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Johdanto

Pysäköinnin linjaukset ovat tärkeä työkalu
liikennejärjestelmän kehittämisessä. Pysä-
köinnillä on merkitystä sekä koko kaupun-
gin tasolla eli yleiskaavatasolla että erityi-
sesti keskustan suunnittelussa. Pysäköinti-
paikkojen tarjonnalla voidaan säädellä au-
toliikenteen kysyntää ja kulkumuodon va-
lintaa. Pysäköinnin linjausten kokonaisuus
on Turussa valmisteilla, ja osana sitä on
tehty lupapysäköintiä käsittelevä selvitys.

Lupapysäköinti pitää sisällään asukas-
pysäköintiluvat, yrityspysäköintiluvat, yh-
teiskäyttöautojen ja veteraanien pysäköin-
tiluvat, ja se koskee ns. kadunvarsi-
pysäköintipaikkoja. Turussa on ollut asu-
kaspysäköintilupa käytössä 1990-luvulta
asti. Selvityksessä on käyty läpi lupa-
pysäköinnin nykytila ja kehittämistarpeet
ja ehdotetaan muutoksia lupapysäköinnin
sääntöihin, lupapysäköintialueisiin ja pysä-
köinnistä perittäviin maksuihin.

Kuva 1. Pysäköinnin linjausten aihepiirit ja niiden suhde yleiskaavatason ja keskustan liikenne-
suunnittelun prosesseihin.
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1 Nykyinen lupapysäköintijärjestelmä

Asukaspysäköintijärjestelmän
tarkoitus

Asukaspysäköintijärjestelmän tavoit-
teena on tukea keskusta-asumista. Koska
aivan Turun ydinkeskustassa on paljon
vanhoja asunto-osakeyhtiöitä, jotka ovat
rakentuneet ennen autoistumisen aikaa,
asemakaavoissa ei ole määrätty rakennet-
tavaksi pysäköintipaikkoja tällaisille ton-
teille.  Kaupunki ei siis ole tuolloin velvoit-
tanut rakentamaan tonteille tai osoitta-
maan toisaalle pysäköintipaikkoja asukkai-
den käyttöön, ja tällä edistänyt yksityisen
pysäköinnin pysymistä yksityisalueilla, ku-
ten tänä päivänä tehdään.

Nykyään myös keskustan autopaikatto-
missa asunto-osakeyhtiöissä on asukkaita,
jotka omistavat auton, ja tarvitsevat sille
säilytyspaikan. Koska kadunvarsi-
pysäköinti on keskustassa tarkoitettu ly-
hytaikaiseen asiointipysäköintiin, ja sen
vuoksi aikarajoitettua ja maksullista, on
kaupunki ottanut käyttöön asukas-
pysäköintijärjestelmän helpottaakseen
autopaikkapulaa keskustan tonteilla.

Asukaspysäköintijärjestelmä tarjoaa kes-
kustan alueen asukkaille mahdollisuuden
asukaspysäköintitunnuksen lunastami-
seen. Asukaspysäköintitunnus oikeuttaa
pysäköimään erikseen merkityillä pysä-
köintipaikoilla pitkäaikaisesti pysäköinti-
rajoituksista riippumatta. Pysäköintipai-
kat ovat myös muiden kuin asukas-
pysäköintiluvan haltijoiden käytettävissä
pysäköintirajoitusten sallimissa rajoissa.
Tavallisesti asukaspysäköintipaikat sijaitse-
vat aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla,
joilla pysäköinti on sallittu pysäköinti-
kiekolla tietyn ajan. Asukaspysäköintipai-
kat on pääsääntöisesti pyritty sijoittamaan
liikekeskustan ulkopuolelle, mutta niitä on

kuitenkin myös asiointipysäköinnin vyö-
hykkeellä, missä ne verottavat asiointi-
pysäköintipaikan saatavuutta.

Asukaspysäköintijärjestelmän
historia

Asukaspysäköintijärjestelmä otettiin käyt-
töön Turussa loppuvuonna 1995 kokeilu-
luontoisesti ja siitä tuli pysyvä järjestely al-
kuvuonna 1997. Asukaspysäköintijärjes-
telmä on käytössä ainoastaan erikseen ra-
jatuilla asukaspysäköintialueilla keskusta-
alueella.

Asukaspysäköintialueet määriteltiin
vuonna 1995 kattamaan sellaiset keskus-
tan korttelit, joiden tonteilla oli liian vä-
hän pysäköintipaikkoja asukasmäärään
nähden, ja pysäköintipaikkojen ja asukas-
luvun suhde kortteleittain oli alle 0,4. Täl-
laisia alueita ovat lähinnä ennen 1900-lu-
vun puoliväliä rakentuneet korttelit ja ton-
tit, joille ei ole asemakaavoissa määrätty
rakennettavien pysäköintipaikkojen mää-
rää. Toisena kriteerinä asukaspysäköinti-
alueiden määrittämisessä käytettiin kor-
keakoulujen läheisyyttä. Näillä alueilla ra-
joittamattomat pysäköintipaikat olivat päi-
väsaikaan opiskelijoiden varaamia, eikä
asukkaille riittänyt pysäköintitilaa. (Turun
kaupunginhallitus 1995, Turun kaupungin-
hallitus 1997.)

Asukaspysäköinnin käyttöönotto edellytti
Turussa myös pysäköintikiekon käyttöön-
ottoa samaan aikaan asukaspysäköintilu-
van kanssa. Tällä rajoitettiin muiden kuin
asukaspysäköintiluvalla pysäköivien pysä-
köintiaikaa ja pyrittiin tarjoamaan asuk-
kaille vapaita pysäköintipaikkoja erityisesti
päiväsaikaan. (Turun kaupunginhallitus
1995)
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Asukaspysäköintialueet

Kun asukaspysäköintijärjestelmä otettiin
käyttöön, asukaspysäköintialueiksi määri-
teltiin kolme aluetta, A-C (kuva 3) (Turun
kaupunginhallitus 1995, Turun kiinteistö-
ja rakennustoimen lautakunta 1996.). Asu-
kaspysäköintialueiden määrä on 2000 -lu-
vun aikana kasvanut seitsemään havaittu-
jen tarpeiden ja asukkailta saadun palaut-
teen perusteella. Asukaspysäköintipaik-
koja on yhteensä kaikilla alueilla lähes 900
kpl, ja niistä yli puolet sijaitsee asukas-
pysäköintialueella A.

Asukaspysäköintialueita on seitsemän, ja
ne on nimetty kirjaintunnuksilla A-G
(kuva 3). Alue A on ydinkeskustan asukas-
pysäköintialue. Se kattaa alueen Ratapi-
hankadun, Aninkaistenkadun, Yliopiston-
kadun sekä Koulukadun välillä lukuun otta-
matta Ruusukorttelia. Alue A on asukas-
pysäköintialueista ylivoimaisesti eniten
käytetty keskustan rajoitetun pysäköinnin
vuoksi.

Alue B sijaitsee Turun Ammattikorkeakou-
lun Sepänkadun yksikön läheisyydessä ja
alue C Turun yliopiston ympäristössä. Port
Arthurin alueelle, keskustan itäpuolelle on
rajattu alue D, jonka tarkoituksena on
taata pysäköintipaikkoja Turun vanhoissa
puutalokortteleissa asuville. Turun yliopis-
tollisen keskussairaalan ympäristöön on
rajattu alue E rajoittamaan sairaalan asiak-
kaiden ja henkilökunnan pitkäaikaista py-
säköintiä kadunvarsien pysäköintipaikoilla.
Alue F perustettiin vuonna 2015 Pohjolan
kaupunginosaan helpottamaan asukkai-
den pysäköintimahdollisuutta, kun työ-
matkapysäköinti alkoi oleellisesti haitata
puutaloasukkaiden pysäköintiä. Alue G pe-
rustettiin vuonna 2016 Lonttisten ja Multa-
vierun alueelle turvaamaan vanhemman
rakennuskannan asukkaiden pysäköintiä.

Kuva 2. Alkuperäiset asukaspysäköintialueet vuodelta 1995. (Turun kaupungin kiinteistö- ja rakennus-
toimi/Kaavoitusosasto 1995)
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Asukaspysäköintijärjestelmän
säännöt

Asukaspysäköintilupaan on Turussa oikeu-
tettu ajokortin haltija, joka väestörekisteri-
tietojen mukaan asuu jollakin asukas-
pysäköintialueella A-G, ja jolla on ajoneu-
vorekisterin mukaan omistuksessaan tai
hallinnassaan henkilö- tai pakettiauto,
moottoripyörä, erikoisauto, nelipyörä tai
kevyt nelipyörä. Asukaspysäköintitunnus
on voimassa ainoastaan sillä asukas-
pysäköintialueella, jolle se on myönnetty.
Asukaspysäköintilupaan voidaan merkitä
enintään kahden ajoneuvon rekisterinu-
mero, mutta samaan aikaan lupa voi olla
käytössä vain yhdessä ajoneuvossa. Asu-
kaspysäköintiluvan voi lunastaa koko ka-
lenterivuodeksi tai kuukaudeksi kerrallaan.
Luvan myöntää Turun Kaupunkiympäristö-
toimiala.

Puolalankadun päässä kaikki pysäköijät käyt-
tivät asukaspysäköintitunnusta

Ydinkeskustan asukaspysäköinti-
paikat ovat täynnä myös arki-

päivinä keskipäivällä

Kuva 3. Nykyiset asukas- ja yrityspysäköintialueet A–G
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Vuoden 2017 syksyllä lupia oli lunastet-
tuna kaikilla alueilla yhteensä vähän yli
tuhat. Kuvassa 4 on esitetty lunastettujen
lupien määrä eri ajankohtina asukas-
pysäköintialueittain sekä kunkin alueen
asukaspysäköintipaikkojen määrä. Vuoden
alkupuolella on säännönmukaisesti vä-
hemmän lupia käytössä kuin loppuvuo-
desta.

Ainoastaan asukaspysäköintialueella A lu-
nastettuja asukaspysäköintilupia on enem-
män kuin asukaspysäköintipaikkoja. Alu-
eella A on jatkuva pula asukaspysäköinti-
paikoista, koska alueella on suuri ky-
syntä asiointipysäköintipaikoista.

Asukaspysäköintipaikkojen lukumäärä
on kuvan 4 mukaan alueilla B–E jopa kak-
sinkertainen myönnettyjen lupien mää-
rään verrattuna.

Tämä tarkoittaa, että tarjonta on tällä het-
kellä näillä alueilla yleisesti hyvää ja ky-
syntä tulee tyydytettyä. Alueella F kysyntä
ja tarjonta kohtaavat hyvin, koska asukas-
pysäköintipaikkoja merkittiin alueen pe-
rustamisen yhteydessä vain asukkaiden
toivomille paikoille.

Puutarhakadulla 15 pysäköidystä autosta 14
oli kuvanottohetkellä pysäköity asukas-

pysäköintitunnuksella

Kuva 4. Asukaspysäköintilupien määrä syksyisin ja paikkamäärät alueittain.

Asukaspysäköintilupien määrä
ja paikkojen määrä
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Asiakaspalautteen mukaan asukas-
pysäköintialueita on tarpeen laajentaa.
Pysäköintipaikoista on pulaa myös nykyis-
ten asukaspysäköintialueiden ulkopuo-
lella alueilla, joilla pysäköinti on rajoitet-
tua. Toisaalta asukaspysäköintialueen
tarve voi muodostua myös työmatka-
pysäköinnin siirtymisestä alueille, , joilla on
rajoittamatonta pysäköintiä kadunvarsilla.

