkopuolelle, mutta ne ovat kuitenkin myös asiointi-

pysäköinnin vyöhykkeelle ja verottavat näin sekä asiointipysäköintipaikan saatavuutta, 

että maksullisten paikkojen osalta kaupungin tuloja. 

 

Asukaspysäköintijärjestelmä otettiin käyttöön Turussa loppuvuonna 1995 kokeiluluon-

toisesti, ja siitä tuli pysyvä järjestely alkuvuonna 1997. Asukaspysäköintijärjestelmä on 

käytössä ainoastaan erikseen rajatuilla alueilla keskusta-alueella, ja muilla kuin näiden 

alueiden asukkailla ei ole oikeutta asukaspysäköintitunnukseen. Asukaspysäköintialueet 

määriteltiin vuonna 1995 kattamaan sellaiset keskustan korttelit, joiden tonteilla oli liian 

vähän pysäköintipaikkoja asukasmäärään nähden, ja pysäköintipaikkojen ja asukaslu-

vun suhde kortteleittain oli alle 0,4. Tällaisia alueita ovat lähinnä ennen 1900-luvun 

puoliväliä rakentuneet tontit, joille ei ole asemakaavoissa määrätty rakennettavien pysä-

köintipaikkojen määrää. Toisena kriteerinä asukaspysäköintialueiden määrittämisessä 

käytettiin korkeakoulujen läheisyyttä. Näillä alueilla rajoittamattomat pysäköintipaikat 

olivat päiväsaikaan opiskelijoiden varaamia, eikä asukkaille riittänyt pysäköintitilaa. 

(Turun kaupunginhallitus 1995, Turun kaupunginhallitus 1997.) 

 

Asukaspysäköintipaikat sijoitettiin tuolloin kokonaan aikarajoittamattomille pysäköinti-

paikoille, sillä kaupungissa ei ollut käytössä pysäköintikiekkoa, ja kiekolla rajoitettua 

pysäköintiaikaa. Myöskään maksullisia paikkoja ei toisaalta haluttu muuttaa asukkaille 

ilmaisiksi ja samalla menettää pysäköintimaksuista saatavia tuloja. Näin asukas-

pysäköinnin käyttöönotto edellytti Turussa myös pysäköintikiekon käyttöön ottoa sa-

maan aikaan asukaspysäköintiluvan kanssa. Tällä rajoitettiin muiden kuin asukas-

pysäköintiluvalla pysäköivien pysäköintiaikaa ja pyrittiin tarjoamaan asukkaille vapaita 

pysäköintipaikkoja erityisesti päiväsaikaan. (Turun kaupunginhallitus 1995.) 

 

Kun järjestelmä otettiin käyttöön, asukaspysäköintialueiksi määriteltiin kolme aluetta, 

A-C (kuva 19). Alue A oli määritetty ensimmäisen ja B ja C toisen kriteerin perusteella. 

Asukaspysäköintipaikkoja alueilla oli tuolloin yhteensä 486: alueella A 228 kpl, alueella 

B 110 kpl ja alueella C 88 kpl. Kokeiluajan päätyttyä ja asukaspysäköinnin muuttuessa 

pysyväksi järjestelyksi asukaspysäköintipaikkojen määrää tarkastettiin lunastettujen 
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läpitokustannuksista ja rakennuskustannuksista. Tällä hetkellä ollaan siis tilanteessa, 

jossa kaupunki tarjoaa keskustan alueilta pysäköintitilaa miltei ilmaiseksi yksityisten 

käyttöön.  

 

Voimassaolevia asukaspysäköintilupia oli vuonna 2013 käytössä noin 1110, ja asukas-

pysäköintiin varattuja pysäköintipaikkoja vain 819. Painetta asukaspysäköintipaikkojen 

lisäämiseen on siis ollut. Lisäksi asukaspysäköintialueiden laajentamiseen, ja uusien 

alueiden perustamiseen on ilmennyt tarvetta. Vuoden 2014 hinnan korotuksen myötä 

lupien lunastamiseen tuli kuitenkin selvä lasku, sillä koko vuoden kattavia lupia lunas-

tettiin vain 667, ja puolen vuoden lupia 109. Hinnan korotuksen myötä asukaspysäköin-

tilupien ja asukaspysäköintipaikkojen suhde parantui huomattavasti: voimassaolevia 

asukaspysäköintilupia on enää 776 ja asukaspysäköintipaikkoja 819. Paikkojen määrä 

on kuitenkin tarkasteltava asukaspysäköintialuekohtaisesti. 

 

Asukaspysäköintilupia oli ennen hinnan korotusta myönnettynä kaupunginlaajuisesti 

noin 1,4 kpl/ asukaspysäköintipaikka. Lunastettujen asukaspysäköintilupien määrä laski 

hinnan korotuksen myötä kaikilla alueilla yhteensä keskimäärin noin 30 prosentilla. 

Alueellisesti tarkasteltuna erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Kuvassa 21 on esitetty 

asukaspysäköintipaikkojen määrä sekä lunastettujen lupien määrät alueittain vuosina 

2013 ja 2014. Keskimäärin Turussa on tällä hetkellä yhtä asukaspysäköintipaikkaa koh-

den 0,95 asukaspysäköintilupaa. Kuvassa 22 on esitetty asukaspysäköintipaikkojen suh-

de myönnettyihin lupiin vuonna 2013 ja 2014 aluekohtaisesti. 
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Asukaspysäköintialueista A määritettiin alun perin kattamaan sellaiset keskustan kortte-

lit, joissa tonteilla sijaitsevien pysäköintipaikkojen ja tonttien asukaslukujen suhde oli 

alle 0,4. Alueet B ja C on määritetty alueella sijaitsevien korkeakoulujen vuoksi, D puu-

talokorttelien asukkaille noudattaen pääsääntöisesti samaa <0,4 tonttipaikkaa/ asukas – 

periaatetta kuin alueella A, ja alueen E tarkoitus oli taata Turun yliopistollisen keskus-

sairaalaan läheisille asuinkortteleille riittävästi pysäköintitilaa sairaalan asiakkaiden ja 

työntekijöiden kilpaillessa pysäköintipaikoista. Kaikilla alueilla on kuitenkin tarkasteltu 

ensisijaisesti tontilla sijaitsevien pysäköintipaikkojen riittämättömyyttä, ja toisaalta asu-

kaspysäköinnin kanssa kilpailevan pysäköinnin tyyppiä. Mikäli kilpaileva pysäköinti on 

ollut keskustan asiointipysäköintiä, on se asetettu etusijalle eikä sitä ei ole rajoitettu, 

mutta oppilaitoksien ja sairaalan työmatkapysäköinti on ollut toissijaista. Kuvassa 25 on 

esitetty tonttikohtainen pysäköintipaikkojen määrän ja tontin asukasluvun suhde vuoden 

2012 lopussa. Vaaleilla tonteilla suhde luku on alhainen, ja suhdeluvun noustessa tonttia 

havainnollistava väri tummuu.  Lisäksi kuvaan on piirretty nykyiset asukaspysäköinti-

alueet. Tarkastelusta puuttuu tontit, joiden pysäköintipaikkamäärä ei ole tiedossa, tai se 

on ilmoitettu nollana. 
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Samoin kuin asukkaille, Turun kaupunki tarjoaa myös keskustan alueen yrityksille 

mahdollisuuden lunastaa pysäköintilupa tietyin perustein. Yrityspysäköintiluvalla voi 

pysäköidä erikseen merkityillä paikoilla pitkäaikaisesti pysäköintirajoituksista riippu-

matta. Yrityspysäköintilupa on aluekohtainen, kuten asukaspysäköintilupakin, ja alueina 

ovat samat A-E kuin asukaspysäköintiluvassa (Kuva 20). (Turun kaupunki 2013c.) 

