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Pysäköinnin hinnoittelua tulee kehittää 

 

 

Helsingin pysäköinnin tunnistettuja kehittämistarpeita 

 
Täydennysrakentaminen esikaupunkialueilla edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja 

Pysäköinnin kustannusvaikutukset on määriteltävä/laskettava päätöksen teon pohjaksi 

Pysäköintipaikkojen ja asuntorakentamisen kustannukset tulee eriyttää 

Pysäköinti ei saa heikentää Helsingin kilpailuasemaa asukkaista ja yrityksistä 

Katujen sujuva talvikunnossapito edellyttää uudenlaisia pysäköintiratkaisuja 

Pysäköinnin vaatimaa tilantarvetta tulee vähentää etsimällä uudenlaisia toimintamalleja 

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulee parantaa 

Tiedot pysäköintipaikkamääristä ja niiden sijainnista tulee koota yhteen 

Auton erilaiset käyttötarpeet edellyttävät erilaisia ratkaisuja autojen pysäköintiin ja 

pitkäaikaiseen säilytykseen 



Liikenne- ja pysäköintipolitiikalla 

tulee  parantaa 

- Kaupunkilaisten elämän 

laatua (turvallisuus, 

sujuvuus, viihtyisyys 

käytettävyys) 

- elinkeinoelämän 

kilpailukykyä. 

Pysäköinnin strategiset  

linjaukset 



1. Pysäköinti tukee ekologisesti kestävää ja viihtyisää 

kaupunkirakennetta ja liikkumista 

2. Pysäköinnissä otetaan huomioon kaupungin eri osien 

erityispiirteet 

3. Pysäköinti palvelee Helsingin ja koko metropolialueen 

tulevaisuuden visiota 

4. Pysäköinti tukee asumiskustannusten kohtuullistamista 

5. Pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinäkyvyyttä ja 

käyttäjä maksaa -näkökulmaa 

6. Pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaiden , yritysten ja muiden 

käyttäjien erilaiset tarpeet 

7. Pysäköinti liitetään osaksi tavoitetta ”Helsinki – pohjoisen 

pallonpuoliskon paras talvikaupunki” 

STRATEGISET LINJAUKSET 

 



1. Pysäköinti tukee  

ekologisesti kestävää 

liikkumista ja viihtyisää  

kaupunkirakennetta 

Uusien asuntojen ja toimitilojen 

sijoittaminen hyvien joukkoliikenne-

yhteyksien varrelle sekä sekoittunut 

kaupunkirakenne mahdollistavat 

tehokkaat pysäköintiratkaisut 

 

Uusilla asuinalueilla ja täydennys-

rakentamiskohteissa on oltava 

mahdollista poiketa pysäköinnin 

laskentaohjeista nykyistä joustavammin 

 

Pysäköinnin suunnitteluperiaatteet 

tukemaan kestävän liikkumisen 

valintoja.    



2. Pysäköinnissä  

otetaan huomioon  

kaupungin eri osien  

erityispiirteet 

Ratikkakaupungissa tavoitteena on vapauttaa katutilaa etenkin pitkäkestoiselta pysäköinniltä 

lyhytaikaisemmalle asiointi- ja asukaspysäköinnille, huolto- ja jakeluliikenteelle sekä muille toiminnoille 

kuten pyöräkaistoille, pyöräpysäköinnille, joukkoliikenteelle, katukahviloille ja jalankululle. 

 

Raidekaupungissa pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöllä mahdollistetaan täydennysrakentaminen ja 

maankäytön tiivistyminen. Raidekaupunkien pysäköintinormeissa tulee tavoitella kantakaupunkimaisia 

pysäköintinormeja, jotta alueet rakentuvat tehokkaasti ja tukeutuvat aidosti joukkoliikenteeseen.  

 

Bussikaupungissa pysäköinti ei vaikeuta täydennysrakentamista yhtä merkittävästi 

kuin ratikka- ja raidekaupungissa. Bussikaupungissa pysäköintipolitiikalla tulee varmistaa edellytykset 

täydennysrakentamiselle ja maankäytön tiivistämiselle pysäköintipaikkojen käyttöä tehostamalla. 



1. Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys 

Kärkitoimenpiteet 

3. Asukaspysäköintijärjestelmän hinnoittelu ja laajentaminen 

10. Autojen talvipysäköintiratkaisut 

5. Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö operaattoreiden kanssa 

7. Tonttikohtaisesta pysäköinnistä alueelliseen toimijaan 

2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen 

 

12. Progressiivinen hinnoittelu 

4. Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen 

 

6. Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen 

 

8. Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus 

 

11. Mobiili- ja internetpalvelut 

 

9. Liityntäpysäköinti  

 



1. Pysäköintipaikkojen 

monikäyttöisyys 

 

Pyöräpysäköinnin kehittäminen 
 

Pyöräpysäköintiä edistetään järjestelmällisesti pyöräilyn 

edistämissuunnitelman ja pyöräpysäköintisuunnitelman 

mukaisesti.  

 

Vetovastuu: KSV 

Osallistujat: HKR, HKL 

 

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttö 
 

Vuosi  2014:  

käynnistetään selvitys, jossa tunnistetaan pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön esteitä (alueellisen 

toimijan puute, keskitetyn pysäköinnin puute, asuntojen ja työpaikkojen laskentaohjeet erillään, alv-

käytännöt, asemakaavamääräykset jne.) ja määritetään keinot niiden poistamiseksi. 

 

Vetovastuu: KSV 

Osallistujat: TASKE, ATT, kiinteistövirasto, muu(t) rakennuttaja(t), pysäköintitoiminnan 

liikkeenharjoittaja, asukkaat, yritykset.  

 

Kuva. Rikhardinkadun kirjasto. Facebook. 



2. Nykyisten laskentaohjeiden tarkistaminen 

Vuosi 2014: 
 

a) Autopaikkanormin tarkistaminen täydennys- ja lisärakentamisen, ARA-vuokra-

asuntojen sekä erityisasumisen osalta. Yleiskaavatyön myötä saattaa tulla tarve 

tarkistaa ohjetta laajemminkin. 

 

b) Työpaikka-alueiden autopaikkamäärien laskentaohjeet päivitetään. Erityisesti 

raidekaupungissa tulee määritellä toimistolle ja kaupalle paikkamääränormin 

sallittu vaihteluväli. Normin päivittämissä tilankäytön tehostuminen, 

joukkoliikenteen palvelutaso ja kilpailutilanne tulee ottaa huomioon. Helsingin 

kilpailuasema yritysten sijaintipaikkana ei saa heiketä, joten seutunäkökulma on 

keskeinen edellytys. 

 

c) Laskentaohjeiden laajentaminen pyöräpaikkojen laskentaohjeilla kohtien a ja b 

yhteydessä. 

 
 

Vetovastuu: KSV 

Osallistujat: TASKE, kiinteistövirasto, ATT, kaupungin muut organisaatiot, HSL (kohta b) 



Vuosi 2014-2015: Käyttäjien (asukkaat, työntekijät) näkemyksien selvittäminen, käyttäjätutkimus 

 

Onko autopaikattomille tai vähäautopaikkaisille asuin- ja toimistorakennuksille kysyntää? Mihin 

vapautuvaa katutilaa halutaan käyttää? Pitää avoimesti selvittää, haluavatko asukkaat autopaikkojen (ja 

niiden kustannusten!) tilalle jotakin muuta.  

 
Vuosi 2014-2015: Määritellään kokeilualue(et), joilla toteutetaan uusi pysäköinnin palvelumalli 

 
Yksi kohde ratikkakaupungista (esimerkiksi Kalasatama) ja yksi kohde raidekaupungista (esimerkiksi 

Myllypuro). Näissä on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Vähäautoisen asuntoyhtiön tulee todennäköisesti 

koostua usean yhtiön muodostamasta kokonaisuudesta. Alueilla ei saa olla kadun varressa 

asukaspysäköintiä.  

 

Normin mukaisesta autopaikkamäärästä ei ole pakko toteuttaa kuin osa (esimerkiksi 50 %). Jos todellista 

kustannusvastaavaa maksuhalukkuutta löytyy enemmän kuin paikkoja on tarjolla, on niitä rakennettava 

asteittain lisää pysäköintinormin mukaiseen määrään asti. Paikat myydään tai vuokrataan joko 

markkinahintaan tai tuotantokustannushintaan. 

 
Vetovastuu: KSV, TASKE 

Osallistujat: Kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, ATT, muu(t) rakennuttaja(t), asukkaat, 

yritykset 

6. Asunnon ja pysäköintipaikan hinnan erottaminen toisistaan 



Vuosi 2014:  

 

Kehitetään keskitetyn pysäköinnin alueellinen toimijamalli. Keskeisiä ratkaistavia asioita 

ovat eri toimijoiden roolit, rahoitusvastuut ja tehtävät. Lisäksi tarvitaan nykyistä 

joustavammat pelisäännöt ja toimintaohjeet vaiheittain rakentamiselle. 
 

