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Keskustelu 

Pysäköintiratkaisut ja -normit täydennysrakennuskohteissa 
 
Hannele Kalenoja käsitteli alustuksessaan pysäköintiratkaisuja ja -normeja täydennysrakentamiskohteissa. 
Yksi keskeinen huomio on se, että autoistumisen kehitys nyt ja tulevaisuudessa  tulisi ottaa nykyistä 
paremmin huomioon täydennysrakentamisessa. Oleellista on tiedostaa, mitkä ovat  autoilun eri volyymit 
erilaisilla alueilla. Vyöhyketason kulkutapatarkastelun mukaan auton osuus matkoista ydinalueella jää 
pienemmäksi, mutta merkitys kasvaa ulommalle siirryttäessä.  
 
Samoin autoistumisen kehityssuuntia tarkasteltaessa (Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus) voidaan 
todeta, että 1998 – 2011 välisenä aikana autottomat taloudet ovat lievästi laskeneet, 1-autoiset 
vähentyneet, mutta 2- tai useampiautoiset lisääntyneet. Kehitys vaikuttaa pysäköintiratkaisujen ja 
normistojen toteutukseen. Autojen määrän ohella on syytä tarkastella myös ikäluokkien vaikutusta autoilun 
kehitykseen. Eniten on kasvanut kahden auton talouksissa asuvien osuus 55-64-vuotiaiden ryhmässä ja 
kahden auton talouksissa asuvien lasten osuus. 
Pysäköintiratkaisuja ja –normeja suunniteltaessa on syytä havainnoida myös minkä verran autoja ylipäänsä 
käytetään.   Noin kolmannes autoista on arkisin koko päivän pysäköitynä. Puolella autoista ajetaan alle 
vuorokauden aikana alle  20 min / 10 km. 90 %:lla autoista ajetaan alle 1 h 45 min/ 95 km. 
 



 
 

Ruotsissa on pohdittu paljon miten pysäköintiä pitäisi säännellä ja liikennevirasto onkin laatinut ohjeistuksia 
pysäköintinormeista. Tarkoituksena on vähentää työpaikkapysäköintiä ydinkeskustassa (esim. Göteborg), 
käyttää aikarajoituksia ja hinnoittelua aiempaa tehokkaammin pysäköinnin ohjauksessa, priorisoida 
lyhytaikaista pysäköintiä ja asiointipysäköintiä. Tarkoituksena on säädellä myös kaupan suuryksikköjen 
pysäköintiä ja korvata kadunvarsi- ja aluepysäköintiä laitospysäköinnillä. 
 

Helsingin pysäköintiratkaisut täydennysrakentamisen näkökulmista 
 
Juha Hietanen alusti Helsingin pysäköintiratkaisuista täydennysrakentamiskohteissa. Pysäköintiratkaisuilla 
tuetaan kestävää kehitystä, tiivistä ja viihtyisää kaupunkirakennetta. Hän totesi, että vanhat 
pysäköintiratkaisut eivät enää sovellu muuttuneen toimintaympäristön täydennysrakentamisen haasteisiin. 
Helsingin kaupunki on laatinut Pysäköintistrategian, joka sisältää 7 strategista linjausta ja 12 
kärkitoimenpidettä. Pysäköintiselvityksessä arvioidaan pysäköinnin todellinen tarve. Se integroidaan 
täydennysrakentamisen suunnitteluun. 
 
Pysäköintipaikkojen ja asuntorakentamisen kustannukset tulee eriyttää, pysäköinnin hinnoittelua tulee 
kehittää ja uusia toimintamalleja tulee löytää, jotta pysäköinnin vaatimaa tilatarvetta voidaan vähentää. 
Hyvien pysäköintiratkaisujen edellytyksenä on ihmisten, asuntojen ja toimitilojen sijoittaminen 
joukkoliikennekäytävien yhteyteen. Sekoittunut yhdyskunta- ja kaupunkirakenne mahdollistavat myös 
tehokkaat pysäköintiratkaisut. Lisäksi pysäköinnin laskentaohjeistus vaatisi täydennysrakentamiskohteissa 
joustavuutta.  
 
Periaatteessa ihmisillä joilla ei ole autoa ei pidä maksaa myöskään pysäköintipaikkoja. Hietasen mukaan 
yksi kaupungin keskeinen kärkitoimenpide, pysäköintipaikkojen ja asuntojen hintojen irrottaminen on 
osoittautunut vaikeaksi.  Pysäköintipaikoille ei ole riittävästi tilaa ja silloin voidaan toteuttaa kannenalaisia 
ratkaisuja. Tosin tällöin taloudellisen yhtälön ratkaisu vaikeutuu. Kadunvarsipaikkoja tulisi saada lisää. 
 
Yksi ratkaisu pysäköinnin ongelmiin on sekoittunut maankäyttö, jolla pyritään tehostamaan 
pysäköintipaikkojen määrää jolloin pärjätään pienemmillä kokonaismäärällä joka puolestaan alentaa 
kustannuksia. Keskitetty pysäköintiratkaisu vaatisi yhtiön, joka hallinnoi pysäköintiä. Yksityinen yhtiö olisi 
siihen paras, mutta jos se on julkinen niin tällöin tulee myös muita kuin kuin taloudellisia tavoitteita. 
 

Keskustelua pysäköintinormeista 
 
Työryhmässä esitettiin kysymys, miten  normit ovat muuttaneet pysäköintiratkaisuja ? 
Todettiin että tasot ovat muuttuneet. Mikäli normiohjaus on liian joustavaa on erilaisia käytäntöjä liikaa. Se 
tuottaa kaavanäkökulmasta lisää töitä ja aiheuttaa myös kriittistä keskustelua, miksi joku normiohjaus 
kohdentuu eri tavoin samaan asiaan. Yhtenä ongelmana on myös se, että kaavassa voidaan tehdä yksi 
normi ja rakennusluvassa toinen. Nämä tulisi sitoa yhteen (kaavaan). 
 