 

Yrityspysäköintijärjestelmä otettiin Turussa kokeiluna käyttöön vasta syksyllä 2009, ja 

järjestelmästä tehtiin pysyvä vuoden kokeilun jälkeen syksyllä 2010 (Turun ympäristö- 

ja kaavoituslautakunta 2010). Yrityspysäköintilupia on tällä hetkellä voimassa vain 18 

kpl, joista 16 alueella A, ja yksi kummallakin alueella B ja D, joten yrityspysäköinti ei 

aiheuta haittaa asukaspysäköinnille. Yrityspysäköintiluvalla kannustetaan yrittäjiä pitä-

mään toimipistettään ydinkeskustan alueella tarjoamalla edullinen pysäköintimahdolli-

suus. 

 

Yrityspysäköintiluvan saamiseksi yrittäjällä tulee olla toimipiste yrityspysäköintilupa – 

alueella, ja yrityksen omistuksessa tai yrityksen työntekijän hallinnassa tulee olla työ-

käytössä oleva auto. Ehtojen täyttyminen tulee todistaa dokumentein lupaa myöntävällä 

viranomaiselle, eli Turun Kiinteistöliikelaitokselle. (Turun kaupunki 2013c) Yritys-

pysäköintilupia myönnetään yhdelle yritykselle enintään kolme, ja yhteen lupaan voi-

daan merkitä korkeintaan kolmen ajoneuvon rekisterinumero. Yrityspysäköintilupa on 

aina voimassa vuoden 1.11.–31.10, ja luvan hinta on 350 euroa. (Turun kaupunki 

2013c.) 

 

Yrityspysäköintiluvan periaatteita on myös tarkasteltava. Lupaan oikeuttavat alueet laa-

jenevat asukaspysäköintilupa-alueiden myötä, joten on pohdittava myös yrityspysäköin-

tiluvan hinnan nostoa. Yrityspysäköintiluvan periaatteita on ilmennyt tarve laajentaa 

myös siten, että yritysten olisi mahdollista ostaa myös kaikki alueet kattava lupa, mikäli 

yrityksen toimenkuva edellyttää pysäköintiä useammalla alueella. Koko kaupungin py-

säköintivyöhykkeet kattavan luvan hinnan tulisi kuitenkin olla korkeampi kuin yhden 

alueen luvan. Yrityspysäköintiluvalle olisi lisäksi ollut kysyntää sellaisissakin yrityksis-

sä, jotka eivät sijaitse pysäköintivyöhykkeille, mutta toimenkuvan vuoksi auto on usein 

pysäköitynä keskustan alueelle.  
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Veteraanipysäköintilupa on erikoislupa, johon ovat oikeutettuja rintama- tai rintamapal-

velutunnuksen haltijat sekä miinanraivaajat. Lisäksi luvan saannin ehtona on, että hen-

kilön on oltava kirjoilla Turussa, hänellä on oltava omistuksessa tai hallinnassa ajoneu-

vo ja ajokortin on oltava voimassa. Näillä ehdoin myönnettävä pysäköintilupa on henki-

lökohtainen, eli sitä ei sidota tiettyyn ajoneuvoon. Veteraanilupa on otettu käyttöön Tu-

russa vuonna 2004 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätöksellä, koska rintamavete-

raaneille haluttiin tarjota maksuton pysäköinti. (Turun ympäristö- ja kaavoituslautakun-

ta 2004.) Lupa on ilmainen, ja se oikeuttaa pysäköimään maksutta kaupungin omista-

milla maksullisilla pysäköintipaikoilla. Lupa myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan, 

ja luvan myöntää Kiinteistöliikelaitos. (Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunta 2004.) 

Veteraanien pysäköintilupa perustuu yleiseen solidaarisuuteen ja arvostukseen veteraa-

neja kohtaan, ja kaupunki kattaa kokonaan veteraanien pysäköinnistä koituvat kustan-

nukset.  

 

Suomalainen, kuten kansainvälinenkin kaupunkielämä on muuttunut. Kaupungeissa 

alkaa olla yhä enemmän sukupolvia, jotka ovat eläneet koko elämänsä kaupunkiympä-

ristössä, ja luoneet aivan uudenlaista kaupunkikulttuuria. Kaupunkiasuminen ei enää 

tarkoita kaupungissa asumista työn takia, kuten ehkä aiempina vuosikymmeninä. Kau-

punkielämää kohtaan on herännyt erilaista kiinnostusta, jota etsitään niin kotikaupungis-

ta, kuin kansainvälisistä metropoleistakin. Nykyajan ihminen on kansainvälinen, ja kau-

punkielämä on monikulttuurista. Kaupungissa halutaan viihtyä ja se halutaan kokea 

oleskelutilana, ja erilaisten tapahtumien ja tekemisen paikkana. (Heikkilä ym. 1998, 

Ojala 2003, Tiehallinto 1998.) 

 

Kaupunkitilan rooli ja merkitys on myös muuttunut. Katutilaa ei enää nähdä ainoastaan 

moottoriajoneuvojen liikennekäyttöön tarkoitettuna tilana, vaan sen käyttötarkoitusta on 

alettu muuttaa viime vuosina arvokkaampaan ja taloudellisempaan suuntaan. Kadunvar-

sitilaa on jo muutettu ja tullaan tulevaisuudessa muuttamaan yhä enemmän oleskeluti-

loiksi, kuten kahviloiksi sekä toreiksi ja kävelykaduiksi, sekä yleensä kaupunkilaisille 

tarkoitetuiksi erilaisten tapahtumien tiloiksi. Tämän myötä kadunvarsipysäköinti, ja sen 
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ensisijainen tarkoitus tulee muuttumaan. Kävelypainotteiset, sujuvat ja mielenkiintoiset 

kaupunkitilat ovat mielekkäitä niin kaupungissa liikkujan, mutta myös elinkeinoelämän 

kannalta. Kun kaupunkitila on mielekäs ja kävely sekä oleskelu siellä tuntuvat helpoilta, 

hyväksyttävä kävelymatka pysäköintipaikalta keskustaan on huomattavasti pidempi. 

Tämän perusteella elinkeinoelämäkään ei kärsi pysäköinnin siirtämisestä pois ydinkes-

kustasta, vaan se elää ohikulkevista kävelijöistä sekä lyhytaikaiseen pysäköintiin vara-

tuista asiointipysäköintipaikoista, mutta myös kauemmaksi pysäköivistä asioijista miel-

lyttävän kävelymatkan seurauksena. (Heikkilä ym. 1998, Ojala 2003, Tiehallinto 1998.) 