Vetovastuu: TASKE 

Osallistujat: KSV, ATT, kiinteistövirasto, muu(t) rakennuttaja(t), pysäköintitoiminnan 

liikkeenharjoittaja, asukkaat, yritykset 

 

7. Tonttikohtaisesta 

pysäköinnistä alueelliseen 

toimijaan (keskitetty 

pysäköinti) 

 

Hyvät ja huonot kokemukset on kartoitettava ja 

hyödynnettävä: 

 

• Länsi-Pasilassa on toimiva keskitetty 

vuorottaispyköintijärjestelmä. 

• Herttoniemenrannassa kaupunki on perustanut 

alueellisen pysäköintiyhtiön. Kaupunki on alussa 

merkinnyt yhtiön osakekannan, mutta siirtää 

omistuksen tonttien haltijoille. 

• Jätkäsaaressa kaupunki on ollut investoimassa 

kalliopysäköintiin.  

• Kruunuvuorenrannassa pysäköinti on sekä 

hajautettua että keskitettyä. 

• Kuninkaantammessa tutkittiin keskitettyä 

pysäköintimallia, mutta päädyttiin hajautettuun  malliin 

vaiheittain toteuttamiseen liittyvien haasteiden takia.  



11. Mobiili- ja internetpalvelut 

 

Vuosi 2014 

 
1. Pysäköintioperaattoreiden kanssa sovitaan tiedon toimittamisesta kaupungin käyttöön. 

Tavoitteena on, että tieto on jaettavissa palvelujen kehittäjille vuoden 2014 aikana. 

-> luo pohjan keskitetylle statusinformaatiopalvellulle 

-> luo pohjan pysäköinnin reittioppaalle jne. 

 

2. Kartoitetaan alue(et), jossa olisi mahdollista toteuttaa pysäköintipörssi internetpalveluna. 

Samalla laaditaan palvelun toiminnalliset ja tekniset määritykset sekä selvitetään asiaan liittyvät 

juridiset asiat -> tavoitteena on, että palvelu voidaan ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana. 

Palvelu on oltava laajennettavissa koko kaupunkia koskevaksi. 

 

3. Kartoitetaan alue(et), jossa olisi mahdollista toteuttaa pysäköinnin maksaminen 

matkapuhelimella ja samalla mahdollisesti toteuttaa progressiivinen hinnoittelu -> tavoitteena 

on, että palvelu voidaan ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana. Palvelu on oltava laajennettavissa 

koko kaupunkia koskevaksi. 

 

Vetovastuu: KSV 

Osallistujat: HKR, pysäköintioperaattorit, alueiden toimijat (yritykset, asukkaat, kiinteistöt, 

julkiset palvelut) 

Kuva: EasyPark 



Muita toimenpiteitä 

Pysäköinnin teemapäivä 

 

Yritysten liikkumissuunnitelmat 

 

Pysäköintipaikkamäärän nettoperiaatteen tutkiminen uusien 

pysäköintilaitosten yhteydessä 

 

Pysäköintitiedon kokoaminen 

 

Yhteiskäyttöautojen pysäköintimahdollisuuksien parantaminen 

 

Keskustan huoltotunnelin tehokkaampi hyödyntäminen 

 

Edistetään kattavan sähköautojen latausverkoston luomista 



Esikaupunkialueiden lisä- ja 

täydennysrakentamisen pysäköintiratkaisut 

• Selvitys on valmistunut luonnoksena 17.4.2014 

• Pysäköinnin laskentaohjeen tarkistaminen 

• Maankäyttökorvausmenettelyn kehittäminen 

• Kadunvarsipysäköinnin lisääminen 

• Esikaupunkialueiden pysäköintiyhtiön perustaminen ja keskitetty 

pysäköinti 



Pysäköinnin laskentaohjeen 

tarkistaminen 

• Lievennetään raidekaupungissa alle 600 metrin etäisyydellä 

raideliikenneasemasta tai pikaraitiotien pysäkistä asuintonttien 

pysäköintimääräys tasolle vähintään 1 ap /  130 k-m2, 0,55 

ap/asunto. Asemien välittömässä läheisyydessä voidaan käyttää 

vieläkin lievempää mitoitusta sekä toteuttaa kaupungin vuokra-

asuntotuotannossa autottomia kohteita 

• Kaupungin omien vuokra-asuntojen peruskorjausten yhteydessä 

tutkitaan aina lisärakentamisen mahdollisuudet. Sovelletaan uusinta 

laskentaohjetta 

• Muissa lisärakentamishankkeissa kuin kaupungin vuokra-

asuntokohteet vanhojen asukkaiden pysäköintipaikkatarve 

mitoitetaan pysäköintiselvityksen tulosten perusteella vallitsevan 

tarpeen mukaan 

• Pienissä lisärakentamishankkeissa (<2 000 k-m2) lisäpaikkatarve on 

tavoitteena ratkaista vuorottaispysäköinnillä 

 

