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Liikenneinsinööri Jaana Mäkinen 4.12.2017

Pysäköinnin järjestämistä 
koskevat linjaukset



Pysäköinti vie tilaa ja 
maksaa1.



Keskustassa oli kuvassa
rajatulla alueella
pysäköintipaikkoja

• kadunvarsilla 2300 kpl
(v. 2011, á 12 m2)

• pysäköintilaitoksissa
3000 kpl (v. 2011, á 30 
m2)

• kiinteistöillä 8700 kpl (v. 
2008, á 20 m2)

Pysäköintipaikkojen
tilantarve on yhteensä
noin 290 000 m2 eli yli
20% alueen pinta-alasta

Entä
keskustassa?

290 000 m2



• Pysäköinnin järjestämisvelvollisuus on ensijaisesti
autonomistajilla itsellään ja kiinteistöjen omistajilla

• Kaupungin tehtävänä on huolehtia kaavoituksessa
siitä, että kiinteistöillä on edellytykset pysäköinti-
paikkojen järjestämiseen, ja rakennuslupia
myönnettäessä siitä, että paikat toteutuvat.

• Keskustan alueella kaupungin kannattaa säädellä
pysäköintiä niin, että keskustassa asioiville on 
pysäköintipaikkoja tarjolla. Kaupunki ei ole 
kuitenkaan velvollinen tarjoamaan katutilaa
autojen säilytykseen. Katutilan ensisijainen
käyttötarkoitus on mahdollistaa liikkuminen eri
kulkutavoilla.

Kenellä on velvollisuus järjestää
pysäköintipaikat?



Mitä se maksaa?

• Käyttäjä maksaa -
periaatetta tarvitaan
pysäköinnissäkin

Lähde: Espoon kaupunki, Trafix Oy. 2015. Pysäköinnin periaatteet, asuntojen 
pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämisohjelma



Mitä ovat pysäköintiä
koskevat linjaukset?2.



Mihin meneillä oleviin hankkeisiin
pysäköinnin järjestämistä
koskevat linjaukset liittyvät?

Pysäköinti-
linjaukset

Pyöräilyn 
kehittämisohjelma -

pyöräpysäköinti

”Yleiskaavataso” -
pysäköintinormi

Yleiskaava -
keskustan 

liikennesuunnitelma

Kaupunkiseudun 
jatkuva 

liikennejärjestelmätyö

Keskustan 
kehittäminen -

kärkihanke



• Päätavoitteita ovat asukkaiden
elämänlaadun parantaminen ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn
edistäminen.

• Niiden avulla voidaan ohjata
liikkumista ja kulkumuodon
valintaa, jos niin halutaan.

• Ovat keskeinen osa kaupungin
liikennepolitiikkaa. 

Mihin pysäköinnin
järjestämistä
koskevia linjauksia
tarvitaan? 



• Asiointipysäköinti

• Työmatkapysäköinti

• Liityntäpysäköinti: lyhytaikainen ja 
pitkäaikainen

• Vapaa-ajan harrastusten pysäköinti

• Huolto- ja jakeluliikenteen pysäköinti

• Asukkaiden pysäköinti: pitkäaikainen
säilytys ja päivittäinen käyttö

• Vieraspysäköinti asuinalueilla

Linjaukset:
Pysäköintitarve



Linjaukset:
Pysäköintitarve



Laitospysäköinti

• Käyttöoikeus: 
rajoitettu/yleinen

• Omistus ja operointi

• Lyhytaikainen/pitkäaikainen

• Hinta ja tehokkuus

• Opastusjärjestelmä

• Kaavamääräykset

Laitospysäköinti

• Käyttöoikeus: 
rajoitettu/yleinen

• Omistus ja operointi

• Lyhytaikainen/pitkäaikainen

• Hinta ja tehokkuus

• Opastusjärjestelmä

• Kaavamääräykset

Kadunvarsipysäköinti

• (sekä katujen varret että
yleiset pysäköintialueet)

• Aikarajoitukset

• Maksullisuus

• Lupapysäköinti

• Valvonta

• Talvikunnossapito

• Edistettävät asiat

Linjaukset: 
Pysäköintimuodot eli missä?