Asukaspysäköintiluvan hinta on 1.1.2018
alkaen 12,40 €/kk. Luvan hinta ei kata jär-
jestelmän ylläpidosta ja pysäköintipaikasta
koituvia kustannuksia kaupungille. Vuoden
2014 toukokuussa tehtiin keskustan alu-
eella kahtena päivänä pysäköintilaskentaa,
jossa kartoitettiin, kuinka suuri osa kadun-
varren pysäköintipaikoista oli tyhjänä ja
kuinka suuressa osassa oli pysäköity asu-
kas- tai yrityspysäköintiluvalla. Pysäköinti-
paikoista oli vapaana keskimäärin 35 %.
Niissä paikoissa, joissa lupapysäköinti oli
sallittu, oli noin 41 %:ssa pysäköity asukas-
tai yritysluvalla. Paikkojen täyttöaste ja lu-
papysäköinnin osuus on näytetty seuraa-
van sivun kuvissa

Asukaspysäköintiä ydinalueella
Turun keskustassa
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Kuva 5. Niiden pysäköintipaikkojen osuus, joissa pysäköitiin asukas- tai yritysluvalla

Kuva 6. Pysäköintipaikkojen täyttöaste toukokuun 2014 laskennassa..
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Yrityspysäköintilupa

Samoin kuin asukkaille, Turun kaupunki
tarjoaa myös keskustan alueen yrityksille
mahdollisuuden lunastaa yrityspysäköin-
tilupa. Yrityspysäköintiluvalla voi pysä-
köidä pitkäaikaisesti pysäköinnin rajoituk-
sista riippumatta samoilla pysäköintipai-
koilla kuin asukaspysäköintiluvallakin.

Yrityspysäköintilupa on aluekohtainen, ja
alueina ovat samat A–G kuin asukas-
pysäköintiluvassa.

Yrityspysäköintijärjestelmä otettiin Tu-
russa kokeiluna käyttöön syksyllä 2009, ja
järjestelmästä tehtiin pysyvä vuoden ko-
keilun jälkeen syksyllä 2010 (Turun ympä-
ristö- ja kaavoituslautakunta 2010).

Yrityspysäköintilupia on tällä hetkellä voi-
massa 55 kpl, joista 53 kpl alueella A. Yri-
tyspysäköinnillä ei ole merkittävää vaiku-

tusta asukaspysäköinnille ja asukas-
pysäköintipaikan saatavuudelle. Lunas-
tettujen yrityspysäköintilupien määrä on
kasvanut viime vuosina. Yrityspysäköintilu-
valla kannustetaan yrittäjiä pitämään toi-
mipistettään ydinkeskustan alueella tar-
joamalla edullinen pysäköintimahdollisuus.

Yrityspysäköintiluvan saamiseksi yrittä-
jällä tulee olla toimipiste yrityspysäköinti-
lupa-alueella, ja yrityksen omistuksessa
tai yrityksen työntekijän hallinnassa tulee
olla työkäytössä oleva auto. Ehtojen täyt-
tyminen tulee todistaa dokumentein lupaa
myöntävällä viranomaiselle, eli Turun Kau-
punkiympäristötoimialalle. Yrityspysäköin-
tilupia myönnetään yhdelle yritykselle
enintään kolme, ja yhteen lupaan voidaan
merkitä korkeintaan kolmen ajoneuvon re-
kisterinumero. Yrityspysäköintilupa on
aina voimassa vuoden 1.11.–31.10, ja lu-
van hinta on 350 euroa.

Veteraanipysäköintilupa

Veteraanipysäköintilupa on erikoislupa,
johon ovat oikeutettuja rintama- tai rinta-
mapalvelutunnuksen haltijat sekä mii-
nanraivaajat. Lisäksi luvan saannin ehtona
on, että henkilön on oltava kirjoilla Turussa,
hänellä on oltava omistuksessa tai hallin-
nassa ajoneuvo ja ajokortin on oltava voi-
massa. Näillä ehdoin myönnettävä pysä-
köintilupa on henkilökohtainen, eli sitä ei
sidota tiettyyn ajoneuvoon. Veteraanilupa
on otettu käyttöön Turussa vuonna 2004
ympäristö- ja kaavoituslautakunnan pää-

töksellä, koska rintamaveteraaneille halut-
tiin tarjota maksuton pysäköinti. Lupa on
ilmainen, ja se oikeuttaa pysäköimään
maksutta kaupungin omistamilla maksulli-
silla pysäköintipaikoilla. Lupa myönnetään
kalenterivuodeksi kerrallaan, ja luvan
myöntää Kaupunkiympäristötoimiala.

Veteraanien pysäköintilupa perustuu ylei-
seen solidaarisuuteen ja arvostukseen ve-
teraaneja kohtaan, ja kaupunki kattaa ko-
konaan veteraanien pysäköinnistä koituvat
kustannukset. (Turun ympäristö- ja kaavoi-
tuslautakunta 2004.) Veteraanipysäköinti-
lupaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
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2 Lähtökohtia suunnitteluun.

Pysäköinnin
järjestämisvelvoite

Pysäköintipaikkojen järjestäminen auton
pidempiaikaista säilytystä varten on
ensisijaisesti kiinteistöjen ja autojen
omistajien velvollisuus. Kaupungin
intressissä on järjestää lyhytaikaista
pysäköintitilaa niille keskustassa kävijöille,
jotka eivät käy vain jossain tietyssä
kiinteistössä. Näitä palveltavia ryhmiä ovat
mm. keskustassa palveluissa ja ostoksilla
kävijät ja matkailijat. Katutilaa käytetään
ensisijaisesti eri liikennemuotojen
liikkumistarpeisiin eikä kaupunki ole
velvollinen tarjoamaan katutilaa autojen
säilyttämiseen.

Pysäköinnin periaatteet:

Pysäköinnin periaatteilla selkeytetään
pysäköinnin järjestämistä keskustan
alueella ja ne toimivat ohjeena
pysäköinnin yksityiskohtaiselle suun-
nittelulle. Periaatteet myös havain-
nollistavat eri käyttäjäryhmien erilaisia
pysäköintitarpeita ja ottavat kaikki
käyttäjäryhmät huomioon. Kaikille
pysäköinnin käyttäjäryhmille tarjotaan
tarvittava pysäköintitila, jolla myös
ohjataan tietynlaisen pysäköinnin sijoit-
tumista tietyille paikoille.

1. Kaupungin ydinkeskustassa asiointi-
pysäköinti on etusijalla. Liikekeskustan
pysäköintipaikat ovat kaikki asiointi-
pysäköinnin käytössä päivisin. Ydinkes-
kustassa ei ole pitkäaikaista pysäköinti-
mahdollisuutta kadunvarren pysäköinti-
paikoilla.

2. Asiointipysäköinnin asemaa paran-
netaan liikekeskustassa mahdollisuuksien
mukaan. Asukaspysäköintipaikkoja
siirretään liikekeskustan ulkoreunoille tai
ulkopuolelle.

3. Asukaspysäköinnin mahdollisuus tur-
vataan ja sitä parannetaan myös kes-
kustan alueella, mutta ei kuitenkaan
asiointipysäköintiä haittaavasti.

4. Asukaspysäköintialueet laajennetaan
kattamaan kaikki nykyiset ja näköpiirissä
olevat työmatkapysäköinnin keskittymät,
jotta sekä asiointipysäköintipaikkojen että
asukaspysäköintipaikkojen saatavuus
voidaan tulevaisuudessakin tarvittaessa
turvata

5. Työmatkapysäköinnin ei tule olla
rajoittamatonta sellaisilla alueilla, joilla
asiointi tai asukkaat tarvitsevat pysäköin-
titilaa. Työmatkapysäköintiä rajoitetaan,
mikäli siitä on haittaa liikenteelle tai
asukkaiden tai asioijien pysäköinnille.

7. Pysäköinnin kustannukset pyritään
tuomaan esiin läpinäkyvästi ja
kohdentamaan pysäköintipaikojen käyttä-
jille eli ”käyttäjä maksaa”. Hinnoittelun
keinoin voidaan ohjata pysäköintiä
tarkoituksenmukaisesti.
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Vyöhykejaottelu

Koko keskusta ja sen lähiympäristö on ja-
ettu tarkastelussa neljään erilaiseen pysä-
köinnin vyöhykkeeseen. Kunkin vyöhyk-
keen pääasiallisen käyttäjäryhmän pysä-
köintitarpeiden perusteella tarjotaan kul-
lakin vyöhykkeellä pysäköintipaikkoja
mahdollisimman optimaalisesti (kuva 7 ja
liite 1). Vyöhykejaottelu perustuu siihen,
minkälainen pysäköinti on etusijalla millä-
kin alueella ja millaisia toimenpiteitä sen

parantamiseksi on tehtävä. Pysäköinnin
vyöhykkeet ovat:

1. Asiointipysäköinnin vyöhyke

2. Asiointi- ja asuinkeskustan vyöhyke

3. Asukaspysäköinnin vyöhyke

4. Työmatkapysäköinnin vyöhyke

Pysäköintipaikkojen määrä

Yllä olevan kuvan alueella 1 on pysäköinti-
paikkoja kadulla, tonteilla ja laitoksissa yh-
teensä noin 8 060 kpl ja alueilla 1 ja 2 yh-
teensä noin 17 090 kpl.

Pysäköintipaikkoja on katujen varsilla vaih-
televa määrä. Seuraavan sivun kuvissa on
havainnollistettu kortteleittain ja kortteli-
väleittäin pysäköintipaikkojen määrää ka-
duilla ja tonteilla vuoden 2008 ja 2016 tie-
tojen mukaan. Lisäksi kuvissa on näytetty
yleiset pysäköintilaitokset. Ne sijaitsevat
lähes kaikki asiointipysäköinnin
vyöhykkeellä 1. Yleisten pysäköintilai-
tosten paikoista vain noin puolet eli 1400
paikkaa on lyhytaikaisen asiointipysäköin-
nin käytettävissä.

kadun-
varsi-
paikat

tontti-pai-
kat

P-laitos-
paikat

alue 1 n. 760 n. 4400 n. 2800
alue 2 n. 6750 n. 6750 n. 140
yht. n. 3040 n. 11150 n. 2940

Kuva 7. Pysäköinnin vyöhykkeet



Lupapysäköintijärjestelmä Turussa 2019 13

Kuva 8. Pysäköintipaikat kaduilla kortteliväleittäin v. 2016, pysäköintilaitokset punaisella

Pysäköintipaikat kaduilla
kortteliväleittäin v. 2016

Kuva 9. Pysäköintipaikat tonteilla v. 2008 ja pysäköintilaitokset (pun.), vinoviivoitetuista
tonteista ei ole tietoja

Pysäköintipaikat tonteilla
kartoitus v. 2008
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Asukasmäärät ja autopaikat

Asukaspysäköintialueiden muodostami-
sessa käytettiin vuonna 1995 yhtenä kri-
teerinä sitä, että tontin autopaikkojen ja
asukasmäärän suhde oli alle 0,4. Kuvassa
10 on esitetty pysäköintipaikkojen mää-
rän ja tontin asukasluvun suhde vuoden
2012 lopussa. Vaalealla kuvatuilla tonteilla
suhdeluku on alle 0,4 ja tummalla kuva-
tulla tonteilla yli 0,4. Tarkastelusta puuttu-
vat tontit, joiden pysäköintipaikkamäärä ei
ole tiedossa, tai se on ilmoitettu nollana.
Tarkastelusta käy ilmi, että ne tontit, joilla
suhdeluku on alle 0,4, eivät muodosta yh-
tenäisiä alueita, vaan kriteerin täyttäviä
tontteja on eri puolilla keskustaa.