 



Maankäyttökorvausmenettelyn 

kehittäminen 

• Maankäyttökorvausmenettelyä sovelletaan lähtökohtaisesti, jos 

maanomistaja saa esim. asemakaavan muuttamisesta merkittävää 

vähintään 1 milj. euron suuruista hyötyä.  

• Nykyisessä käytännössä maankäyttökorvaus lasketaan kaavalla:  

 K = (A-pv)/3, jossa 

 A = arvonnousu eli uuden rakennusoikeuden arvo 

 pv = kiinteä perusvähennys 500 000 euroa 

• Maankäyttökorvauksen perusvähennystä on esitetty nostettavaksi 

500 000 eurosta 1 000 000 euroon 

• Tietoisuutta maankäyttökorvausmenettelystä lisätään 

• On pohdittu mahdollisuutta poistaa maankäyttökorvaus kokonaan 5-

vuotisena kampanjana esikaupunkialueilta. Alueellinen rajaus on 

tehtävä tarkasti harkiten 



Kadunvarsipysäköinnin lisääminen 

• Asukaspysäköinnin siirtäminen osittain kadunvarsille voi olla 

mahdollista lisä- ja täydennysrakentamisessa, kun muu 

taloudellinen yhtälö ei toimi 

• Ratkaisumalli voi olla seuraava: 

– Investointikustannukset peritään rakennuslupavaiheessa 

hakijalta kertaluonteisesti 

– Ylläpitokustannukset katetaan vuosivuokralla 

– Maan arvo hinnoitellaan sisään vuosivuokraan 

• Sopimuksissa määrätään, kuinka monesta tonttipaikasta hakija 

vapautuu ja paljonko kadunvarsipaikkoja tulee käyttöön 

• Kaupunki perii investointikustannukset ja vuokraa 

pysäköintioikeudet taloyhtiöille 

• Pysäköintioikeuksien jakaminen taloyhtiöiden kesken suunnitellaan 

asemakaavavaiheessa, ja taloyhtiöllä on vastuu jakaa paikat 

asukkaille 



Esikaupunkialueiden pysäköintiyhtiön 

perustaminen ja keskitetty pysäköinti 

• Siirrytään lisä- ja täydennysrakentamisessa pysäköintiyhtiön 

hallinnoimaan keskitettyyn pysäköintiin, jos olemassa olevia LPA-

alueita täydennysrakennetaan 

• Rahoitus kerätään etukäteen rakennusluvan yhteydessä 

liittymismaksuina 

• Pysäköinnin mitoituksessa huomioidaan sekä vanhojen että uusien 

asukkaiden paikkatarve 

• Ratkaisumallia kehitetään ja pilotoidaan erilaisia vaihtoehtoja. Malli 

edellyttää kaupungin omistaman pysäköintiyhtiön perustamista 

• Jotta malli toimii, ei voi olla epävirallista vapaata pysäköintiä 

• Mallia voisi pilotoida yhdellä esikaupunkialueella. Pysäköintiyhtiön 

rooli on jollain kaupungin olemassa olevalla pysäköintiyhtiöllä 

• Kaupunki hyötyy pysäköintiyhtiöön panostamisesta 

kaupunkirakenteen kehittymisen ja alueiden uudistamisen kautta 

 



Täydennysrakentamisen 

keskusteluteemoja 

• Täydennysrakentamisen edistäminen vuorottaispysäköinnillä 

• Täydennysrakentamisenhelpottaminen pysäköinnin laskentaohjetta 

väljentämällä, hyödyt ja uhat 

• Asunnon ja autopaikan hinnan erottaminen toisistaan, mahdollisuus 

vaikuttaa autoistumiseen ja vähentää autopaikkojen kysyntää. 

Toteutus on osoittautunut erittäin haasteelliseksi 

• Keskitetty pysäköinti ja nimeämättömät paikat, kaupungin rooli 

alueellisessa pysäköintiyhtiössä 

• Asukkaiden pysäköinti katualaueella, mahdollisuudet ja uhat 

• Yhteiskäyttöautojen tuomat mahdollisuudet 

 

 

 