Kadunvarsipysäköinti siis vähenee selvästi keskustan alueelle tulevaisuudessa, mutta 

henkilöautot eivät luonnollisestikaan tule kokonaan poistumaan alueelta. Niille on siis 

löydettävä uusi, korvaava paikka. 

 

Vaikka suomalaiselle elämäntavalle ja valtaosalle suomalaisista henkilöauto on edelleen 

erityisen tärkeä liikkumisen väline pirstoutuneessa kaupunkirakenteessa, myös autoilun 

rooli ja merkitys on muuttumassa. On ajateltu, että autoilu, ja autonomistaminen kuulu-

vat luonnollisena osana asumiseen. Uudet kaupunkilaiset sukupolvet taas haluavat mak-

saa ainoastaan siitä mitä hyödyntävät. Uudelle sukupolvelle on tunnusomaista tuottei-

den jakaminen; asuntoa tai autoa ei tarvitse omistaa itse, vaan sellaisen voi joko jakaa 

tai vuokrata tarpeen mukaiseen käyttöön. Kaupunkielämään syntynyt uusi kaupunkilai-

nen sukupolvi ei enää pidä tarpeellisena hankkia ajokorttia ”varmuuden vuoksi”, vaan 

on tottunut hyödyntämään joukkoliikennettä ja kävelyn ja pyöräilyn reittejä arkiliikku-

misessaan. Autosta on siis tullut kaupunkilaiselle ylellisyyshyödykkeen sijaan käyttö-

hyödyke, jota käytetään jonkun tarpeen tyydyttämiseen. Kaupunkiolosuhteissa tällaisia 

tarpeita ovat yleensä lomamatkat tai viikonloput kesämökillä. Kaupungin sisäinen lii-

kenne ei enää ole ensisijaista autolla, sillä joukkoliikenne tai kävely ja pyöräily ovat 

nopeampia ja lisäksi halvempia kulkumuotoja. Ja tämän myötä koetaan myös, että mitä 

vähemmän autoa käytetään, sitä kauempana kotiovelta sitä voidaan säilyttää. Onkin 

ilmennyt tarvetta kauempaa keskustasta olevilla, pidempiaikaiseen säilytykseen tarkoi-

tetuille pysäköintipaikoille. (Heikkilä ym. 1998, Helsingin kaupunki 2013, Ojala 2003.) 

 

Kaupunkielämän murroksen ja sen myötä tarpeen kehittää keskustan infrastruktuuria 

viihtyisämpään ja kävelypainotteisempaan suuntaan on Turkuun perustettu keskustan 

kehittämistoimikunta, joka on vuonna 2011 luonut Turku 2031 – vision. Vision tehtävä-
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Keskustavision toteutuminen vaatii siis toimenpiteitä myös pysäköinnin järjestämiseksi 

muualla, kuin keskustan kaduilla. Pysäköinti voidaan joko sijoittaa mahdollisesti raken-

nettaviin maanalaisiin pysäköintiluoliin, tai vaihtoehtoisesti tarve kaupunkiin saapumi-

selle juuri henkilöautolla tulisi olla pienempi. Henkilöautolla saapumisen tarvetta taas 

vähennetään juuri joukkoliikennettä sekä kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia paran-

tamalla, mutta myös vaihtoehtoisia, esimerkiksi liityntäpysäköintipaikkoja kehittämällä.  

 

Koska Turun keskusta nähdään tulevaisuudessa koko seutukunnan toiminnan keskukse-

na, on liikenteellisiä tavoitteita, ja sitä kautta tulevaa pysäköinnin tarvetta keskustassa 

tarkasteltava myös laajemmalta alueelta. Turun kaupunkiseudulle on näin laadittu alu-

een kuntien yhteistyössä kaupunkirakenteen kestävää kehitystä ja alueen vetovoimai-

suutta edistävä rakennemalli 2035, joka ohjaa kuntien tulevaa maankäytön suunnittelua 

yleispiirteisesti.  Rakennemalli on PARAS -lain johdosta laaditun kaupunkiseutusuunni-

telman mukainen hanke, ja rakennemallissa keskitytään alueen maankäytön, asumisen 

ja liikenteen suunnitteluun. Rakennemallin avulla osoitetaan yhdyskuntarakenteen ta-

voiteltu kehittyminen pitkällä aikavälillä, ja se on pohjana alueen maakunta- ja yleis-

kaavoitukselle alueella. Rakennemallialue kattaa lain edellyttämien Auran, Kaarinan, 

Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien lisäksi seitsemän Turun kaupunki-

seudun merkittävää työssäkäyntialueen kuntaa: Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, 

Parainen, Sauvo ja Tarvasjoki. Rakennemalli on hyväksytty 20.3.2012 seudullisessa 

PARAS -ohjausryhmässä ja Turun kaupunginvaltuustossa 21.5.2012. Kuvassa 35 on 

esitetty ydinkaupunkialueen yleispiirteinen kaupunkirakenne vuonna 2035. (Turun kau-

punki 2012a, Turun kaupunki 2013d.) 
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kennesuuntiin. Myös runkobussilinjastoa jatketaan ja laajennetaan maankäytön kehityk-

sen kanssa samanaikaisesti palvelutason ylläpitämiseksi. Maankäytön alkaessa toteutua 

rakennemallin mukaisesti aloitetaan pikaraitiotien toteuttaminen korvaamalla runkobus-

si raitiotiellä ensin niillä suunnilla, joissa maankäyttö on vahvinta nyt ja vuonna 2025. 

Tämän jälkeen raitiolinjastoa laajennetaan maankäytön kehittyessä. (Turun kaupunki 

2012a.) 

 

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa siis asetetaan tavoitteeksi keskustan tiivistämi-

nen, sekä toimivat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä joukkoliikenneyhteydet. Mallin 

toteutuessa henkilöautoliikenne tulisi vähentymään keskustan alueella, jolloin myös 

keskustan pysäköintipaikkoja voitaisiin vähentää ja lisätä joukkoliikennekaistojen mää-

rää sekä pyörätiereittejä. Rakennemalli perustuu siis maankäytön suunnitteluun, jonka 

yhtenä tavoitteena on vähentää henkilöautoliikennettä ja poistaa sen tarvetta. Yhdessä 

maankäytön suunnittelun kanssa kaupunkiympäristöä siis kohennetaan jalankulku- ja 

pyöräily-yhteyksiä parantamalla. Rakennemalli toteuttaa siis pysäköintipolitiikkaa tois-

sijaisesti: se pyrkii poistamaan pysäköinnin tarpeen. Huomioitava on kuitenkin, että 

pysäköinnin tarve ei kokonaan poistu edelleenkään, vaan sille on löydyttävä oma tilansa 

joukkoliikenteen ja jalankulku- ja pyöräilyreittien lomasta. 