Raja-arvo 0,4 on melko alhainen, sillä Tu-
russa oli vuoden 2016 lopussa keskimäärin
0,52 rekisteröityä autoa asukasta kohti.
Keskustan alueella autonomistus on tosin
yleisesti vähäisempää. Raja-arvon muutta-
mista on myös tutkittu, mutta sellaista ar-
voa ei löytynyt, joka olisi yhdenmukaista-
nut kuvan värialueita. Lisäksi on tutkittu
pysäköintipaikkojen suhdetta asuintalouk-
sien määrään, koska keskustassa on enem-
män yhden hengen talouksia kuin muualla
kaupungissa. Selvää säännönmukaisuutta
asukaspysäköintialueisiin, tai muihin mah-
dollisiin rajauksiin, nähden ei löydetty täl-
läkään tavalla.

Tonttien pysäköintipaikkatarve ylittää siis
tonttien pysäköintipaikkamäärän yksittäi-

Kuva 10. Asukaspysäköintialueet A–F, ja keskusta-alueen tontit tonttikohtaisen pysäköintipaikka-
määrän ja asukasluvun suhteen mukaan. Vaaleilla tonteilla suhde on alle 0,4 ja tummilla yhtä suuri
tai enemmän.
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sillä tonteilla eri puolilla keskustaa, eikä ai-
noastaan asukaspysäköintialueilla. Asu-
kaspysäköintialueiden rajauksia ei siis voi
jatkossa perustella tietyllä suhdeluvulla,
vaan alueiden määrittämiseen on oltava
jokin muu peruste.

Hinta kustannusvastaavaksi

Asukaspysäköintiluvan hintaa on tarkastel-
tava uudelleen. Ei ole tarkoituksenmu-
kaista, että yksityistä omaisuutta säilyte-
tään kaupungin arvokkaimmalla alueella
pelkkien ylläpitokustannusten hinnalla sa-
maan aikaan, kun yksityisiä pysäköinti-
normin mukaisia velvoitepaikkoja pyritään
myymään autopaikkojen käyttäjille niiden
todellisella hinnalla.

Asukaspysäköintiluvan hintatason pitäisi
perustua sekä todellisiin rakentamis- ja
kunnossapitokustannuksiin että pysäköin-
tipaikan käyttämään maan arvoon. Kun
nämä kustannukset on ensin katettu, voi-
daan hintaa vielä eri alueilla korjata kysyn-
nän ja tarjonnan mukaan.

Tällä hetkellä kaupunki maksaa asukas-
pysäköintilupien kautta yksityishenkilöi-
den pysäköinnistä maan arvon käytöstä
koituvan hinnan sekä paikan rakentamis-
kustannukset, mitä kaupunki ei tee mikäli
pysäköintipaikat ovat yksityisellä alueella.
Asukaspysäköintimahdollisuus on kuiten-
kin kohtuullista tarjota, koska kaupunki ei
ole aikanaan velvoittanut asunto-osakeyh-
tiöitä rakentamaan autopaikkoja. Kestävän
liikkumisen edistämisen kannalta on hyvä,
että keskustan asukkaat eivät joudu
autopaikan kalleuden vuoksi liikkumaan
autolla joka päivä, ja siksi kohtuuhintaisen
paikan tarjoaminen on yleisen edunkin
mukaista.

Yrityspysäköintiluvan periaatteita on myös
tarkasteltava. Kun lupaan oikeuttavat alu-
eet mahdollisesti laajenevat asukas-
pysäköintilupa-alueiden myötä, on pohdit-
tava myös yrityspysäköintiluvan hinnan

nostoa. Yrityspysäköintiluvan periaatteita
on ilmennyt tarve muuttaa myös siten,
että yritysten olisi mahdollista ostaa myös
kaikki alueet kattava lupa, mikäli yrityksen
toimenkuva edellyttää pysäköintiä useam-
malla alueella. Yrityspysäköintiluvalle olisi
lisäksi kysyntää sellaisissakin yrityksissä,
jotka eivät sijaitse lupapysäköintivyöhyk-
keillä, mutta toimenkuvan vuoksi auto on
usein pysäköitynä keskustan alueelle

Tontin autopaikkatilanteen
huomioon ottaminen ja asuk-
kaiden tasapuolinen kohtelu

Asukaspysäköintilupajärjestelmän alkupe-
räinen tarkoitus oli palvella nimenomaan
niitä tontteja, joilla ei ole autopaikkoja,
koska ne on rakennettu niin kauan sitten,
että sellaisia ei ole vaadittu tekemään ol-
lenkaan tai ei ainakaan nykyisin tarpeel-
lista määrää. Asukaspysäköintialueilla on
silti alusta saakka ollut myös tontteja, joilla
on riittävästi autopaikkoja. Näillä tonteilla
autopaikat ovat kuitenkin yleensä olleet
niin edullisia, että vastakkainasettelua hal-
van asukaspysäköintiluvan ja kalliin, ton-
tilla olevan autopaikan välillä ei ole juuri
esiintynyt. Nykyään usein täydennysraken-
nuskohteissa autopaikka tontilla on huo-
mattavan kallis verrattuna asukas-
pysäköintilupaan.

Helsinki, Tampere ja Lahti ovat laatineet
viime vuosina pysäköintipolitiikkansa, ja
niissä kaikissa on otettu jollain tavalla kan-
taa oikeuteen lunastaa asukaspysäköinti-
lupa silloin, kun tontilla on paikkoja. Tam-
pere ja Lahti harkitsevat sellaisten aluei-
den pudottamista pois asukaspysäköinti-
järjestelmän piiristä, joilla täydennysra-
kentaminen tai pysäköintilaitosverkoston
täydentyminen selkeästi muuttavat auto-
paikkojen tarjontaa. Helsinki taas aikoo ni-
menomaan laajentaa asukaspysäköintialu-
eita, jotta täydennysrakentamisalueilla
voidaan hyödyntää myös asukaspysäköin-
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tijärjestelmää. Erilaisesta lähestymista-
vasta voisi päätellä, että Tampereella ja
Lahdessa lähdetään siitä, että uusille ta-
loille pystytään järjestämään autopaikat
tontilta tai laitoksista, ja Helsinki taas olet-
taa, että täydennysrakentamiskohteisiin ei
saada riittävästi autopaikkoja tontille.

Oulussa asukaspysäköintiluvan edellytyk-
senä on, että asemakaavassa ei ole osoi-
tettu kiinteistölle pysäköintipaikkoja., eikä
kiinteistöllä ole autopaikkasopimuksilla
järjestettyä pysäköintiä. Kiinteistön ton-
tilla, pihalla, autotalleissa tai autohallissa
tulee olla vähemmän autopaikkoja kuin
kiinteistössä on asuinhuoneistoja. Lisäksi
Oulu on linjannut, että kaupunki ei ole vel-
vollinen asukaspysäköinnillä korvaamaan
tontilta, pihalta, autotalleista tai autohal-
lista kiinteistön toimesta poistettavia auto-
paikkoja. Jos kiinteistön autopaikat on esi-
merkiksi myyty ulkopuolisille, ei asukas voi
saada asukaspysäköintilupaa. Lupaan oi-
keutettuja kiinteistöjä oli Oulussa vuonna
2015 vain viisi kappaletta.

Asukaspysäköintialueiden määrittelyssä
on siis Turussa alun perin pidetty tärkeänä
sitä, että tontilla ei ole autopaikkaa suu-
relle osalle asukkaista. Toinen kriteeri on
ollut, että asukaspysäköintialue on riittä-
vän laaja, jotta voidaan katsoa, että kunta-
laisia ei kohdella perusteettomasti eri ta-
valla. Julkista katutilaa ei muuten voida
osoittaa minkään tietyn kiinteistön käyttä-
jien pysäköintiin. Halvan asukaslupa-
pysäköinnin markkinoita vääristävää vai-
kutusta voi ratkoa esimerkiksi seuraavilla
vaihtoehtoisilla tavoilla:

Ve 1. Alueet tehdään laajoiksi ja yhtenäi-
siksi, ja kaikki alueella asuvat saavat lu-
nastaa luvan tontin autopaikkatilan-
teesta riippumatta. Luvan hintaa nos-
tetaan tuntuvasti, ja se pitää lunastaa
vähintään puoleksi vuodeksi. Alueet
kattavat koko keskustan ja lisäksi sel-
laiset alueet, joilla työmatkapysäköinti

kilpailee asukkaiden pysäköinnin
kanssa tai aiheuttaa muuta haittaa.

+ Ei aiheuta lisää hallinnollista työtä
luvan myöntämisessä.

+ Kohtelee kaikkia asukkaita samalla
tavalla.

– Hintaa voidaan nostaa vain tiettyyn
hyväksyttävänä pidettävään rajaan
asti., eikä Hinta ei olisi kuitenkaan
läheskään niin suuri kuin autopaik-
kaosakkeen kulut.  Eli sen ohjausvai-
kutus voi jäädä heikoksi.

Ve 2a. Alueet rajataan niin, että niillä ei ole
merkittävästi äskettäin rakentuneita
tontteja, joihin on toteutettu kaavan
mukaiset autopaikat kalliilla rakenta-
mistavalla. Alueet ovat silloin pienem-
piä kuin nykyään, eivätkä ne kata koko
keskustan aluetta.

+ Pitää kiinni alkuperäisestä periaat-
teesta, että lupa palvelee vanhassa
kaupunkirakenteessa asuvia, joilla ei
ole tontilla paikkoja.

+ Ei aiheuta lisää hallinnollista työtä
luvan myöntämisessä.

– Alueista tulee sirpaleisia.
– Ei ota huomioon todellista tilan-

netta. Jos lupavyöhykkeen ulkopuo-
lella olevan taloyhtiön autopaikat
ovat jo kaikki käytössä tai myyty tai
vuokrattu ulos yhtiöstä, ei uusi asu-
kas saa paikkaa tontilta eikä kadun
varresta.

Ve 2b. Alueet tehdään laajoiksi ja yhtenäi-
siksi, mutta vain tietyt kriteerit täyttä-
vien tonttien asukkaat voivat lunastaa
asukaspysäköintiluvan. Kriteerit perus-
tuvat kaavassa ja/tai rakennusluvassa
määritettyyn autopaikkamäärään.

+ Pitää kiinni alkuperäisestä periaat-
teesta, että lupa palvelee vanhassa
kaupunkirakenteessa asuvia, joilla ei
ole tontilla paikkoja.

+ Voidaan tutkia etukäteen, mitkä
tontit täyttävät kriteerit ja julkaista
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tieto, jolloin turhia hakemuksia ei
tule.

– Toimivan, tehokkaan ja tasapuolisen
kriteerin määrittäminen on vaikeaa.
Esimerkki kriteeristä on autopaikka-
määrän suhde asuntojen määrään
tai rakennuksen valmistumisvuosi.

– Ei ota huomioon todellista tilan-
netta. Jos kriteerejä täyttämättö-
män taloyhtiön autopaikat ovat jo
kaikki käytössä tai myyty tai vuok-
rattu ulos yhtiöstä, ei uusi asukas
saa paikkaa tontilta eikä kadun var-
resta.

Ve 3a. Alueet tehdään laajoiksi ja yhtenäi-
siksi, mutta niiden tonttien asukkaat,
joilla on mahdollisuus lunastaa paikka
omalta tontilta tai kaavassa osoite-
tusta pysäköintialueelta/laitoksesta,
eivät ole oikeutettuja lupaan.

+ Alueet ovat laajoja ja yhtenäisiä.
+ Pitää kiinni alkuperäisestä periaat-

teesta, että lupa palvelee vanhassa
kaupunkirakenteessa asuvia, joilla ei
ole tontilla paikkoja.

– Aiheuttaa lisää hallinnollista työtä,
kun autopaikkatilanne on tutkittava
hakemuksessa tapauskohtaisesti.

– Isännöitsijäntodistuksen hankkimi-
nen lisää hakijan kuluja.

– Isännöitsijällä ei ehkä ole tietoa yh-
tiön ulkopuolelle myydyistä tai
vuokratuista paikoista.