Tonttipysäköinti

• Kaavamääräykset/tarve

• Maantaso/rakenteellinen

• Hinta ja tehokkuus

Tonttipysäköinti

• Kaavamääräykset/tarve

• Maantaso/rakenteellinen

• Hinta ja tehokkuus



Tavoitteet:

• liikennepoliittiset

• elinkeinopoliittiset

• asuntopoliittiset

• ympäristö- ja ilmastopoliittiset

• taloudelliset

• terveydelliset

Myös ristiriitaisia tavoitteita

On siis tehtävä valintoja!

Mitä muita asioita
halutaan edistää?



• Mitä pysäköinnin sääntelyllä tavoitellaan? Halutaanko 
pysäköinnin sääntelyllä todella vaikuttaa esim. liikkumiseen?

• Missä pysäköinti maksaa ja mitä se maksaa?

• Missä pysäköinnin kestoa rajoitetaan ja kuinka pitkäksi aikaa?

• Kuka saa asukaspysäköinti- tai yrityspysäköintiluvan ja mitä se 
maksaa?

• Mistä syystä pysäköintimaksusta voi saada helpotusta? 
Aiotaanko jotain ryhmää suosia aina vai vain tietyn aikaa?

• Miten pysäköinnistä saadaan tehokkaampaa?

• Miten kaavoitetut pysäköintilaitokset saadaan toteutumaan? 
Pitäisikö kaupungin ottaa vahvempi rooli pysäköintilaitosten 
rakentamisessa ja operoinnissa? 

• Voidaanko pysäköinnin hinta erottaa asunnon hinnasta?

Keskusteltavaa ja linjattavaa…



Pysäköintinormi ohjaa pysäköinnin järjestämistä kiinteistöillä

Linjaukset: Pysäköintinormi

Asuminen

Erityisasuminen

Työpaikat

Palvelut

Oppilaitokset

Autokaupunki-vyöhyke

Joukkoliikennekau-
punki-vyöhyke

Jalankulkukaupunki-
vyöhyke

Minimi-
normi

Maksimi
-normi



Liikkuminen

Palvelut

Tiheys

Kaupunkirakennevyöhykkeet, luonnos



Pysäköintinormin
laatimisen haasteet

Tulevaisuus?
• yhteiskäyttöautot
• robottiautot
• robottiparkit
• liikkumisen palvelut (MAAS)
• ajokorttien määrän kehitys

Täydennysrakentaminen
• tilan puute: pysäköinti

rajoittaa rakentamista
• rakenteelliset ratkaisut

kalliita tonttikohtaisesti
tehtyinä, laajemmat laitokset
eivät toteudu ilman
kaupungin toimenpiteitä



Kadunvarsipysäköinti
nykyään3.



Maksut



Aikarajoitukset



Asukaspysäköintialueet



Asukaspysäköinti



1) Kaikilla alueiden asukkailla?

2) Kun kaavoissa ei vaadita tarpeeksi 
paikkoja?

3) Vanhojen kiinteistöjen asukkailla?

1) Kiinteä vuosiraja

2) Liukuva vuosiraja

Jos asukaspysäköintialueet laajennetaan 
koko keskustaan, niin on ratkaistava 
keillä on oikeus lupaan:
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Kiitos!



Mielipiteen voi toimittaa joulukuun 2017 aikana myös 
sähköpostilla osoitteeseen 
kaupunkisuunnittelu.suunnitteluyksikko@turku.fi

Mielipiteet ja palautteet

HUOM! 
Käytännön asioita, kuten nykyisiä liikenne-
tai pysäköintijärjestelyjä ja 
pysäköinninvalvontaa koskevat palautteet, 
saavuttavat valmistelijat parhaiten Paikalla-
palautepalvelun kautta osoitteessa:
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/