 

Keskustan alueen uuden ilmeen ja koko kaupunkiseudun kehityksen pohtimisen lisäksi 

Turkuun on valmisteilla uusi yleiskaava 2029, joka perustuu rakennemalliin 2035, ja se 

on laadittu vastaamaan rakennemallissa asetettuja tavoitteita. Yleiskaavatyötä on tehty 

aiemmin nimellä Yleiskaava 2035, mutta kaavan tavoitevuosi asetettiin vuodelle 2029 

vuoden 2014 alussa. Yleiskaavan 2035 lähtökohdat ja tavoitteet hyväksyttiin kaupun-

ginhallituksessa 30.9.2013. Sekä rakennemallin että yleiskaavan tavoitteiden perusteella 

on laadittu kolme erilaista kehityskuvaluonnosta, jotka kaikki perustuvat rakennemal-

liin, ja toteuttavat tavoitteita kaupungin elinvoimaisuudesta, keskustan aseman vahvis-

tamisesta sekä maankäytön tehostamisesta. (Turun kaupunki 2013d, Hintsanen, T. 

2014.) 

 

Yleiskaavassa Turkua, ja Turun kaupunkiseutua käsitellään niin sisäisen rakenteen nä-

kökulmasta, kuin myös osana kansallista että kansainvälistä kaupunkirakennetta. Yleis-

kaavassa 2029 Turku nähdään menestyvän kaupunkiseudun kansainvälisenä, kilpailu-
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kykyisenä, vetovoimaisena ja imagoltaan vahvana ja kulttuurihenkisenä keskuskaupun-

kina, jossa korostuvat hyvä elämisen laatu ja innovatiivinen toimintaympäristö. Tavoit-

teen saavuttamiseksi Turun yhdyskuntarakennetta eheytetään, ja maankäytön suunnitte-

lussa pyritään ennakoimaan niin luonnonolojen aiheuttamat rajoitukset kuin projektien 

taloudelliset ja ympäristöriskit. Lisäksi suunnittelutyössä tunnistetaan ristiriidat kestä-

vän kehityksen tavoitteiden kanssa. (Turun kaupunki 2013d.) 

 

Turun kaupunkiseutu on osa Tukholma-Turku-Salo-Helsinki-Pietari kehityskäytävää 

sekä laajempaa Etelä-Suomen työssäkäyntialuetta. Kansainväliset satama- ja lentolii-

kenneyhteydet ovat nopeat, ja korkeatasoiset raide- ja maantieyhteydet muualle Suo-

meen palvelevat erityisesti elinkeinoelämää ja sen kehittymistä. Toisaalta kaupunkialu-

een sisäisesti maankäytön suunnittelulla luodaan puitteet helppokäyttöiselle kaupunki-

rakenteelle panostamalla lyhyisiin etäisyyksiin sekä helppoon liikkumiseen. (Turun 

kaupunki 2013d.) 

 

Yleiskaavassa Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä rakennemallin 

ja keskustavision mukaisesti. Keskusta-alue nähdään monipuolisena kaupan, virkistyk-

sen, vapaa-ajan ja kulttuurin kohteena ja tiivistymänä. Tavoitteena on myös nostaa kes-

kustan asukas- ja työpaikkamääriä sekä yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta. Kes-

kusta on viihtyisä, ja ympäristö laadukasta; keskustassa on ympärivuoden kaupankäyn-

tiä, ihmisten kohtaamista, erilaisten elämäntapoja sekä näiden kaikkien toimintojen se-

koittumista. Keskustan kasvua edistetään tarjoamalla houkuttelevaa asumista palvelui-

den äärellä ja tukemalla uusien palvelualan työpaikkojen sijoittumista keskusta-alueelle.  

Kaupallista ja historiallista keskustaa, jokirantaa ja puistoja sekä näitä yhdistäviä reittejä 

kehitetään siten, että eri toiminnot limittyvät toisiinsa, ja jalankulun reunavyöhykettä 

laajennetaan. Keskustan saavutettavuutta parannetaan laadukkailla pyöräteillä ja tehok-

kaalla joukkoliikenteellä. (Turun kaupunki 2013d.) 

 

Yleiskaavan tavoitteena on erityisesti, että maankäyttöä, palveluverkkoa ja liikennejär-

jestelmää kehitetään nimenomaan kokonaisuutena. Yhdyskunta- ja palvelurakenteen 

kehitystä ohjaamalla hillitään liikkumistarpeen kasvua ja lisätään kestävien liikkumis-

muotojen, eli joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyä. Samalla ediste-

tään tavoitetta kasvihuonekaasujen määrän vähentämisessä, ja luodaan ymmärrettävää, 

loogista, jatkuvaa sekä helppokäyttöistä liikenneverkkoa niin yksittäisten kulkutapojen 
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osalta kuin niiden yhdistelmienkin osalta. Maankäyttöä kehitetään yhdyskuntataloudel-

lisesti ja energiatehokkaasti tukeutumalla nimenomaan olemassa olevaan yhdyskuntara-

kenteeseen ja infrastruktuuriin. Asuminen, palvelut, kauppa-paikat, työpaikka-alueet 

sekä täydennysrakentamisen painopistealueet sijoitetaan keskustaan, sekä vahvistamaan 

jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupunkia olemassa olevien ja rakennettavien 

reitistöjen varrelle. Yleiskaavan tavoitteena on, että vähintään 85 % uudesta ja kehitty-

västä maankäytöstä sijoitetaan juuri jalankulun, jalankulun reunavyöhykkeen ja inten-

siivisen joukkoliikennevyöhykkeiden alueille. (Turun kaupunki 2013d.) 

 

Yleiskaavassa pyritään takaamaan myös, että myös keskustan ulkopuolella on alueita, 

joilla asukkaiden on mahdollista tulla toimeen yhdellä autolla tai jopa ilman autoa. Tä-

hän pyritään tarjoamalla asukkaille kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetut jatkuvat, korkea-

tasoiset pääyhteydet, turvalliset lähiraitit sekä toimivat keskustajärjestelyt. Tämän lisäk-

si seudullisen joukkoliikennejärjestelmän tulee yleiskaavan mukaan olla nopea ja kilpai-

lukykyinen, jotta tavoitteeseen korkeintaan yhden auton talouksista päästään. Kuten 

kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, niin myös henkilöautoliikenteen sujuvuus var-

mistetaan keskustassa, välikehällä ja sen ulkopuolella. Henkilöautoilun kulkutapaja-

kauman katsotaan niin rakennemallin kuin yleiskaavankin mukaan laskevan 2,5 pro-

senttiyksikköä nykyisestä. (Turun kaupunki 2013d.) 