– Jos kriteerejä täyttämättömän talo-
yhtiön autopaikat ovat jo kaikki käy-
tössä tai myyty tai vuokrattu ulos yh-
tiöstä, ei uusi asukas saa paikkaa
tontilta eikä kadun varresta.

Ve 3b. Kuten 3a, mutta vaaditaan lisäksi,
että kiinteistön autopaikkojen tulee
olla kiinteistön omassa käytössä.

+ Kuten kohdassa 3.
– Kuten kohdassa 3.
+ Ohjaa kiinteistöjen autopaikkojen

omistusta niin, että ne ovat asukkai-
den käytettävissä.

– Edellyttäisi, että As.Oy tai Koy omis-
taa paikat ja tarvittaessa vuokraa
niitä ulkopuolisille, jos kiinteistön
oma kysyntä ei riitä. Autopaikka-
osakkeiden omistaminen lisää yh-
tiön kaikkien osakkaiden kustannus-
taakkaa, jos osa autopaikkaosak-
keista jää yhtiön haltuun
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3 Asukaspysäköintijärjestelmän uudistus

Uudet asukaspysäköintialueet

Uudet asukaspysäköintialueet on laadittu
niin, että ne ovat laajoja ja yhtenäisiä, ja
kattavat koko keskustassa sellaiset alueet,
joilla asukaspysäköinti ja työmatka-
pysäköinti kilpailevat pysäköintipaikoista.
Näin asukaspysäköintijärjestelmä on tasa-
puolinen kaikille keskustan alueen asuk-
kaille, joilla ei ole saatavilla pysäköintipaik-
kaa tontilla.

Asukaspysäköintijärjestelmän uudet ja
vanhat  alueet on esitelty kuvassa 7.

Asukaspysäköintialueita on tulevaisuu-
dessa kaikkiaan kaksitoista (kuva 11 ja
liite 1). Uudet asukaspysäköintialueet pe-
rustuvat osittain olemassa oleviin asukas-
pysäköintialueisiin, joista osa laajenee ja li-
säksi perustetaan kokonaan uusia asukas-

pysäköintialueita. Jokaisen uuden tai muu-
tetun asukaspysäköintialueen perustami-
sesta tehdään erillinen päätös vuoden
2019 tai 2020 aikana.

Asukaspysäköintialue A
Uusi asukaspysäköintialue A kattaa ruu-
tukaavakeskustan pohjoisosan ja rajau-
tuu alueelle Puistokatu–Ratapihankatu–
Aninkaistenkatu–Yliopistonkatu (kuva
12). Alue A perustuu nykyiseen alueeseen
A, mutta se laajenee kattamaan myös Ruu-
sukorttelin. Ruusukortteli on kuulunut  tä-
hän saakka alueeseen D.

Asukaspysäköintialue H
Alueen A eteläpuolelle perustetaan uusi
asukaspysäköintialue H, joka muodostuu
Yliopistonkadun eteläpuolisesta alueesta,
joka ei ole ennen kuulunut järjestelmän

Kuva 11. Uudet asukaspysäköintialueet A-L
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piiriin. Lisäksi H alueeseen liitetään Puisto-
kadun itäpuoleinen alue, joka on aiemmin
kuulunut alueeseen D.

Alueesta D alueeseen H liitettävällä alu-
eella on tällä hetkellä käytössä asukas-
pysäköintilupia, mutta olemassa olevat
asukaspysäköintipaikat siirtyvät niin ikään
alueelle H. Asukaspysäköintilupien käyttä-
jille alueen vaihdos ei siis tuota suurta
muutosta. Alue H kattaa alueen Puisto-
katu–Yliopistonkatu–Aninkaistenkatu–
Aurajoki (kuva12).

Alueet A ja H muodostavat yhdessä kaksi
ydinkeskustan asukaspysäköintialuetta,
jotka kattavat suurien osan asiointi- ja asu-
kaskeskustasta. Tällä alueella asiointi-
pysäköinti on etusijalla ja pysäköintipai-
koista on suurta kilpailua. Tämän vuoksi
alueilla A ja H asukaspysäköintiluvan tulee
olla kallein. Asiointikeskustan ydinalueelle
ei pääsääntöisesti merkitä asukas-
pysäköintipaikkoja, joten asukaspysäköin-
tipaikat sijoitettaneen alueiden A ja H ulko-
reunoille. Lisäksi alueiden rajoille merki-
tään asukaspysäköintipaikkoja, joilla pysä-
köinti on sallittu tunnuksilla A tai H.

Kuva 12. Asukaspysäköintialueet A ja H
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Asukaspysäköintialue B
Alue B laajenee länteen Martinkatuun ja
Kuninkaankartanonkatuun saakka. Liitet-
tävä alue on pääsääntöisesti vanhaa ker-
rostaloaluetta, mutta Kupittaankadulla on
myös puutaloyhtiöitä. Liitettävä alue kat-
taa Paavo Nurmen Stadionin sekä Valtion
virastotalon pysäköinnin vaikutusalueet.
Lisäksi se kattaa Luostarivuorenkadulla
olevien koulujen työ- ja opiskelumatka-
pysäköinnin vaikutusalueet. Nämä ovat
alueita, joilla työmatkapysäköinti haittaa
asukkaiden pysäköintipaikan saatavuutta.
Toisaalta alueella tarvitaan myös pienessä
määrin asiointipysäköintipaikkoja.

Kaskenkadun itäpuolelle jäävät vanhat
osat alueesta B liitetään alueeseen E. Alue
B kattaa alueen Itäinen Rantakatu–Kas-
kenkatu–Kupittaankatu–Kuninkaankarta-
nonkatu–Stålarminkatu–Martinkatu
(kuva 13).

Asukaspysäköintialue E
Alue E laajenee länteen Kaskenkatuun
saakka. Siihen liittyy yksi kortteli vanhasta
alueesta B. Liitettävä alue on pääsääntöi-
sesti vanhaa kerrostalo- ja puutaloaluetta,
jolle on tyypillistä, että asukkaat pysäköi-
vät kadulla. Kaskenkadun viereinen kort-
teli liittyy alueeseen E, koska alueelle sijoit-
tuvat pysäköintipaikat ovat Kaskenkadun
itäpuolella.

Alue E kattaa esimerkiksi TYKS:n työmat-
kapysäköinnin vaikutusalueen, jolla on
tarve asettaa aikarajoituksia niin asiointi-
kuin asukaspysäköintimahdollisuuden pa-
rantamiseksi. Alue kattaa lisäksi Vartiovuo-
renpuiston viereiset alueet, joilla asiointi-
pysäköintipaikoille on käyttöä. Uusi alue E
rajautuu alueelle Hämeenkatu–Kiinan-
myllynkatu–Itäinen Pitkäkatu–Kupittaan-
kuja–Kupittaankatu–Kaskenkatu (kuva
14).

Kuva 14. Asukaspysäköintialue E

Kuva 13. Asukaspysäköintialue B
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Asukaspysäköintialue C
Alueen C itäreuna ulotetaan Helsinginka-
dun ja Hämeenkadun risteykseen. Lisät-
tävä alue on pientaloaluetta.

Alue C sijaitsee Turun yliopiston ympäris-
tössä, ja tarve asukaspysäköintijärjestel-
mälle syntyy työ- ja opiskelumatka-
pysäköinnin suuresta määrästä. Alueella
on tarve lisätä myös asiointipysäköinnin
mahdollisuutta, joten alueella tarvitaan
myös asukaspysäköintipaikkoja. Uusi alue
C rajautuu alueelle Tuomiokirkonkatu–
Gezeliuksenkatu–Aurajoki – Helsingintie–
Hämeenkatu (kuva 15).

Asukaspysäköintialue G
Asukaspysäköintialueelle G on yhdistetty
kaksi erityyppistä aluetta. Helsinginkadun
eteläinen osa koostuu keskustan kerrosta-
loalueesta, jolla on niin asiointipysäköintiä
kuin asukaspysäköintitarvetta. Tällä alu-
eella on suuri tarve lisätä asiointi-
pysäköintipaikkoja eli lisätä aikarajoituk-
sia. Näin ollen tarvitaan myös asukas-
pysäköintipaikkoja, koska tonteilla ei ole
riittävästi pysäköintipaikkoja asukkaiden
tarpeeseen.

Toinen, Helsinginkadun pohjoispuolinen
osa alueesta on Lonttisten puutaloaluetta,
jolla on tarve asukkaiden pysäköinnille ka-
dulla, mutta myös työmatkapysäköintiä,
joka haittaa asukkaiden pysäköintimah-
dollisuutta. Tällä alueella on myös uusia
asunto-osakeyhtiöitä, joilla on pysäköinti-
paikat tonteilla. Uusi alue G rajautuu alu-
eelle Aninkaistenkatu–Rantarata–Aura-
joki (kuva 16).

Kuva 15. Asukaspysäköintialue C

Kuva 16. Asukaspysäköintialue G

Asukkaiden pysäköintiä ja työ-
matkapysäköintiä Lonttisissa
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Asukaspysäköintialue D
Alue D on osittain vanhaa asukaspysäköin-
tialuetta D. Se kattaa Portsan puutaloalu-
een Puistokadusta länteen Ajurinkadulle ja
Hansakujalle saakka. Alueesta erotetaan
Puistokadun itäpuoliset korttelit, jotka lii-
tetään uuteen alueeseen G.

Tällä alueella on puutalojen lisäksi uusia
asunto-osakeyhtiöitä, joilla on pysäköinti-
paikat tonteilla. Alueella on tarvetta työ-
matkapysäköinnin vähentämiselle.  Uu-
distettu alue D rajautuu alueelle Ruis-
salontie–Tukholmanka–Puistokatu–Mi-
konkatu–Kakolankatu–Sofiankatu–Han-
sakuja–Ratavahdinrinne (kuva 17).

Asukaspysäköintialue I
Alue I kattaa Linnankadun varren vanhat
kerrostalot Koulukadusta alkae, Aurajoen
rannan satamarataan saakka, Kakolan-
mäen sekä Puutarhakadun länsipään työ-
paikka-alueen.

Tällä alueella on sekä uusia asunto-osake-
yhtiöitä, joilla on pysäköintipaikat ton-
teilla, että vanhoja puutalokortteleita,
joilla ei autopaikkoja juuri ole. Uusia
asuinalueita ovat esimerkiksi Kakolanmäki
sekä tuleva Linnanfältti. Alueella on jon-
kin verran tarvetta työmatkapysäköinnin
vähentämiselle. Jokirannassa on myös
matkailuun liittyvää pysäköintitarvetta.
Uusi alue I rajautuu alueelle Tukholman-
katu–Ratavahdinrinne–Hansakuja–Sofi-
ankatu–Kakolankatu–Mikonkatu–Koulu-
katu–Aurajoki–Satamaraide (kuva 18).

Kuva 18. Asukaspysäköintialue I

Kuva 17. Asukaspysäköintialue D
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Asukaspysäköintialue F
Alue F on vuonna 2015 keväällä perustettu
asukaspysäköintialue Pohjolan kaupungin-
osassa (kuva 19). Alueella on puutalokort-
teleita, vanhoja kerrostaloja ja pientaloja.

Logomon työmatkapysäköinti ja tapahtu-
mien aikainen pysäköinti kilpailevat alu-
eella asukkaiden pysäköinnin kanssa. Alu-
eeseen F ei ole tarvetta tehdä muutoksia

Asukaspysäköintialue J
Alue J kattaa Martin ja Vilkkilänmäen (kuva
20). Aueella on eri ikäisiä kerrostalo- ja
puutalokortteleita. Alueella ei toistaiseksi
ole ollut suurta painetta työmatka-
pysäköintiin, mutta pysäköinnin linjauk-
sien mukaan tälläkin alueella lisätään aikaa
myöten pysäköinnin rajoituksia, ja siksi
myös asukaspysäköintialueen perustami-
nen on tarpeen.