Keskustelussa todettiin, että pysäköintihinnan erottaminen on moniulotteinen kysymys. Turun keskustassa 
uudet pysäköintipaikat ovat kysyttyjä ja ne ovat vetovoimaisia kaupanteon kohteita. Ongelma tosin on se, 
että pysäköintipaikat ovat niin kalliitta että taloyhtiön ulkopuoliset ostavat ne. Tilannetta voitaisiin parantaa 
lisäämällä taloyhtiön yhtiöjärjestykseen lunastuspykälä ja etuosto-oikeus. Asunnon hintaa on kuitenkin  
vaikeaa erottaa täysimääräisesti pysäköinnistä. 
Susan Nymanderin diplomityö Pysäköintipolitiikan lähtökohdat ja tavoitetila Turussa, antaa laajasti tietoa 
pysäköintijärjestelyjen perusteista sekä Turun kaupungin pysäköinnin ohjaamisen nykytilasta ja 
kehittämisen tarpeista. Linkki tutkimukseen: 
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=507125&nodeid=11976 
 

http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=507125&nodeid=11976
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=507125&nodeid=11976


 
 

Todettiin, että pysäköintinormeja ollaan hyvin monissa kaupungeissa uudistamassa. Tarve on iso ja 
täydennysrakentamisessa se erityisesti korostuu. Joka tapauksessa vanhoilla normeilla ei enää pärjätä.  
Turun käytäntö on ollut se, että täydennysrakentamiskohteissa normia sovelletaan vain tontille sijoittuvaan 
 uudisrakennukseen, vanhalle rakennukselle riittää nykyiset paikat. Espoossa normi määrittelee 
lähdetäänkö täydennysrakentamaan vai ei. 
 
Pysäköintipaikkojen määrää pitäisi pystyä rajoittamaan, koska siirrytään minivaatimuksista 
enimmäisvaatimuksiin. Tampereella toteutettiin kokeilu jossa määriteltiin pysäköintipaikkojen määrä maan 
päällä. Jos pysäköintipaikkatarve oli suuri, mitoitettiin paikat maan alle. Kokeilu ei ollut erityisen 
menestyksekäs. Helsingissä ei ole ydinkeskustaa lukuun ottamatta maksiminormeja. 
Todettiin, että kuntien pitäisi viestiä ettei sillä ole lakisääteistä velvollisuutta ilmaisen pysäköinnin 
ylläpitoon. Asukkailla kun on lisääntynyt tarve ilmaiseen pysäköintiin.  
 
Espoossa on parkkitaloyhtiö, jolle kaupunki myöntää lainan ja yhtiö rakentaa pysäköintitalon ja vähitellen 
kaupunki irtaantuu toiminnasta. Liiketoiminnan kannattavuudesta ei ole tietoa, mutta työryhmässä heräsi 
epäily ettei toiminta ole erityisen vetovoimaista kiinteistösijoittajien näkökulmasta ainakaan kehysalueilla. 
Ydinkeskustassa tilanne on toinen. Työryhmässä nostettiin esiin kysymys pysäköintimaksujen tuotosta 
suhteessa valvonnan kustannuksiin. Todettiin, että tuotot ovat moninkertaiset niin isoissa kuin 
pienemmissäkin kaupungeissa. 

 
Ryhmäkeskustelun yhteenveto ja nostot 
 

- Pysäköintinormit on nykyisin liian joustamattomia; kaikki työryhmän edustamat kaupungit ovat 
tilanteessa, jossa uusitaan pysäköintinormeja  

- Kun perinne on ollut minimivaatimustarkastelu, tarvitaan joustoja ja uusia ratkaisuja 
- Uudet mallit perustuvat todelliseen (muuttuneeseen) tarpeeseen, on seurattava eri kaupunkien 

pohdintoja 
- Ollaan samojen kysymysten äärellä, mutta mitä se tarkoittaa pysäköinnin kehittämisen 

näkökulmasta eri alueilla (keskustoissa, asuinalueilla ja lähiöissä) ? 
- Suomessa ministeriöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita pysäköintiratkaisujen kehittämisestä 
- Vanhassa rakennuslaissa oli määränormitusta 
- Tarvitaan uusia keinoja muuttaa vanha systeemi jotta saadaan pysäköintipaikkoja, kaavoissa 

osoitettu pysäköintipaikat 
- Yksittäisiä asuntoyhtiöitä pitäisi tukea erilaisten pysäköintiratkaisujen aikaansaamisessa 
- Pysäköintinormeja tulisi kohdentaa joukkoliikenteen edistämiseen  
- MRL ei juurikaan käsittele täydennysrakentamisen pysäköintiratkaisuja eikä myöskään noteeraa eri 

alueita eri tavoin esim. isoja kaupunkeja; kaikilla samat säännöt, pitäisi eriyttää 
- MRL pitäisi uudistaa keskitettyjen pysäköintiratkaisujen tekemiseen koska tiivistämistä vaaditaan ja 

konkretia ”huutaa” pysäköintipaikkoja 
- Helsingissä tehty pysäköintipolitiikkaselvitys, Tampereella sama tekeilllä 
- Pysäköinnin volyymin ja mitoituksen arvioinnissa on syytä huomioida vyöhykkeisyys, 

joukkoliikenteen palvelutason normitus sekä asemanseutujen läheisyys 
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