 

Yleiskaavan tavoitteiden perusteella Turun kaupunkiseudulle on laadittu kolme kehitys-

kuvaa, jotka toteuttavat tavoitteet, vaikkakin eri tavalla. Kasvu keskuksiin -

kehityskuvassa kaupungin kasvu keskitetään erityisesti olemassa olevaan keskustaan ja 

aluekeskuksiin, ja kehitys tukeutuu oleviin palveluihin ja infraan. Rakentamisen voima-

varat keskitetään täydennysrakentamiseen, jonka pääpaino kerrostalotuotannossa. Kes-

kuksiin perustuvassa kehityskuvassa pyritään ennen kaikkea luomaan jalankulku- ja 

pyöräilykaupunkia, ja siinä korostetaan tavoitteiden saavuttamista liikennetarvetta pois-

tamalla, ja samalla vähentämään myös pysäköinnin ja pysäköintipaikkojen tarvetta niin 

asuinalueilla kuin keskustan katukuvassakin. Kasvu keskuksiin – kehityskuvan mukai-

nen yleissuunnitelmakartta on esitetty kuvassa 38. (Hintsanen, T. 2014.) 
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Turun kaupungin pysäköinnin ohjaus perustuu tällä hetkellä yksittäisiin keinoihin, kuten 

maksulliseen keskustapysäköintiin, velvoitepysäköintipaikkamääräyksiin sekä erilaisiin 

pysäköintilupiin. Pysäköintipoliittiset toimet liittyvät kuitenkin kaikki yhteen kustan-

nusten kautta: yksityisten henkilöiden asumiseen liittyvän pysäköinnin järjestäminen ja 

sen kustannukset kuuluvat yksityisille henkilöille, kun taas julkisilla alueilla olevat py-

säköintimahdollisuudet kustannuksineen kaupungille. Uusien pysäköintipolitiikan linja-

usten tulee perustua tähän periaatteeseen sekä pysäköinnin nykytilaan, jota on kehitettä-

vä. Kehittämällä nykytilaa kustannusten jako -periaatteen suuntaan keskustavision, 

yleiskaavan ja rakennemallin mukainen, elävä ja kävelypainotteinen kaupunkikeskusta 

voi toteutua. Lisäksi pysäköintipolitiikan linjausten tulee toteuttaa samoja tavoitteita 

kuin keskustavision, yleiskaava sekä rakennemallin, eli autoilun tarpeen ja sitä kautta 

pysäköinnin tarpeen vähentämistä. Turun kaupunkikeskustan tavoitetila on nähty käve-

lypainotteisena, olohuonemaisena kaupunkitilana, jossa on vähemmän henkilöautolii-

kennettä, ja joukkoliikenneyhteydet ovat toimivia, ja kaupungin pysäköintipolitiikankin 

tulee siis pyrkiä samaan tavoitteeseen ja edistää sitä. 

 

Avainasemassa kestävää kaupunkirakennetta sekä toivottuja pysäköintipolitiikan tulok-

sia luotaessa on rakennemallin ja yleiskaavan mukainen asemakaavoitus. Asemakaavoi-

tuksen avulla tulee luoda asuin- ja toimistoalueita, jotka tukeutuvat joukkoliikenteeseen, 

ja ovat riittävän lähellä keskustaa tukeakseen jalankulun- ja pyöräilyn kehittämistä ja 

suosimista, kuten yleiskaavassa on osoitettu. Kaavoituksella tuetaan henkilöautoliiken-

teen vähentämistä poistamalla henkilöautolla liikkumisen tarvetta sijoittamalla uudet 

kaava-alueet rakennemallin mukaisesti joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Toteuttamal-

la näitä suuntaviivoja vähennetään samalla myös autonomistuksen ja sitä kautta yksi-

tyisten pysäköintipaikkojen rakentamisen tarvetta. Näin myös joukkoliikenteen kysyntä 

kasvaa, ja joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan nostaa. Rakennemallin ja yleiskaavan 

mukainen asemakaavoitus tukee myös sekoittunutta maankäyttöä, jolloin asuminen ja 

toimistoalueet ovat lähekkäin, ja toimintojen saavuttamiseksi liikkumisen tarve on mi-

nimissään.  
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Asemakaavoituksen yhteydessä alueen pysäköinnin tarvetta on tutkittava kokonaisuute-

na. Mikäli kaava-alueelle sijoittuu sekä asumista että julkisia toimintoja, on vuoroittais-

pysäköinnin ja keskitettyjen pysäköintiratkaisujen mahdollisuudet tutkittava, ja niiden 

toteuttamista on tuettava. Tällä keinolla voidaan pysäköintipaikkojen määrää kokonai-

suutena vähentää ja tämän myötä saavuttaa kokonaiskustannussäästöjä, ja lisäksi pysä-

köinniltä vapautuvaa tilaa voidaan käyttää esimerkiksi puistoalueiksi. 

 

Rakennemallin mukaisen asemakaavoituksen tulee siis ohjata alueen asukkaita ja käyt-

täjiä kestävän kehityksen mukaisiin kulkumuotovalintoihin. Asemakaava-alueen tulee 

olla viihtyisää kaupunkiympäristöä, jossa kävely- ja jalankulku ovat houkuttelevia, ja 

kulkumuodoista ensimmäisenä ja helpoimpana vaihtoehtona kohdataan jalankulku- ja 

pyörätie sekä polkupyörien pysäköintipaikka. Polkupyöräpysäköintipaikkoihin ja niiden 

sijoitteluun tulee siis kiinnittää entistä enemmän huomiota. Asemakaava-alueiden ra-

kennusten uloskäynneiltä tulee olla myös lyhyemmät etäisyydet joukkoliikennevälineel-

le kuin pysäköintipaikoille. Pysäköintipaikat tulee myös sijoittaa niin, että lyhytaikaiset 

pysäköintipaikat ovat käyttäjää lähempänä verrattuna pitkäaikaispysäköintipaikkoihin. 

Asemakaavoituksella ohjattavan maankäytön on siis oltava pysäköinnin tarvetta vähen-

tävää, eli toimintojen tulee olla lähellä toisiaan, ja joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyö-

räily-yhteyksien hyvät alueelta toisella sekä niiden sisäisesti. Lisäksi keskitetyillä vuo-

roittaispysäköintiratkaisuilla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä yksityisille tahoil-

le pienemmän pysäköintipaikkamäärän tyydyttäessä pysäköintitarpeen. Kaiken kaikke-

aan yleiskaavan ja rakennemallin seuraaminen toteuttaa pysäköintipolitiikan tavoitteita 

toissijaisesti: ne vähentävät pysäköinnin tarvetta. 

 

Asemakaavoissa määrättyjen pysäköintinormien tulee jatkossa olla perusteltuja, kau-

punkiin tulee laatia ainakin suuntaa antava pysäköintinormisto. Pysäköintipaikkojen 

rakentamisen vähimmäisvaatimusten tulee perustua laskennalliseen autopaikkatarpee-

seen, ja sen arvioituun kehitykseen. Autonomistusta tulee tutkia asuinaluekohtaisesti, ja 

sen perusteella tulee pohtia mikä on kunkin alueen pysäköintipaikkojen tarve tulevai-

suudessa. Tulevaisuuden liikkumistarpeen ja autonomistuksen perusteella pysäköin-

tinormisto tulee laatia alueittain ja laskennalliseen autopaikkatarpeeseen voidaan tehdä 

alueellista tarkastelua pysäköintipaikkojen määrää alentavasti joukkoliikenneyhteyksi-
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en, asumismuodon tai odotettavissa olevan maankäytön muutoksien perusteella. Lisäksi 

pysäköintinormiston tulee huomioida konkreettista autonomistusta tarvetta tutkittaessa 

havaittu vuokra-asuntojen sekä ikääntyneiden ihmisten alempi pysäköintipaikkojen tar-

ve. 