Uusi asukaspysäköintialue J rajautuu alu-
eelle Itäinen Rantakatu–Martinkatu–
Stålarminkatu–Merimiehenkatu–Vilkki-
länmäki–Tervahovinkatu.

Kuva 19. Asukaspysäköintialue F

Kuva 20. Asukaspysäköintialue J
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Asukaspysäköintialue K
Alue K sijaitsee Kupittaan eteläpuolella ja
kattaa Vasaramäen länsiosan. Kupittaan
alueen työmatkoihin ja tapahtumiin liitty-
vää pysäköintiä on tarpeen hallita aikara-
joituksin ja maksuin. Tämän vuoksi myös
viereisen asuinalueen pysäköintiä voidaan
joutua rajoittamaan, joten asukas-
pysäköintialueen perustaminen on siksi
tarpeen.

Uusi asukaspysäköintialue K rajautuu alu-
eelle Hippoksentie–Vasaramäenpuisto–
Kirsikkatie–Lehmustie–Petäjäkatu–Uu-
denmaantie.

Asukaspysäköintialue L
Alue L sijaitsee Itäharjun länsiosassa, jossa
läheisen Kupittaan alueen, TYKS:in ja Kale-
vantien varren toimintojen työmatka-
pysäköinti on levittäytynyt asuinalueen ka-
duille. Pysäköinnin rajoittaminen ja asu-
kaspysäköintialueen perustaminen ovat
tarpeen liikenteen ja työmatkapysäköinnin
haittojen hillitsemiseksi.

Uusi asukaspysäköintialue L rajautuu alu-
eelle Hämeentie–Nummenpuistokatu–
Vanha Hämeentie–Tammitie–Itäharjun-
katu–Lehmikuja–Vanha Littoistentie–
Tarkk’ampujankatu–Kallenkuljunkuja.

Kuva 22. Asukaspysäköintialue L

Kuva 21. Asukaspysäköintialue K
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4 Asukaspysäköintiluvan hinta

Hinta vyöhykkeen mukaan

Asukaspysäköintiluvan hintaluokka perus-
tuu jatkossa asukaspysäköintialueen sijain-
tiin. Erityisesti ydinkeskustassa asukas-
pysäköinti kilpailee asiointipysäköinnin
kanssa, joka halutaan keskustassa turvata.
Asukaspysäköinti on kuitenkin työmatka-
pysäköintiin nähden etusijalla. Asukas-
pysäköinnin on oltava kalliimpaa niillä alu-
eilla, joilla pysäköintipaikan kysyntä on
suurta, kuin niillä alueilla, joilla pysäköinti-
paikkojen kysyntä on pienempää. Ydinkes-
kustan ulkopuolella asukkaiden pysäköin-
nin kanssa kilpailee lähinnä työmatka-
pysäköinti.

Tällä hetkellä asukaspysäköintiluvan hinta
on 12,40€/kk kaikilla asukaspysäköintialu-
eilla. Tämä tarkoittaa, että asukas-

pysäköintiluvalla pysäköinti maksaa asuk-
kaalle noin 44 senttiä jokaista arki- ja lau-
antaipäivää kohti riippumatta siitä käyte-
täänkö lupaa ydinkeskustassa maksullisilla
pysäköintipaikoilla vai keskustan ulkopuo-
lella Pohjolassa, alueella F. Esimerkiksi P-
Louhessa pysäköintisopimus koko kuukau-

Työmatkapysäköinnin vuoksi tulevaisuu-
dessa mahdollisesti perustettavat alueet

kuuluvat maksuvyöhykkeeseen 2

Kuva 23. Asukaspysäköintilupien maksuvyöhykkeet
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deksi maksaa 177,50 e/kk ja vain ilta-ai-
kaan ja viikonloppuisin pysäköimään oi-
keuttava sopimus maksaa 77,50 e/kk.

Asukaspysäköintialueet jaetaan kolmeen
maksuvyöhykkeeseen (kuva 23). Maksu-
vyöhykkeet perustuvat alueen sijaintiin eli
paikkojen kysyntään ja siihen, kilpaileeko
asukaspysäköinti pääasiassa asiointi- vai
työmatkapysäköinnin kanssa. Asukas-
pysäköintilupien maksuvyöhykkeeseen 1
kuuluu asiointikeskustan ydin eli asukas-
pysäköintialueet A ja H. Maksuvyöhyk-
keeseen 2 kuuluvat alueet B, C, D, E, G, I
ja J. Maksuvyöhykkeeseen 3 kuuluvat alu-
eet F, K ja L. Alueilla A ja H asukaspysäköin-
tipaikkoja ei merkitä liikekeskustan ydin-
kortteleihin.

Hinnan määritysperusteet

Asukaspysäköintiluvan hinnan suuruus-
luokan on syytä perustua pysäköintipai-
kasta kaupungille aiheutuviin todellisiin
vuotuisiin kustannuksiin. Hinnan on ol-
tava läpinäkyvä ja helposti perustelta-
vissa. Asukaspysäköintiluvan hinnan tulee
kattaa pysäköintipaikasta aiheutuneita ra-
kentamiskustannuksia sekä vuotuiset yllä-
pitokustannukset. Myös tämä tukee eri
hintaluokkien muodostamista, sillä niin py-
säköintipaikan rakentamiskustannukset
kuin ylläpitokustannuksetkin ovat ydinkes-
kustassa kalliimmat kuin sen ulkopuolella.

Teoreettiset kustannukset
Asukaspysäköintiluvan vyöhykehinnoit-
telua voidaan perustella kadunvarsi-
pysäköinnin maanarvolla, rakentamiskus-
tannuksilla sekä kunnossapito- ja ylläpito-
kustannuksilla. Kadunvarsipysäköinnin
hinnan ajatellaan perinteisesti koostuvan

pysäköintipaikan rakentamiskustannuk-
sista sekä sen juoksevista ylläpitokustan-
nuksista.

Näiden lisäksi kadunvarsipysäköinnin to-
dellisiin kustannuksiin kuuluu kuitenkin
myös pysäköintipaikan vaatiman tilan ta-
loudellinen arvo yhteiskunnalle. Se koos-
tuu maan vaihtoehtoisen käytön arvosta
sekä pysäköintipaikan rakentamiskustan-
nuksista. Vaihtoehtoinen maanarvo syntyy
siitä ajatuksesta, että jos pysäköintipaik-
koja ei tarvitsisi rakentaa, niin sama pinta-
ala voisi olla muussa käytössä. Vaihtoeh-
toisen maankäytön arvoa on yksiselittei-
sesti kuitenkin vaikea laskea, koska vaihto-
ehtoinen maankäyttö voisi olla myös puis-
toaluetta tai pyöräteitä, ja näiden arvostus
perustuu arvioitsijan arvomaailmaan. To-
dellista maan arvoa ei ole siksi syytä huo-
mioida asukaspysäköintiluvan hinnassa.
(Helsingin kaupunki 2011, Institute of
Transportation Engineers 2009, Liikenne-
ja viestintäministeriö 2008.)

Laskettavissa olevat kustannukset
Pysäköintipaikasta koituvista kustannuk-
sista yksiselitteisesti ja pitävästi perustel-
tavissa ovat rakennus- ja ylläpitokustan-
nukset. Rakentamiskustannus muutetaan
vuotuiseksi kustannukseksi annuiteettite-
kijällä. Sillä tarkoitetaan kerrointa, jolla al-
kuperäinen investointikustannus muute-
taan tietylle ajanjaksolle vuotuisiksi kus-
tannuksiksi vastaamaan laskenta-ajan
päättymisen hintatasoa.

Pysäköintipaikan rakentamiskustannus
koostuu itse rakentamisesta, siihen liitty-
vistä haasteista, kuten rakennetusta ym-
päristöstä sekä liikennemäärästä ja
maanarvosta. Rakentamiskustannukset
ovat siis tiiviissä ja vilkkaassa kaupunkiym-
päristössä kalliimmat. (Helsingin kaupunki
2011, Liikenne- ja viestintäministeriö 2008.)

Vuoden asukaspysäköintiluvan hinta
on kohti nyt sama, kuin 5,5 arkipäi-
vän asiointipysäköinti ydinkeskus-

tassa tai 11 päivän pysäköinti maksu-
vyöhykkeellä 2
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Kun rakentamisen kustannukset tulevat
kuoletetuiksi joidenkin kymmenien vuo-
sien kuluttua, pysäköintipaikkojen raken-
teellinen uusiminen on jo ajankohtaista.
Näin laskennan voidaan katsoa alkavan
aina alusta, sillä alkuperäisillä rakentamis-
kustannuksilla ei kymmenien vuosien ku-
luttua saada rakennettua uutta pysäköinti-
paikkaa, vaan samalla hinnalla voidaan
enää ainoastaan tehdä rakenteiden kun-
nostusta.

Kadunvarren pysäköintipaikan ylläpito-
kustannukset koostuvat kesä- ja talviajan
kunnossapidosta ja puhtaanapidosta sekä
pysäköintimaksujärjestelmän ja pysä-
köinnin valvonnan ylläpidosta. Ylläpito-
kustannukset vaihtelevat kuukausittain ja
vuosittain paljon.

Helsingin kaupungissa on vuonna 2011 las-
kettu, että esikaupunkialueella ylläpitokus-
tannus, joka sisältää talvihoidon, puhtaa-
napidon ja rakenteellisen kunnossapidon,
mutta ei sisällä esimerkiksi pysäköinninval-
vontaa, on noin 50 €/ vuosi. Kustannusten

voitaneen vuonna 2015 arvioida Turussa
olevan 5–10€/kk alueesta riippuen. (Hel-
singin kaupunki 2011, Institute of Trans-
portation Engineers 2009, Liikenne- ja vies-
tintäministeriö 2008.)

Uudet asukaspysäköintilupien
hinnat vyöhykkeittäin

Asukaspysäköintiluvan vähimmäishinta
perustuu kadunvarren pysäköintipaikasta
koituviin kustannuksiin, joiden laskentaa
on selvennetty liitteessä 2. Niillä alueilla,
joilla on tarvetta asiointipysäköintiin, hin-
taan vaikuttaa lisäksi pysäköintipaikkojen
kysyntä.

Rakennus- ja ylläpitokusten taso vaihte-
lee käytännössä asiointipysäköinnin mää-
rän mukaisesti, joten kustannukset vaih-
televat asiointipysäköinnin määrän pe-
rusteella muodostettujen asukas-
pysäköintilupien maksuvyöhykkeiden
mukaisesti. Kuvassa 24 on esitetty maksu-
vyöhykkeillä käytetyt kustannukset, joiden
perusteella asukaspysäköintiluvan vähim-
mäishinta määräytyy.

Kuva 24. Asukaspysäköintiluvan vähimmäishinnan määräytyminen
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Asukaspysäköintiluvan hinnan
korottaminen

Asukaspysäköintilupien hinnan korotus-
tarve on vyöhykekohtainen. Maksu-
vyöhykkeellä 1 hinta nousee vuoteen
2029 mennessä kaksinkertaiseksi ja vyö-
hykkeellä 2 puolitoistakertaiseksi. Maksu-
vyöhykkeellä 3 maksua ei ole tarpeen ko-
rottaa.

Maksuvyöhykkeen 1 hinnan korotus on
suuri, ja se tehdään siksi portaittain. Hin-
nan korotukset on kuvan 25 mukaisesti ja-
ettu seuraavalle kymmenelle vuodelle, jol-
loin tavoitehinta saavutetaan vuonna 2029.
Maksuvyöhykkeellä 1 korotus on vuosit-
tain hieman yli 7 % eli 1–2 €/ kuukausi.

