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• Turun kaupunki tarvitsi tietoa pysäköinnin nykytilasta Turun tiedepuiston maankäytön
kehittämiseen jatkossa

• Alueella olevasta maankäytöstä (asemakaavat ja rakennusluvat) ei ollut yhtenäistä
tietokantaa

• Konsultti hankki asemakaavat sekä rakennusluvat merkittävimpien alueen kiinteistöjen osalta
ja selvitti kaavoissa olevat rakennusoikeudet, autopaikkavaatimukset sekä toteutetut
autopaikat

• Kaupunki toimitti tiedot kadunvarsipysäköinnistä, maksullisesta, maksuttomasta ja
vuorottaispysäköinnistä

• Konsultti suoritti dronekuvaukset sekä päivä- että yöaikaan joista laadittiin
käyttöastelaskennat

• Pysäköintilaitoksien operaattoreilta (Q-Park ja Autoparkki Norden) selvitettiin laitosten
autopaikkamäärät, käyttöasteet sekä julkisten ja vuokrattujen paikkojen määrät

TYÖN LÄHTÖKOHDAT



TULOKSET ARCGIS WEB-PALVELUSSA

• Työn tulokset on koottu web-pohjaiseen palveluun josta on tarkisteltavissa:

ü Pysäköinnin käyttöaste päivällä

ü Pysäköinnin käyttöaste yöllä

Pyyhkäisytyökalu jolla voidaan nopeasti vertailla yö- ja päiväajan käyttöasteita

§ Kadunvarsi pysäköintipaikat

Ø Maksuttomat

Ø Maksulliset

Ø Aikarajoitteiset

§ Kaava- ja kiinteistökohtainen tarkastelu

Ø Kaavassa tai rakennusluvassa ilmoitettu rakennusoikeus, autopaikkavaatimus sekä toteutettu
autopaikkamäärä siltä osin kun se oli saatavilla



KESKEISIMMÄT HUOMIOT PÄIVÄAJAN PYSÄKÖINNISTÄ

• Päiväaikana tarkastelualueen kadunvarsi- ja laitospysäköinti pääosin täynnä (80-100%)

• Pääosa laitospysäköinnistä varattu kiinteistöjen käyttöön -> nimeämättömiä paikkoja vähän

Jatkossa alueella pohdittava pysäköinnin kapasiteettiongelmaa:

Ø Tutkimalla vuorottaispysäköinnin mahdollisuudet

Ø Lisäämällä nimeämättömien paikkojen määrää

Ø Edistämällä kestävää liikkumista ( kävely, pyöräily, joukkoliikenne, kimppakyydit,
yhteiskäyttöautot)

Ø Rajoittamalla/vähentämällä työpaikkavaltaista maankäyttöä

Ø Toteuttamalla uutta pysäköintikapasitettiä uudis/täydennysrakentamisen yhteydessä
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KESKEISIMMÄT HUOMIOT YÖAJAN PYSÄKÖINNISTÄ

• Yöaikana tarkastelualueen kadunvarsi- ja laitospysäköinnin kapasiteettia hyvin vapaana (0-
20%)

Jatkossa alueella pohdittava pysäköinnin osalta:

Ø Vapaan yöajan kapasiteetin hyödyntäminen

Ø Rautatieaseman yöaikainen pysäköinnin tarve

Ø Uuden hotellin autopaikkatarpeet



KESKEISIMMÄT HUOMIOT KAAVA/KIINTEISTÖKOHTAISESTI
SELVITETYISTÄ AUTOPAIKKAMÄÄRISTÄ

• Tiedepuiston alueellla rakennusoikeus käytetty pitkälti täyteen – samoin autopaikkoja pääosin
toteutettu kaavan edellyttämä määrä

• Alueella yhä enemmän toimintoja jotka tuovat iltaisin käyttäjiä. Opastus- / viitoitustarpeet
alueella vapaana olevaan pysäköintiin

• Pysäköintikapasiteettiä tarjolla paljon virka-ajan ulkopuolella Tiedepuiston pohjoispuolella
yliopistolle varatuilla alueilla

• Hämeenkadun pohjoispuolella Yliopistolle varattuja paikkoja joita voitaisiin käyttää
iltaisin/öisin asukkaille. Yliopistollle asioiville huonosti paikkoja tarjolla, lähes kaikki paikat
nimettyjä

Ø Tarkastelualueella yleisesti suuri puute julkisista pysäköintipaikoista