 

Pysäköintinormi, ja edelleen velvoiteautopaikkamäärät tulee määrittää siten, että asuk-

kaiden pysäköinnin tarve pystytään tyydyttämään tonteilla, tai keskitetyssä pysäköinti-

ratkaisussa erillisellä tontilla.  Samalla toteutetaan oikeanlaista kustannusten jakoa, eli 

yksityiset henkilöt vastaavat itse omien asumiseen liittyvien pysäköintipaikkojensa kus-

tannuksista. Turussa kadunvarren pysäköintipaikkoja ei lasketa mukaan asukkaiden tai 

asukkaiden vieraiden velvoitepysäköintipaikkojen kokonaismäärään. Velvoitepysäköin-

tipaikkamäärän, ja edelleen pysäköintipaikkojen rakentamiskustannusten tulee kuitenkin 

pysyä kohtuullisina verrattuna käytettävissä olevaan tilaan. Asemakaavoitusvaiheessa 

tulee siis etsiä kokonaistaloudellisin ratkaisu tontin rakennustehokkuuden, pysäköinnin 

järjestämistavan ja pysäköintipaikkojen määrän kesken niin, että myös kaupunkikuvalla 

on oma arvonsa. Pysäköintinormin antama velvoiteautopaikkamäärä ei saa olla toteutta-

jalle kohtuuton, mutta sen tulee kuitenkin olla keskimääräisesti riittävä, sillä tehdyn 

tutkimuksen mukaan vähäinen pysäköintipaikkamäärä tontilla ei ole verrannollinen ton-

tilla asuvien ihmisten käytössä olevien autojen määrään Turun keskustassa. 

 

Asukaspysäköintialueita tarkasteltaessa havaittiin, että tonttipaikat eivät kata tonttien 

asukkaiden pysäköintitarvetta täydellisesti muillakaan kuin nykyisillä asukaspysäköinti-

alueilla. Koska keskusta-asumista on kuitenkin kaupungin strategioissa päätetty tukea ja 

kehittää, on myös asukaspysäköintijärjestelmää kehitettävä tähän suuntaan. Tämän 

vuoksi asukaspysäköintialueita ei pienennetä, eikä alueilta poisteta asukaspysäköinti-

paikkoja, vaikka alueilla B–E asukaspysäköintipaikkoja onkin tällä hetkellä tarjolla jopa 

moninkertaisesti lupiin nähden. Asukaspysäköintipaikkojen tarjonta halutaan näin pitää 

hyvänä mahdollisuuksien sen salliessa, ja tällä tavoin tukea keskusta-asumista tarjoa-

malla hyvä asukaspysäköintipaikan saatavuus vuosittaista korvausta vastaan. Kaikilla 

asukaspysäköintipaikoilla on sallittua pysäköidä myös ilman tunnusta paikasta riippuen 

joko pysäköintikiekolla tai maksua vastaan. Lyhytaikaisen pysäköinnin maksimikesto 
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on aina osoitettu liikennemerkein. Asukaspysäköintipaikat sijoitellaan kuitenkin siten, 

että ne eivät aiheuta kohtuutonta haittaa keskustapysäköintipaikoista kilpailevalle asi-

ointipysäköinnille. 

 

Asukaspysäköintialueeseen A ei tehdä mitään muutoksia. Alue on Turun suurin asukas-

pysäköintialue, ja alueen asukaspysäköintipaikkojen suhde alueelle myönnettyjen asu-

kaspysäköintilupien määrään on 0,8. Asukaspysäköintipaikkaa ei siis aina taata alueella 

A, eikä se ole asukaspysäköintijärjestelmän tarkoituskaan. Alueen A 19 asukas-

pysäköintipaikkaa, jotka sijaitsevat ydinkeskustan alueella, siirretään asuinkeskustan 

alueelle asiointipysäköintimahdollisuuksien parantamiseksi. Siirrettävät pysäköintipai-

kat on esitetty kuvassa 41 mustalla, ja uudet vihreällä. Myös asukaspysäköintialueet B 

ja C pysyvät ennallaan. Alueilla on yhtä asukaspysäköintilupaa kohden jopa kolme asu-

kaspysäköintipaikkaa, joten asukaspysäköintipaikkojen tarjonta on erinomainen. Näillä 

alueilla alhaisen asukaspysäköintilupamäärän vuoksi asukaspysäköintiin varattuja paik-

koja on vapaana myös lyhytaikaiseen pysäköintiin, ja toisaalta tarjolla olevat asukas-

pysäköintipaikat kannustavut luvan hankintaan. 

 

Turun yliopistollisen keskussairaalaan viereistä asukaspysäköintialuetta E laajennetaan 

kattamaan Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksen eteläpuolinen tontti. Tontilta 

on tullut toive asukaspysäköintialueeseen liittämiseksi, ja tontin pysäköintipaikkojen 

tarve ylittää tontin sisäisen tarjonnan. Laajennusta varten Hämeenkadun varrelle lisätään 

viisi asukaspysäköintipaikkaa, joilla pysäköinti on jo nyt muuten rajoitettua pysäköinti-

kiekolla. Alue D muotoillaan uudelleen kattamaan ainoastaan keskustan puutalokortte-

lit. Alue pienenee idässä ja laajenee lännessä. Uusi alue on esitetty kuvassa 41. Alueen 

länsiosalta on tullut toive alueen laajentamiseksi, ja sille on selkeästi myös tarvetta tont-

tien vähäisen pysäköintimahdollisuuden sekä alueella sijaitsevien oppilaitosten aiheut-

taman pitkäaikaisen työmatkapysäköinnin vuoksi. Pakkarinkadulle osoitetaan kadun 

toiseen reunaan asukaspysäköintipaikkoja (kuva 28). 

 

Keskustaan muotoillaan lisäksi täysin uusi asukaspysäköintialue F. Alue F kattaa Yli-

opistonkadun eteläpuolisen alueen väliltä Sairashuoneenkatu – Aninkaistenkatu (kuva 

41). Alueelta on tullut useita pyyntöjä asukaspysäköintijärjestelmän laajentamiseksi, ja 

tonttikohtainen pysäköintipaikkatarkastelu on osoittanut sille olevan tarvetta. Uusi alue 

kattaa toisaalta myös suuren osan liikekeskustan alueesta, joten alueen asukaspysäköin-



115 
 

tipaikat tullaan sijoittamaan liikekeskustan ulkopuolelle asiointipysäköintimahdollisuu-

den takaamiseksi. Asukaspysäköintipaikkoja varataan yhteensä 27 sellaisille alueille, 

joilta on tullut yhteydenottoja, tai se on autonomistustarkastelun perusteella katsottu 

tarpeelliseksi. Uusi alue on kokeiluluontoinen, ja siitä kertyneiden kokemusten perus-

teella alueesta tulee pysyvä tai vaihtoehtoisesti vanhat alueet palautetaan. Lisäksi asu-

kaspysäköintipaikkojen lukumäärä ja sijainti tarkistetaan tarvittaessa palautteen perus-

teella. 