Maksutapojen kehittyminen

Turussa noin kolmannes pysäköintimak-
suista maksetaan nykyään mobiililaitteella,

 Helsingissä jo yli puolet. Mobiilimaksami-
sen avulla asukaspysäköintiä voidaan tule-
vaisuudessa ohjata paremmin. Se voi
muun muassa antaa mahdollisuuden vari-
oida asukaspysäköintimaksua enemmän
kysynnän mukaan. Myös pisintä yhtämit-
taista pysäköintiaikaa samassa paikassa
voidaan rajoittaa. Tällä tavalla estetään au-
tojen seisottaminen kadulla pitkiä aikoja ja
saadaan pysäköintipaikat tehokkaaseen
käyttöön ja talvikunnossapito helpom-
maksi. Pitkäaikaisen säilytyksen alueet on
samalla osoitettava jostain kauempaa. Yri-
tyspysäköintiin mobiilimaksaminen voisi
myös tuoda uusia mahdollisuuksia esimer-
kiksi niin, että paljon keskustassa työn
vuoksi pysäköivä yrittäjä, joka täyttää tie-
tyt kriteerit, voisi tehdä sopimuksen ns.
yrittäjähinnoilla. Maksutapojen kehitty-
mistä seurataan, ja uusia linjauksia mobiili-
maksamisesta lupapysäköinnissä tehdään
tarvittaessa.

Kuva 25. Asukaspysäköintiluvan hinnan korotussuunnitelma
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5 Asukaspysäköintijärjestelmän säännöt

Nykyiset säännöt ja ehdot

1. Asukaspysäköintitunnuksen voi saada
väestörekisteritietojen mukaan kyseisellä
asukaspysäköintialueella asuva henkilö.
Hakijan kotiosoite tarkistetaan väestöre-
kisteristä aina ennen luvan myöntämistä.
Kotiosoitteen voi tarvittaessa todistaa
myös esimerkiksi vuokrasopimuksen avulla.

2. Luvan hakijalla tulee olla ajokortti ja
ajoneuvorekisterin mukaan omistukses-
saan tai hallinnassaan henkilö- tai paket-
tiauto, moottoripyörä, erikoisauto, neli-
pyörä tai kevyt nelipyörä (mopoauto). Ha-
kijan tulee esittää ajokortti sekä rekiste-
riote (josta ilmenee omistus/haltijasuhde
ajoneuvoon) hakemuksen yhteydessä.

3. Tunnukseen voidaan merkitä vain yksi
rekisterinumero. Luvan on oltava tuulila-
sissa selvästi havaittavissa.

4. Asukaspysäköintilupia myydään säh-
köisen palvelun kautta tai Turku-pisteessä,
Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalve-
lussa, osoitteessa Puolalankatu 5. Asukas-
pysäköintiluvan hakijan tulee täyttää hake-
muslomake ja esittää ajokortti sekä rekis-
teriote hakemuksen lunastushetkellä.

5. Luvan voi lunastaa koko kalenterivuo-
deksi tai kuukaudeksi kerrallaan. Lupa on
uusittava kuukausittain tai vuosittain.

Uudet säännöt ja ehdot

Olemassa olevat asukaspysäköintiluvan
myöntämisen ehdot pysyvät voimassa,
mutta niiden lisäksi uudessa järjestelmässä
noudatetaan seuraavia sääntöjä:

6. Pysäköintilupa myönnetään vain sellai-
sessa kiinteistössä asuvalle, jossa ei ole
tontilla tai kaavan osoittamassa pysäköin-
tilaitoksessa tarjolla autopaikkoja. Hakijan

tulee osoittaa paikkatilanne isännöitsijän
myöntämällä todistuksella, joka ei saa olla
kuukautta vanhempi.

7. Mikäli hakijalla on työsuhdeajoneuvo ja
käytössä oleva ajoneuvo on rekisteröity
työnantajalle, tulee hakijan todistaa tämä
asiakirjalla, josta autoetu käy selkeästi ilmi.

8. Yhdelle hakijalle myönnetään vain yksi
lupa, vaikka omistuksessa tai hallinnassa
olisi useampia ajoneuvoja. Yhteen lupaan
voidaan kuitenkin merkitä kaksi rekisteri-
tunnusta. Asukaspysäköitynä voi siis olla
ainoastaan yksi saman henkilön omistama
ajoneuvo kerrallaan.

Asukaspysäköintipaikkojen
merkitseminen

Perinteisesti kullakin asukaspysäköintialu-
eella on ollut asukaspysäköinti sallittu vain
sen alueen asukaspysäköintitunnuksella.
Esimerkiksi asukaspysäköintialueelle D
merkityillä asukaspysäköintipaikoilla on
sallittu pysäköinti vain asukaspysäköinti-
tunnuksella D. Lisäksi, asukaspysäköinti-
paikkojen on pitänyt olla rajattujen asukas-
pysäköintialueiden sisällä. Asukas-
pysäköintiä ei siis ole sallittu liikennemer-
kein asukaspysäköintialueen ulkopuolella.

Asiointipysäköinnin vyöhykkeellä ei pää-
sääntöisesti ole asukaspysäköintipaikkoja
ja lisäksi asiointi- ja asuinkeskustan vyö-
hykkeelläkin niitä merkitään harkiten. Asu-

Uusi asukas- ja yrityspysäköintijärjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden 2020
alussa, jolloin uusi asukaspysäköinti-
aluejako sekä hinnan muutokset astuvat
voimaan.
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kaspysäköintialueet A ja G kattavat kuiten-
kin nämä vyöhykkeet. Jotta näiden asukas-
pysäköintialueiden asukkaille voidaan tar-
jota riittävästi asukaspysäköintipaikkoja,
asukaspysäköintialueiden rajojen lähei-
syydessä voidaan uuden järjestelmän
myötä merkitä asukaspysäköintipaikkoja,
joilla asukaspysäköinti on sallittu kahdella
tai useammalla eri alueen tunnuksella.

Käytännössä tällöin asukaspysäköintipai-
kat osoittavaan liikennemerkin lisäkilpeen
kirjataan esimerkiksi ”Ei koske P-tunnuk-
sella A,G tai H”.

Uusi lisäkilpi
Asukaspysäköintipaikkoja osoittava lisä-
kilpi uudistetaan. Vanha lisäkilpi on ollut
tekstimuotoinen, ja eri liikennemerkkien
valmistajien vuoksi siitä on useita erilaisia
versioita.

Uusi merkintätapa on Kuntaliiton ohjeen
mukainen (kuva 26). Uusi lisäkilpi (kuva 27)
on aina saman kokoinen, siinä on aina
sama teksti sekä asukaspysäköintitunnus.
Mikäli pysäköintipaikoilla sallitaan pysä-
köinti useammalla eri asukaspysäköinti-
tunnuksella, jokainen tunnus merkitään
omaan lisäkilpeensä. Lisäkilven väri mää-
räytyy aina liikennemerkin värin mukai-
sesti. Määrämuotoisella lisäkilvellä mer-
kintä pysyy aina samanlaisena.

Kuva 27. Kuntaliiton ohje asukas-
pysäköintipaikkojen merkintään (Suo-
men kuntaliitto 2012.)

Kuva 26. Asukaspysäköintipaikkojen merkinnässä käyttöön
otettava lisäkilpi. Merkin koko aina 600 x 200. (Suomen kun-
taliitto 2012.)
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6 Yrityspysäköintijärjestelmän uudistus

Yrityspysäköintiluvan hinta

Yrityspysäköintiluvat ovat voimassa sa-
moilla alueilla kuin asukasluvatkin. Luvan
hinta on tällä hetkellä 350€/vuosi. Yritys-
pysäköintiluvan hinta on siis yli kaksinker-
tainen asukaspysäköintilupaan verrattuna.

Koska keskustan elinvoimaisuutta pyritään
tukemaan eri tavoin, on myös yritys- ja
asukaspysäköintilupien hinnan eroa syytä
kaventaa. Tämän vuoksi yrityspysäköinti-
luvan hintaan ei ole tarvetta tehdä muu-
toksia. Helsingissä yrityspysäköintiluvan
hinta on 370€ vuodessa, ja sen hinta pää-
tettiin myös pitää samalla tasolla asukas-
pysäköintilupien hinnannoston yhteydessä.

Kaikkien alueiden yrityspysä-
köintilupa ja sen hinta

Yrityspysäköintilupien osalta otetaan käyt-
töön uusi yrityspysäköintilupa, joka kattaa
kaikki asukaspysäköintialueet A–L. Kaikki
alueet kattava yrityspysäköintilupa helpot-
taa erityisesti liikkuvaa työtä tekevien yrit-
täjien arkea. Kaikki alueet kattavan luvan
saamiseksi yrityksen toimipisteen on kui-
tenkin oltava jollain lupapysäköintialueista.

Kaikki alueet kattavan luvan hinta on kak-
sinkertainen verrattuna tavalliseen yritys-
pysäköintilupaan, eli 700€/ vuosi. Tällai-
selle luvalle on ollut kysyntää. Helsingin
kaupunki otti käyttöön samanlaisen tuot-
teen vuoden alussa 2015. Koska yhden alu-
een yrityspysäköintilupien kysyntä on ollut
Turussa melko alhaista, kaikkien alueiden
yrityspysäköintiluvan tarjoaminen ei nos-
tane yrityspysäköintilupien määrää kau-
pungissa ratkaisevasti.

Yrityspysäköintijärjestelmän
säännöt

1. Yrityksen toimipisteen tulee sijaita
alueella, jolle lupaa haetaan. Hakijan tulee
osoittaa toimipisteensä sijainti isännöitsi-
jän, taloyhtiön hallituksen tai vastaavan
antamalla todistuksella. Todistus ei saa olla
kuukautta vanhempi.

2. Yrityksen toimipaikkaa kohden myön-
netään enintään kolme lupaa. Lupaan voi-
daan merkitä enintään kolme ajoneuvoa.

3. Luvan hakijan tulee esittää moottori-
ajoneuvon rekisteriote tai kopio rekiste-
röinnin muutosilmoituksesta, josta ilme-
nee auton omistus- ja haltijasuhteet sekä
yrityksen liikeyhteystunnus (ly-tunnus).

4. Jos auto on yrityksen työntekijän omis-
tuksessa tai hallinnassa, on esitettävä to-
distus työsuhteesta ja siitä, että yritys mak-
saa työntekijälle korvausta auton käytöstä.

5. Luvan haltijan tietojen (yritys ja/tai
ajoneuvo) muuttuessa otetaan yhteyttä
Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalveluun.
Vanha lupa on oltava mukana uutta haet-
taessa.

6. Lupa on voimassa vuoden 1.11.- 31.10.
Yrityspysäköintilupia myydään Turku-pis-
teessä, Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspal-
velussa, osoitteessa Puolalankatu 5. Yritys-
pysäköintiluvan hakijan tulee täyttää hake-
muslomake sekä esittää rekisteriote hake-
muksen lunastushetkellä. Lisäksi hakijan
on esitettävä todistus yrityksen toimipai-
kan sijainnista sekä muut mahdolliset to-
distukset.
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Yrityspysäköintilupien hallinnointijärjestel-
mää kehitetään, ja tavoitteena on, että lu-
van voi lunastaa kuukausittain 1–12 kuu-
kauden jaksoiksi. Sähköisen asioinnin mah-
dollisuutta kehitetään.

Kaikkien alueiden yrityspysäköintilupaa
koskevat samat ehdot, kuin yhden alueen
yrityspysäköintilupaa. Hakijan on ilmoitet-
tava luvan hakuhetkellä, mikäli haluaa
kaikkia alueita koskevan luvan.

