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Tiivistelmä

Autoistumisen ja maankäytön tiivistymisen myötä pysäköintipaikkojen käytön tehostamiseen on usein jouduttu
kiinnittämään huomiota. Laajojen maanpäällisten pysäköintialueiden sijaan pysäköinti joudutaan toteuttamaan
rakenteellisena ratkaisuna tonttitehokkuuksien noustessa yleensä yli et= 0,8. Rakenteelliset pysäköintiratkaisut ovat
kuitenkin rakennekustannuksiltaan kalliimpia ja nykyisen yleisen toimintamallin mukaan pysäköinnistä aiheutuvat
kustannukset halutaan kohdentaa pysäköintipaikkaa käyttävälle. Tämän vuoksi erityisesti asukaspysäköinti elää
murroksessa, jossa joudutaan tarkastelemaan pysäköintipaikkojen saatavuutta ja rakennuskustannuksien jyvittämistä.

Tässä työssä on selvitetty autopaikkojen nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön soveltuvuutta pysäköintipaikkojen
käytön tehostamiskeinona. Tutkimuksessa rajattiin tarkastelemaan asukas- ja työpaikkapysäköinnin yhteensopivuutta
vuorottaiskäyttöön. Tutkimuksen kirjallisuusaineistossa perehdyttiin tekijöihin, jotka vaikuttavat
pysäköinninsuunnitteluun sekä teoriaan autopaikkojen nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä.
Vuorottaiskäytöstä on saatavilla suppeasti tutkimustietoa tai mitoitusohjeita erityisesti asukas- ja
työpaikkapysäköinnin suhteen. Vuorottaiskäytön suunnittelussa on oleellista tunnistaa eri toimijoiden
pysäköintipaikan tarve. Pysäköintipaikan tarpeeseen vaikuttaa hyvin paljon myös alueelliset olosuhteet. Lisäksi
tarpeen tunnistamisessa tarvitaan pysäköintialueiden toteutumatieto, jota oli hyvin vähän saatavilla.

Tämä työ sisältää myös tutkimusosion, jossa haastateltiin Suomessa olevia keskitettyjä pysäköintilaitoksia, joiden
autopaikat ovat nykyisellään nimikoimattomia ja vuorottaiskäytössä. Tutkimukseen valittiin pysäköintilaitokset,
joissa on asukas- ja työpaikkapysäköintiä sekä mahdollisesti lyhytaikaista pysäköintiä. Työssä haastateltiin kolmen
tällaisessa pysäköintilaitoksessa operoivan pysäköintiyhtiön toimitusjohtajan kokemuksia autopaikkojen
nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä. Lisäksi tutkimusosiossa tehtiin asukaskysely, jossa selvitettiin
oululaisten nykyisiä pysäköintijärjestelyjä sekä valmiutta nimikoimattomiin autopaikkoihin.

Teoriaa ja tutkimusosiota hyödyntäen tehtiin valitulle kohdealueelle pysäköinnin järjestämisen suosituksia. Kohteena
oli Ouluun suunnitteilla olevan Alppilanbulevardin alue, josta on kesällä 2018 valmistunut asemakaavan tueksi
kaavarunko. Alueen pysäköinti järjestetään 12:ta keskitetyssä pysäköintilaitoksessa. Työn tulokseksi saatiin, että
autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä voidaan hyödyntää tapauskohteen kaikissa
pysäköintilaitoksissa. Sen avulla voidaan lisätä autopaikkojen pysäköintioikeuksia 1,28-kertaisesti pysäköintinormin
mukaiseen autopaikkamäärään nähden koko Alppilanbulevardin alueella. Alueellisesti autopaikkojen kapasiteetin
tehostaminen riippuu siitä, missä suhteessa eri tyyppistä maankäyttöä alueella on.

Mikäli autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä halutaan hyödyntää autopaikkojen käytön
tehostamiskeinona, täytyy ensisijaisesti maankäytön olla riittävän sekoittunutta. Sen jälkeen pitää tunnistaa, missä
suhteessa eri tyyppistä maankäyttöä on ja minkälainen pysäköintipaikan tarve niillä on eri vuorokauden aikana. Sen
jälkeen voidaan laskea yhteen eri toimijoille tarvittava pysäköintipaikka määrä, josta saadaan tarvittava
autopaikkojen määrä. Nimikoimattomien ja vuorottaiskäytöllä toimivien autopaikkojen mitoituksessa joudutaan
käyttämään paljon olettamuksia, joten käytännössä toiminnallisin vuorottaiskäyttö voidaan saavuttaa, kun
pysäköintilaitos on ollut pitkään käytössä. Pysäköintilaitokseen pitää olla tarpeeksi suuri autopaikkojen kysyntä
kaikilta eri toimijoilta sekä pysäköintilaitoksessa olevan operaattorin tehtävänä on hyödyntää käyttämättömiä
autopaikkoja.

Muita tietoja
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Abstract

Because of the growing number of car ownership and urban space become scarcer, more effective use of parking
plots comes more important. The pressure of densify land use requires implement structural parking spaces instead
of typical ground level parking. Many of cities has named non-allocated and shared parking as one of the important
method to lower the parking lots demand.

The objective of this thesis is to resolve, how non-allocated and shared parking reduce parking lots demands. This
research focus especially residential and office parking. There is two part of literature review of research. The first
part of literature review focus on factors, which affects generally parking policy. The second part of literature review
focus on the existing literature of shared parking. Existing research of shared parking has quite low particularly
research on the hourly and daily variations of parking lots demand in Finland.