 

Keskustan ulkopuolelle, Lonttisten asuinalueelle perustetaan toinen kokeiluluontoinen 

uusi asukaspysäköintialue, G (kuva 41). Alueella on sekä vanhoja puutaloyhtiöitä että 

kerrostaloasunto-osakeyhtiöitä, ja tonteilla on rajalliset pysäköintimahdollisuudet. Li-

säksi alueen reunalla on liikehuoneistoja sekä pienteollisuutta, joten pitkäaikainen työ-

matkapysäköinti on asuinalueella yleistä. Uuden asukaspysäköintialueen myötä kaikki-

en alueen tonttikatujen pysäköintipaikat muutetaan asukaspysäköintipaikoiksi, ja niille 

asetetaan muita pysäköitsijöitä kokeva aikarajoitus. Alueen pääkadun pysäköintipaikko-

ja eikä liikehuoneistojen läheisiä paikkoja muuta asukaspysäköintipaikoiksi. Alueelta on 

tullut toive alueen perustamiseksi, ja sille on havaittu olevan perusteita, koska pysäköin-

tipaikkoja käyttävät myös läheisten koulujen työntekijät sekä opiskelijat. Kokeiluluon-

teinen alue on voimassa puoli vuotta, ja saadun palautteen myötä alue joko jää voimaan 

tai se poistetaan. Koska Lonttisten alue on ensimmäinen ruutukaavakeskustan ulkopuo-

linen asukaspysäköintialue, tulee se hinnoitella keskustan alueista poikkeavalla tavalla. 

Keskustan alueen ulkopuolisten alueiden asukaspysäköintiluvan hinta on puolet keskus-

taluvan hinnasta, koska keskusta-alueen ulkopuolella rakentaminen on helpompaa ja 

raakamaa halvempaa, ja lisäksi vuotuiset ylläpitokustannukset ovat pienemmät keskus-

tan ulkopuolella. 
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korkeaksi, jolloin sen periminen pysäköintimaksuina olisi kohtuutonta, ja ennenkaikkea 

koska keskustassa asumisen ja asioinnin tukemiseksi kaupungin tulee tarjota pysäköin-

tipaikkoja niitä tarvitseville. Se voidaan nähdä ikään kuin kaupungin subventiona asuk-

kaille.  Asukaspysäköintiluvan hintaa laskettaessa on käytetty luvussa 4.1 esitettyjä ar-

voja: 

 

Kadunvarsipysäköintipaikan rakentamiskustannukset: 

 

150€ / m2 * 13 m2 = 1950€ 

         2000€ 

Korko = 5 % 

Laskenta-aika = 30 vuotta 

Annuiteettitekijä c30/0,05 : 

  = 0,05(1+0,05)30   

         (1+0,05)30 – 1 

 

= 0,065051  

 0,065 

 

Kadunvarsipysäköintipaikan rakentamiskustannukset jaettuna 30 vuodelle: 

 

  = 2000€ * 0,065 

  = 130€ / vuosi 

   

Kunnossapitokustannukset = 10€ / kk 

  = 120€/ vuosi 

 

Kadunvarsipysäköintipaikan kokonaiskustannukset vuodessa: 

 

  = 120€ + 130€  

  = 250€ 
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Kokonaiskustannusten perusteella asukaspysäköintiluvan hinnan tulisi olla vuodessa 

250€. Tätä voidaan pitää lähtöarvona, jota säädellään kysynnän ja tarjonnan mukaan: 

hintaa voidaan nostaa nykyisestä 120 eurosta niin kauan, kunnes kysyntä ja tarjonta ovat 

samalla tasolla, eli asukaspysäköintipaikkojen tarjonta nousee hyvälle tasolle kysynnän 

laskiessa hinnan nousun myötä. Keskustan ulkopuolisilla uusilla asukaspysäköintialueil-

la alueilla lähtöhintana voidaan pitää nykyistä asukaspysäköintiluvan hintaa. Keskustan 

ulkopuolisilla alueilla myös kunnossapitokustannukset ja rakkamaa ovat edullisempia, 

joten myös asukaspysäköintiluvan alhaisempaa hintaa voidaan pitää kohtuullisena. 

 

Yrityspysäköintiluvan hintaa ei nosteta. Se on tällä hetkellä 350€ vuodessa keskustan 

alueen yrityspysäköintialueilla, mikä riittää kattamaan maan arvon sekä ylläpitokustan-

nukset pysäköintipaikan osalta. Keskustan ulkopuolisilla alueilla luvan hinta on niin 

ikään puolet keskustan alueen luvan hinnasta, eli 175€/ vuosi. Uuden kaikki alueet kat-

tavan yrityspysäköintiluvan hinta on nykyisen yhden yrityspysäköintialueen hinnan 

350€ lisäksi uusi keskustan asukaspysäköintialueen vuosimaksu 300€, eli yhteensä 

750€. Lupa on kallis, mutta kattaa kaikki keskustan alueet, ja toisaalta kallis myös siksi, 

ettei sen hankinta ole itsestään selvyys vaan sille tulee olla tarvetta. 

 

Pysäköintipolitiikkaa laadittaessa on pohdittava oikeaa tapaa eriyttää pysäköinnin jär-

jestämisen kustannukset asumiskustannuksista. ”Käyttäjä maksaa” -periaatetta tulisi 

edistää ohjaamalla velvoitepaikkojen rakentamista osakemuotoisiksi autopaikka-

osakkeiksi. Asemakaavan tai kaupungin keinot ohjata asunto-osakeyhtiöiden autopaik-

kojen myyntiä ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Asemakaavassa pyritään asettamaan py-

säköintipaikkojen vähimmäismäärä sille tasolle, että kaikille paikoille on kysyntää, mut-

ta asemakaavassa ei voida määrä, että osakkeet on myytävä erillisinä osakkeina tai lii-

tettyinä vain tiettyihin asuntoihin.   

 

Ideaalissa tilanteessa kaikki autopaikkojen osakkeiden rakentamiskustannukset sisältyi-

sivät autopaikka-osakkeen hintaan eikä niitä liitetä asunto-osakkeiden hintoihin lain-

kaan. Tällöin vain autopaikkaa tarvitsevat maksavat pysäköintipaikoista, eikä autotto-

man asukkaan tarvitse maksaa naapurin autopaikasta. Autopaikkaosake voi olla koko-

naan erillinen, ja nopeimmat asunto-osakkeen omistajat voivat ostaa sen erikseen, tai 
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kuten Helsingin Jätkäsaaren tapauksessa, autopaikkaosakkeet voidaan liittää vain tiet-

tyihin asunto-osakkeisiin. Kummassakin tapauksessa autopaikkojen rakentamiskustan-

nukset ovat kokonaan ainoastaan autopaikkojen hinnoissa, ja asunto-osakkeen hinta on 

siitä täysin erillään. 
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Tässä diplomityössä esitetyt Turun pysäköintipolitiikan linjaukset ja toimenpiteet ovat 

ehdotuksia, eivätkä ne ole virallisia, tai sido kaupunkia. Tämän työn tavoitteena oli tar-

kastella sekä pysäköinnin ohjauksen nykyistä tilaa että tavoitetilaa Turun kaupungissa. 

Työssä pohdittiin kuka maksaa pysäköinnistä aiheutuvat rakentamiskustannukset tontti-

en sisällä ja toisaalta myös kaupungin katualueilla. Lisäksi pohdittiin millä perustein 

velvoiteautopaikkojen määrän määrittävä pysäköintinormi tulisi määrittää Turkuun. 