7 Yhteiskäyttöautoyrityksille z-lupa

Z-luvan säännöt

Liikennejärjestelmän kannalta yhteiskäyt-
töautot edistävät kestävää liikkumista sekä
vähentävät auton omistuksen ja pysäköin-
tipaikkojen tarvetta silloin, kun yhteiskäyt-
töautojärjestelmä on asemaperusteinen ja
auto palautetaan samaan paikkaan tai ky-
seessä on vertaisvuokraus.

Helsinki, Vantaa, Espoo ja Tampere ovat
myöntäneet yhteiskäyttöautoille pysä-
köintioikeuksia kaupungin pysäköintipai-
koilla. Yhteiskäyttöautojen toimintaedelly-
tysten parantamiseksi yhteiskäyttöautojen
pysäköintitunnus aiotaan ottaa käyttöön
myös Turussa. Käyttöperiaate olisi vas-
taava kuin Tampereella ja pääkaupunki-
seudulla. Pysäköintitunnuksen lunastanut
ajoneuvo voisi pysäköidä erillisellä lisäkil-
villä merkityille paikoille ilman pysäköinti-
maksua tai liikennemerkin velvoittamaa ai-
karajoitusta.

Pysäköintioikeuden voisi hakea erilliset eh-
dot täyttävä hakija, joka tarjoaa yhteis-
käyttöautopalvelua avoimesti kaikille. Lu-
pajohtaja tai liikennesuunnittelupäällikkö
myöntäisi ja tarvittaessa peruisi pysäköin-
tioikeuden. Pysäköintioikeus olisi ajoneu-
vokohtainen ja maksuton kolmen vuoden
ajan (2020–2023), jotta kynnys palvelun
aloittamiseksi olisi mahdollisimman ma-
tala. Palvelun maksullisuutta harkitaan uu-
delleen vuoden 2023 aikana käyttökoke-
musten mukaisesti.

Rekisteritunnukseen perustuva pysäköinti-
oikeus olisi valvottavissa samoin keinoin
mobiilisti kuin maksullinen pysäköintikin.

Tunnuksia voisi myöntää myös kaupungin
virka-ajossa oleville autoille esim. helpot-
tamaan kodinhoitajien päivittäistä työtä.
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Yhteenveto

Asukaspysäköintijärjestelmän uudistus
perustuu siihen, että kaupungin keskusta
jaetaan pysäköinnin kannalta erilaisiin
vyöhykkeisiin, joilla painotetaan eri tyyp-
pistä pysäköintiä. Ydinkeskustassa esi-
merkiksi suositaan asiointipysäköintiä.
Asukaspysäköintijärjestelmä uudistetaan
niin asukaspysäköintialueiden, asukas-
pysäköintilupien hinnoittelun kuin sääntö-
jenkin osalta. Uudistus on alueiden osalta
osoittautunut tarpeelliseksi asukkailta saa-
dun palautteen sekä tehtyjen tilastollisten
tarkastelujen myötä.

Keskustaan ja se liepeille on muodostettu
kaikkiaan 12 asukaspysäköintialuetta A–L,
jotka kattavat asukaspysäköinnin vyöhyk-
keen (kuva 7). Uudet asukaspysäköintialu-
eet kattavat kaikki nykyiset asukas-
pysäköinnin piiriin kuuluvat alueet, sekä li-
säksi sellaiset alueet, joilla on nyt tai tule-
vaisuudessa tarvetta lisätä asukas-
pysäköintipaikkoja.

Asukaspysäköintilupien hinnoittelu uu-
distetaan vastaamaan todellisia asukas-
pysäköintipaikoista koituvia kustannuk-
sia. Uudet asukaspysäköintialueet on ja-
ettu kolmeen asukaspysäköintilupien
maksuvyöhykkeeseen. Maksuvyöhykeja-
ottelu perustuu asukaspysäköinnin suh-
teeseen muuhun pysäköintiin sekä pysä-
köintipaikkojen rakennus- ja ylläpitokus-
tannuksiin kullakin alueella.

Alueilla F, K ja L asukaspysäköinti ei kilpaile
asiointipysäköinnin kanssa, eivätkä alueet
ole tiivistä keskusta-aluetta. Muilla asukas-
pysäköintialueilla asiointipysäköinti on
etusijalla ja lisäksi rakennus- ja ylläpitokus-
tannukset ovat korkeammat tiiviin kau-
punkiympäristön vuoksi. Ydinkeskustan
asukaspysäköintialueet A ja H kuuluvat kal-
leimpaan maksuvyöhykkeeseen 1, keskus-

tan liepeillä sijaitsevat alueet F, K ja L kuu-
luvat halvimpaan maksuvyöhykkeeseen 3
ja muut alueet kuuluvat maksuvyöhykkee-
seen 2.

Asukaspysäköintialueet A ja H sijoittuvat
osin ydinkeskustan asiointipysäköinnin
alueelle, jossa asukaspysäköintipaikkoja
voidaan merkitä rajoitetusti. Ydinkeskus-
tan ulkopuolella asukaspysäköintipaikko-
jen tarjonta pidetään hyvänä. Paikkojen
tarjonnan tasaamiseksi sallitaan asukas-
pysäköinti jatkossa tarkoin harkituissa
paikoissa alueiden rajan tuntumassa
myös viereisten alueiden tunnuksella.
Nämä paikat merkitään liikennemerkein,
jotka sallivat pysäköinnin useammalla asu-
kaspysäköintitunnuksella.

Asukaspysäköintiluvan voi saada vain, jos
hakijan kiinteistöllä tai sille kaavassa osoi-
tetussa pysäköintilaitoksessa ei ole saata-
vissa autopaikkoja.

Asukaspysäköintitunnus on jatkossa mah-
dollisuus saada myös työnantajan nimissä
olevaan autoon, mikäli auto on asukkaan
käytössä autoetuna. Tästä on kuitenkin
esitettävä todistus työnantajalta.

Uusi asukas- ja yrityspysäköintijärjes-
telmä otetaan käyttöön vuoden 2020
alussa, jolloin uusi asukaspysäköintialue-
jako sekä hinnan muutokset astuvat voi-
maan. Jokaisen asukaspysäköintialueen
perustamisesta tehdään erillinen päätös.

Yritysten käyttöön tulee kaikilla vyöhyk-
keillä pysäköimisen mahdollistava lupa
A–L. Yhteiskäyttöautoille tulee ns. z-lupa,
joka oikeuttaa pysäköimään maksutta
erikseen merkityillä paikoilla.

Veteraanien pysäköintilupa pysyy entisel-
lään.
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LIITE 1

Uudet lupapysäköintialueet, luonnos 11.6.2019



Liite 2

Pysäköintipaikan vuosittainen hinta

= rakentamiskustannukset * annuiteettitekijä + ylläpitokustannukset/vuosi

Rakentamiskustannukset koostuvat rakentamisen kustannuksista sekä annuiteettitekijällä korjatusta seuraavien

vuosien hinnan noususta.

Annuiteettitekijä 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 hintata-

son arvioidusta muutoksesta. Annuiteettitekijällä kerrottu rakentamiskustannus osoittaa vuosittaisen kustan-

nuksen rakentamisesta jaettuna ajalla, jota käytettään laskenta-aikana. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008.)

Koska Turku on vanha kaupunki ja asukaspysäköintiin käytettävät pysäköintipaikat ovat jo olemassa, lasken-

ta-aikana on syytä käyttää pitkää aikaväliä. Laskenta-ajan korko taas tulee olla todellinen. Oheismateriaalin

viimeisellä sivulla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty miten erihintaisten pysäköintipaikkojen hinta

kohoaa ajan kuluessa erilaisilla koroilla. Alla on laskelma (Esimerkki 1) liikenne- ja viestintäministeriön väy-

lähankkeissa käyttämällä korolla ja laskenta-ajalla lasketuista pysäköintipaikasta koituvista kustannuksista.



Esimerkki 1.

Pysäköintipaikan vuosittaisten kustannusten muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriön väylähankkeis-

sa käyttämän koron ja laskenta-ajan perusteella

Rakentamiskustannukset = 2000€/ pysäköintipaikka rakentamisvuonna

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

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

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

Lisäksi vuosittain pysäköintipaikasta kertyy ylläpitokuluja:

Kunnossapitokustannukset = 10€/ kk =120€/ vuosi

Vuosittaiset kustannukset kadunvarsipysäköintipaikasta yhteensä seuraavan 30 vuoden ajan:

= 130€ + 120€

= 250€/ vuosi

Rakennetun pysäköintipaikan rakentamiskustannusten voidaan siis ajatella kuoleutuvan 30 vuoden kuluessa,

jolloin pysäköintiruudun hinnaksi on tullut jo 3900€. Tämän jälkeen ylläpitokustannukset pysyvät kuitenkin

ennallaan, tai todellisuudessa jopa nousevat, jolloin vuosittain pysäköintipaikasta kertyy edelleen kustannuksia

vähintään 120€/ vuosi. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2008.)



Asukaspysäköintiluvan hinnan muodostaminen

Käytettäköön asukaspysäköintiluvan hinnan määrityksessä kuitenkin 4 % korkoa, joka on nykypäivänä todel-

lisempi, mutta kuitenkin tavallista 30 vuoden laskenta-aikaa. Alla on esitetty asukaspysäköintiluvan hinnan

muodostuminen vyöhykkeittäin. Pysäköintipaikan rakentamis- ja ylläpitokustannukset ovat suurimmat alueel-

la, jolla on paljon liikennettä ja rakennettua ympäristöä.

Vyöhyke 1

Rakennetaan pysäköintipaikkoja Turun asiointi- ja asuinkeskustaan, normaaleihin olosuhteisiin:

Rakentamiskustannukset = 1500€/ pysäköintipaikka rakentamisvuonna

Korko = 4 %

Laskenta-aika = 30 vuotta

Annuiteettitekijä ≈ 0,058

Rakentamiskustannukset vuodessa = 1500€ * 0,058    = 87€/ vuosi

Kokonaiskustannukset 30 vuodessa rakentamisesta = 87€/ vuosi * 30 vuotta = 2602€

Lisäksi vuosittain pysäköintipaikasta kertyy ylläpitokuluja:

Ylläpitokustannukset = 7,5€/ kk    = 90€/ vuosi

Vuosittaiset kustannukset kadunvarsipysäköintipaikasta yhteensä seuraavan 30 vuoden ajan:

= 87€ + 90€

= 177€/ vuosi

~15€/ kk

è 180€/ vuosi



Vyöhyke 3

Rakennetaan pysäköintipaikkoja Turun asuinkeskustan reunoille, normaaleihin olosuhteisiin:

Rakentamiskustannukset = 1000€/ pysäköintipaikka rakentamisvuonna

Korko = 4 %

Laskenta-aika = 30 vuotta

Annuiteettitekijä c30/0,05  ≈ 0,058

Rakentamiskustannukset vuodessa = 1000€ * 0,058    = 58€/ vuosi

Kokonaiskustannukset 30 vuodessa rakentamisesta = 58€/ vuosi * 30 vuotta = 1735€

Lisäksi vuosittain pysäköintipaikasta kertyy ylläpitokuluja:

Ylläpitokustannukset = 5€/ kk    =60€/ vuosi

Vuosittaiset kustannukset kadunvarsipysäköintipaikasta yhteensä seuraavan 30 vuoden ajan:

= 58€ + 60€

= 118€/ vuosi

~10€/ kk

è 120€/ vuosi



Taulukko 1. Erilaisten korkojen, laskenta-aikojen sekä pysäköintipaikan rakennuskustannusten vaikutus kokonaiskustannuksiin.