Lisäksi pohdittiin asukaspysäköintijärjestelmään kuuluvien alueiden laajuutta sekä asu-

kaspysäköintiluvan oikeaa hintaa.  

 

Turussa on odotettavissa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja jalankulun ja pyöräilyn 

mahdollisuuksien sekä joukkoliikenteen palvelutason parantumista rakennemallin ta-

voitteiden toteutuessa. Rakennemalli siis toteutuessaan vähentää niin yksityisautoilun 

kannattavuutta muiden kulkumuotojen ollessa nopeampia ja taloudellisempia, sekä sen 

tarvetta kaupunkirakenteen ollessa tiivis.  Samaan aikaa toteutuva keskustavisio kehittää 

ydinkeskustaa oleskelutilaksi, joka kaikessa viihtyisyydessään perustuu oleskeluun ja 

kävelyyn. Koska viihtyisä ympäristö sallii pysäköintipaikkojen rakentamisen kauemmas 

ydinkeskustasta tai mahdollisesti maan alle, ydinkeskustan saavutettavuus perustuu jat-

kossa entistä enemmän jalankulun, pyöräilyn sekä tehokkaan joukkoliikenteen toimi-

vuuteen. Pysäköintipaikkoja tarvitaan siis jatkossa kokonaisuudessaan entistä vähem-

män niin julkisilla kuin yksityisilläkin alueilla, koska autoilu on muuttumassa kannat-

tamattomaksi uudenaikaisessa kaupunkiympäristössä.  

 

Ydinkeskustan alueen asukaspysäköinti tulee jatkossa kuitenkin myös taata, mutta asu-

kaspysäköintipaikkoja ei tule tarjota liikekeskustan alueelta. Asiointipysäköintipaikat 

ovat liikekeskustan elinehto, eikä kaupunki toisaalta ole velvollinen tarjoamaan katuti-

laansa yksityisen omaisuuden säilyttämiseen; asumisen pysäköinnin järjestäminen kuu-

luu autonomistajalle itselleen. Asukaspysäköintialueita laajennetaan kuitenkin työn tu-

loksen mukaisesti kattamaan koko keskustan alue, mutta asukaspysäköintipaikat tullaan 

jatkossa sijoittamaan ainoastaan ydinkeskustan ulkopuolelle. Asumisen ja autoilun kus-

tannukset tulisi myös olla eriteltyinä toisistaan. Autopaikat tulisi jatkossa myydä erilli-

sinä osakkeina, joiden hinta ei ole mitenkään sidoksissa asunto-osakkeen hintoihin. 

Näin pysäköinnin kustannukset kohdentuvat myös tontilla vain pysäköintipaikkaa tar-
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vitsevalle. Näin toimitaan myös asukaspysäköintiluvan hinnan määrityksessä: asukas-

pysäköintiluvan hinta kattaa tulevaisuudessa pysäköintipaikoista koituvat rakentamis- ja 

ylläpitokustannukset. Pysäköintinormin avulla taas kaikki yksityisen tahon tarvitsema 

pysäköintitila tulee rakentaa tontin sisäpuolelle. Pysäköintinormillakaan ei kuitenkaan 

aina voida millään osua täysin oikeaan autopaikkamäärään kaikilla tonteilla, sillä pysä-

köintinormi perustuu edelleen keskimääräiseen autopaikkatarpeeseen. Turussa käytettä-

vät asumisen velvoiteautopaikat ovat kuitenkin vähimmäismääriä, joten mikäli tarpeelli-

seksi katsotaan, tontin omistaja voi aina rakentaa myös enemmän pysäköintipaikkoja 

omalle tontilleen. Tulevaisuudessa velvoiteautopaikkojen määrittämisen tueksi Turkuun 

tulisi laatia pysäköintinormi, jonka tulee tutkimuksen mukaan perustua laskennalliseen 

autopaikkatarpeeseen, ja asuinaluekohtaiseen korjaukseen. 

 

Karkeasti pysäköinnistä kaupungissa  ja sen kustannusten jaosta voidaan yleistää samal-

la tavoin kuin muustakin omaisuuden säilyttämisestä: yksityisen tahon tulee järjestää 

omalla yksityiselle omaisuudelleen säilytyspaikka yksityiseltä alueelta. Lisäksi yksityi-

nen taho maksaa yksityisen omaisuutensa säilytyksestä koituvat rakentamis- ja ylläpito-

kustannukset. Julkinen taho tarjoaa lyhytaikaista tilaa asiointi- ja vierailukäyttöön liike-

keskustan alueella. Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettu tila ei ole kuitenkaan säilytyk-

seen tarkoitettua tilaa, vaan se on tarkoitettu yhteiseen käyttöön kaikkien kaupunkilais-

ten ja kaupungissa vierailevien käyttöön. Mikäli yksityinen taho ei ole järjestänyt itsel-

leen riittävää tilaa omaisuutensa säilytykseen, julkinen taho ei ole sitä myöskään velvol-

linen ilmaiseksi tarjoamaan. Jos näin olisi, julkisen tahon tulisi tarjota kaikille yksityisil-

le tahoille vastaava mahdollisuus. Julkinen taho voi kuitenkin järjestää mahdollisuuden 

säilyttää yksityistä omaisuutta julkisella alueella, mutta yksityiseltä taholta peritään täl-

löin tilan käytöstä tilasta koituvien kustannusten mukainen maksu. 

 

Pysäköintipaikka voidaan myös nähdä yhtenä asunnon osana, jonka tarpeen tulisi johtaa 

samanlaisiin tuloksiin kuin esimerkiksi kolmen makuuhuoneen tarpeen asunnossa. Toi-

sin sanoen mikäli asunnon ostajalla on tarvetta kolmelle makuuhuoneelle, asunnon osta-

ja hankkinee asunnon, jossa on kolme makuuhuonetta, vaikka se onkin kalliimpi kuin 

kahden makuuhuoneen asunto. Asunnon ostaja ei nimittäin voi vaatia naapuriltaan yhtä 

naapurin makuuhuonetta käyttöönsä sillä perusteella, että asunnon ostajalla on tarvetta 

yhdelle lisämakuuhuoneelle, mutta ei silti hankkinut sellaista, koska sen sisältävä asunto 

olisi maksanut enemmän tai tarpeita vastaavaa asuntoa ei ollut saatavilla. Naapuri ei 
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luonnollisestikaan ole tällöin velvollinen tarjoamaan omaa makuuhuonettaan naapurille. 

Pysäköintipaikan tulisi siis kuulua makuuhuoneiden lukumäärää vastaavana osana 

asunnon hankintaan; pysäköintipaikan tarpeen tulisi johtaa sellaisen asunnon hankin-

taan, joka mahdollistaa myös pysäköintipaikan hankinnan. Pysäköintipaikat eivät nimit-

täin ole kenellekään ilmaisia, vaan aina jokin taho maksaa sen rakentamisen ja ylläpi-

don. 
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Liite 1.Talouskohtainen henkilöautomäärää tonteittain Turussa vuoden 2012 lopussa.  
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