Korko % (n) 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7

Laskenta - aika vuosina (i) 30 50 100 30 50 100 30 50 100 30 50 100 30 50 100

Annuiteettitekijä cn/i 0,051 0,039 0,032 0,058 0,047 0,041 0,065 0,055 0,050 0,073 0,063 0,060 0,081 0,072 0,070

Vuodessa pysäköintipaikasta koituvat kustannukset
Rakentamiskustannukset
rakentamisvuonna 1000 51 € 39 € 32 € 58 € 47 € 41 € 65 € 55 € 50 € 73 € 63 € 60 € 81 € 72 € 70 €

1500 77 € 58 € 47 € 87 € 70 € 61 € 98 € 82 € 76 € 109 € 95 € 90 € 121 € 109 € 105 €
2000 102 € 78 € 63 € 116 € 93 € 82 € 130 € 110 € 101 € 145 € 127 € 120 € 161 € 145 € 140 €
3500 179 € 136 € 111 € 202 € 163 € 143 € 228 € 192 € 176 € 254 € 222 € 211 € 282 € 254 € 245 €
5000 255 € 194 € 158 € 289 € 233 € 204 € 325 € 274 € 252 € 363 € 317 € 301 € 403 € 362 € 350 €

Kustannukset yhteensä laskenta-ajan päättyessä pysäköintipaikkaa kohti
Rakentamiskustannukset
rakentamisvuonna 1000 1 531 € 1 943 € 3 165 € 1 735 € 2 328 € 4 081 € 1 952 € 2 739 € 5 038 € 2 179 € 3 172 € 6 018 € 2 418 € 3 623 € 7 008 €

1500 2 296 € 2 915 € 4 747 € 2 602 € 3 491 € 6 121 € 2 927 € 4 108 € 7 557 € 3 269 € 4 758 € 9 027 € 3 626 € 5 434 € 10 512 €
2000 3 061 € 3 887 € 6 329 € 3 470 € 4 655 € 8 162 € 3 903 € 5 478 € 10 077 € 4 359 € 6 344 € 12 035 € 4 835 € 7 246 € 14 016 €
3500 5 357 € 6 801 € 11 076 € 6 072 € 8 146 € 14 283 € 6 830 € 9 586 € 17 634 € 7 628 € 11 103 € 21 062 € 8 462 € 12 680 € 24 528 €
5000 7 653 € 9 716 € 15 823 € 8 675 € 11 638 € 20 404 € 9 758 € 13 694 € 25 192 € 10 897 € 15 861 € 30 089 € 12 088 € 18 115 € 35 040 €



Turun kaupunki LIITE 3
Kaupunkiympäristötoimiala

Yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksen myöntämisehdot LUONNOS 11.6.2019

Turun kaupunki on x.x.2019 päättänyt ottaa käyttöön yhteiskäyttöautoyrityksille tarkoitetun pysäköinti-
tunnuksen Z. Tunnus oikeuttaa pysäköimään jäljempänä määritellyillä ehdoilla kaikilla asukas- ja yritys-
pysäköintitunnusalueilla sekä erikseen yhteiskäyttöautojen pysäköintiin osoitetuilla paikoilla. Kaikki ha-
lukkaat yritykset, jotka täyttävät jäljempänä esitetyt kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutu-
maan pysäköintioikeuden myöntämisehtoihin, voivat hakea pysäköintioikeutta.

1. Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeus

1.1 Pysäköintioikeus voidaan myöntää ehdot täyttävälle hakijalle, joka tarjoaa yhteiskäyttöautopal-
velua siten kuin näissä lupaehdoissa on määritelty.

1.2 Oikeuden pysäköintiin myöntää Turun kaupungin liikennesuunnitteluyksikön suunnittelupäällik-
kö.

1.3 Pysäköintioikeus oikeuttaa pysäköimään Turun kaupungin asukas- ja yrityspysäköintitunnus-
alueiden A-L maksullisilla ja aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla, joissa pysäköinnin salliminen
asukas- tai yrityspysäköintitunnuksella on osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi pysäköintioikeus
oikeuttaa pysäköimään erikseen yhteiskäyttöautojen pysäköintiin tarkoitetuilla, Z-tunnuksella
osoitetuilla paikoilla. Sallitut alueet on esitetty liitteessä x. Pysäköintilaitokset, yksityiset pysä-
köintialueet sekä muuhun kuin henkilöauton pysäköintiin tarkoitetut pysäköintipaikat (esim. tak-
si, inva, huolto) eivät kuulu tunnuksen piiriin.

1.4 Yhteiskäyttöautoilla on oikeus pysäköidä ilman aikarajoitusta. Pysäköintioikeus on toistaiseksi
voimassa oleva.

1.5 Pysäköintioikeuden myöntäneellä viranomaisella on oikeus irtisanoa pysäköintioikeus päätty-
mään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

1.6 Yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintioikeudesta ei toistaiseksi peritä maksua.
1.7 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen.
1.8 Yhteiskäyttöauton tulee olla rekisteröity henkilö- tai pakettiautoksi.
1.9 Yhteiskäyttöauton pysäköintioikeus myönnetään hakuhetkellä alle 3 vuotta vanhoille, alle 130

g/km CO2-päästöisille henkilöautoille tai alle 165 g/km CO2-päästöisille pakettiautoille.
1.10 Oikeuden saajan on noudatettava pysäköintioikeutta koskevia ehtoja. Periaatteita ja määräyk-

siä päivitettäessä oikeuden saajan on noudatettava aina voimassaolevia, pysäköintioikeutta
koskevia viimeisimpiä ehtoja.

1.11 Suunnittelupäällikkö voi peruuttaa myöntämänsä oikeuden välittömästi, mikäli pysäköintioikeu-
den saaja rikkoo yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeutta koskevia ehtoja tai muita voimas-
sa olevia sääntöjä, määräyksiä tai säädöksiä.

2. Tunnuksen hakijaa koskevat ehdot

2.1 Pysäköintioikeuden saajan liiketoimintaan tulee kuulua yhteiskäyttöautojen vuokraus pysäköin-
tioikeutta haettaessa tai vaihtoehtoisesti pysäköintioikeuden saajan on esitettävä uskottava lii-
ketoimintasuunnitelma, josta ilmenee muun muassa millä aikataululla ja missä laajuudessa
toiminta aiotaan käynnistää.

2.2 Hakijan tai hänen alihankkijansa tulee olla auton omistaja tai haltija. Jos ajoneuvot ovat hakijal-
le palveluita alihankkijana tuottavan yrityksen omistamia tai hallinnoimia, hakijan tulee esittää
hakemuksessaan luettelo näistä yrittäjistä ja vakuuttaa, että ajoneuvot ovat yhteiskäytössä.

2.3 Toimija ja hänen alihankkijansa on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Hakijan on
tullut rekisteröityä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, kaupparekisteriin sekä ennakkoperintä-,
työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin rekistereihin, jos lainsäädäntö
edellyttää rekisteröitymistä. Jos hakija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, ha-
kijan on pyynnöstä toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Hakija suljetaan
hakumenettelyn ulkopuolelle, jos hakijaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin ja laki
edellyttää tällaista rekisteröitymistä tai hakijana on elinkeinonharjoittaja tai yritys, jonka yhtiö-
mies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva



henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. Hakijan on tullut huolehtia verojen, sosiaaliturvamak-
sujen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

3. Yhteiskäyttöautopalvelun järjestämistä koskevat ehdot

3.1 Ajoneuvon tulee olla asiakkaiden varattavissa ja käyttöönotettavissa 24 tuntia vuorokaudessa.
Kuitenkin, jos ajoneuvo on varattu esim. työpäivän ajaksi jollekin tietylle käyttäjäryhmälle, riittää
että palvelu on avoimesti muiden asiakkaiden käyttöönotettavissa rajatun ajan ulkopuolella.

3.2 Palvelua on tarjottava avoimesti kaikille.
3.3 Asiakkaan tulee voida ottaa ajoneuvo omatoimisesti käyttöön.
3.4 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeus myönnetään vain määritellylle yhteiskäyttöautopal-

veluja tuottavan yrityksen omistamalle tai hallinnassa olevalle ajoneuvolle. Ajoneuvon tulee li-
säksi olla kyseisen palvelun asiakkaiden käytettävissä.

3.5 Palvelun käyttäjää on opastettava selkokielisesti pysäköintitunnuksen käyttämisestä. Käyttäjän
ei tule maksaa muita pysäköintimaksuja kohteissa, joissa pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköi-
mään ilmaiseksi.

3.6 Pysäköidyt ajoneuvot eivät saa aiheuttaa vaaraa tai vaikeuttaa muuta liikkumista. Operaattorin
on tällaisissa tilanteissa kyettävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti ja tarvittaessa kyettävä
siirtämään ajoneuvot parempaan paikkaan tai vaihtoehtoisesti tarjottava esim. kaupungin kun-
nossapidolle ja pysäköinninvalvonnalle mahdollisuus siirtää huonosti pysäköidyt ajoneuvot it-
senäisesti. Operaattorilla tulee siten olla käytössä yhteydenottokanava, josta asiasta vastaavan
saa kiireellisissä tapauksissa tavoitettua.

3.7 Palveluun kuuluvat ajoneuvot on merkittävä ulkoisesti esim. tarralla siten, että ne ovat tunnis-
tettavissa yhteiskäyttöisiksi.

4. Yhteiskäyttöautopalvelusta perittävät maksut

4.1 Käyttäjältä perittävän käyttömaksun tulee olla kohtuullinen.
4.2 Hinnoittelun on tuettava lyhytaikaista vuokrausta.

5. Hakumenettely

Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeutta haluavat yrityksen tulee jättää hakemus Turun kaupungin liiken-
nesuunnitteluyksikköön.

Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
- toimijaan liittyvät oleelliset tiedot: Y-tunnus, osoitetiedot, yhteyshenkilö
- luettelo mahdollisista alihankkijoista
- palvelukuvaus, jossa esitetään vähintään, miten yhteiskäyttöautotoimintaa aiotaan Turussa to-

teuttaa, millainen hinnoittelu palvelulla on, kenelle palvelu on pääasiassa suunnattu, sekä miten
autojen varaus ja palvelun käytön maksaminen toimii

- haettavien tunnusten määrä sekä rekisterinumerot autoille, joille pysäköintioikeutta haetaan
- kuvaus, miten autot on tunnistettavissa yhteiskäyttöisiksi
- kaupparekisteriote
- yhtiöjärjestys.

Erikseen pyydettäessä hakijan on toimitettava hakemusta varten myös:
- veroviranomaiselta saatava selvitys verojen suorittamisesta
- vakuutusyhtiöltä saatava selvitys lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
- tai vastaavat hakijan sijoittautumismaan lainsäädännön mukaiset selvitykset.

Jatkossa, kun toimija on jo hakeutunut aikaisemmin Turun kaupungin Z-tunnuksen piiriin, riittää hakijalta
uusien autojen ilmoittaminen liikennejärjestelmän suunnitteluyksikölle.

6. Lisätietoja hakemuksen jättämisestä

Hakemus tulee tehdä suomen kielellä kirjallisena ja siihen tulee sisällyttää hakuilmoituksessa vaaditut
tiedot ja selvitykset. Hakemus jätetään sähköpostilla osoitteeseen liikennesuunnittelu@tampere.fi. Vies-
tin otsikoksi on kirjattava ’Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuden hakeminen’.



Jättämällä hakemuksen hakija alihankkijoineen ja palveluntuottajineen sitoutuu noudattamaan yhteis-
käyttöautoyrityksen pysäköintioikeuden myöntämisehtoja.

Päätös pysäköintioikeuden myöntämiseksi ja sen liitteet ovat lähtökohtaisesti julkisia julkisuuslain mukai-
sesti. Jos hakijan mielestä jokin osa hakemuksesta sisältää liikesalaisuuksia, hakijan on ilmoitettava nä-
mä tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan sa-
lassa pidettäviä. Jos hakija ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus
pitää hakemusta kokonaisuudessaan julkisena.

Sovellettava laki on Suomen laki. Mahdolliset erimielisyydet, joita ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla,
ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.
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