The research section includes two interviews. The primary research of this thesis is to interview the operators, which
are administering shared parking lots in Finland. Three different parking operators has been interviewed about
experience and dimensioning of shared parking. The secondary research is to interview residents of Oulu, how they
appraise the residential parking at Oulu and what they except about shared parking. A resident survey has been
indicated that residents of Oulu are not the minded to paid about the residential parking and bring into use the non-
allocated parking plots.

In the research part has been examined situation in Alppilanbulevardi, where has been designed 8 000 new
households. The last capture of research includes parking recommendations for Alppilanbulevardi, which design
factors based on the literature review and the research section. The parking has been planned to implement at 12
parking houses in area. Non-allocated and shared parking is workable method to use at these parking houses. 36 %
more parking contracts than the parking norms require parking plots is possible to implement due to shared parking.
Amount of parking contracts depends on relationships among the land uses. Based on the observations, the best
relationship among residentials and offices is 70 % of parking contracts for households and 30 % of parking contracts
for offices.

The thesis can work as an example for other parking houses, where the land uses is mixed. The results can adapt
particularly places, where is lot of residential and office buildings. Non-allocated parking plots and shared parking
intensify the parking utilization more than regular allocated parking plots.
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KÄSITELUETTELO

Aluetehokkuus Rakennusten kokonaispinta-alan suhde maa-alan pinta-alaan

Huipputunti Tietyn tarkastelu välin määrällisesti suurin hetkellinen
autopaikkojen käyttö

Käyttöaste Pysäköityjen autojen suhde huipputuntina pysäköityjen
autojen määrään

Nimikoimattomuus Autopaikkojen toteuttaminen niin, että pysäköintioikeuden
omaavalla mahdollisuus pysäköidä mihin tahansa vapaana
olevaan autopaikkaan.

Pysäköintinormi Asemakaavan ilmoitettu määräys toteutettavien
autopaikkojen määrästä ap/asunto tai ap/ x k-m2.

Pysäköintipaikka Yleiseen tai kiinteistökohtaiseen pysäköintiin tarkoitettu
paikka.

Subventio Tukipalkkio, erityisesti kannattomasta liiketoiminnan
harjoittamisesta maksettava tuki

Tonttitehokkuus Rakennusten kokonaispinta-alan suhde tontin pinta-alaan

Velvoitepaikka  Autopaikat, jotka velvoitetaan rakentamaan
asemakaavoitetulle tontille pysäköintinormin mukaisesti
ja/tai, jotka osoitetaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen tai
kaavamerkinnällä tarkoittamalle pysäköintialueelle.

Vuorottaispysäköinti Nimikoimattomien pysäköintipaikkojen sovittu yhteiskäyttö
esimerkiksi samassa kiinteistössä tai korttelissa olevien
autopaikkojen ja asuntojen kesken tai liiketilojen ja
työpaikkojen kesken.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn taustaa

Maankäytön tiivistymisen ja autoistumisen myötä pysäköintipaikkojen käyttöä halutaan

tehostaa. Pysäköintipaikkoja pyritään rakentamaan optimaalinen määrä niin, ettei

autopaikkoja jää vajaalle käytölle. Tiiviillä maankäytön alueilla, joudutaan usein

pysäköintiratkaisut toteuttamaan rakenteellisesti, joka on huomattavasti kalliimpi

vaihtoehto maantasossa toteutettuun pysäköintialueeseen. Lisäksi tiiviissä

keskustamaisessa maankäytössä laajojen maanalaisten pysäköintipaikkojen sijaan

halutaan luoda edellytyksiä puistomaisen maisemakuvan toteutukselle

viherrakentamisella sekä tukea maankäytön ratkaisuilla kävelyä sekä pyöräilyä ja

joukkoliikenteen käyttöä.

Maanpäällisissä pysäköintiratkaisuissa on totuttu käytön edullisuuteen tai ilmaisuuteen.

Tiiviin maankäytön vuoksi joudutaan pysäköinti toteuttamaan maantaso pysäköinnin

sijaan rakenteellisesti kalliimmilla vaihtoehtoilla, kuten rakenteellisilla

pysäköintilaitoksilla ja maanpinnan alapuolella. Vähentyvien ja kallistuvien

autopaikkojen myötä autopaikkojen käyttämiselle tulee tehostamistarvetta.

Autopaikkojen nimikoimattomuudella sekä vuorottaiskäytöllä pyritään tehostamaan

autopaikkojen käyttöä ja ne ovatkin usean kaupungin pysäköintiselvityksessä listattu

yhdeksi kärkitoimenpiteistä. Siitä huolimatta autopaikkojen nimikoimattomista ja

vuorottaiskäyttöä soveltavista autopaikkojen mitoittamisohjeista on julkaistu hyvin vähän

materiaalia. Lisäksi autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä sovelletaan

käytännössä hyvin vähän Suomessa.

Keväällä 2018 Ouluun valmistuivat uudet pysäköintinormit, joihin on sisällytetty

autopaikkojen nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön toimivan velvoitepaikkojen

rakentamistarvetta vähentävänä joustotekijänä. Mikäli autopaikat toteutetaan

nimikoimattomana tai vuorottaiskäytöllä, on rakennusluvassa velvoitettu autopaikkojen

määrä pienempi. Oulun pysäköintinormissa mainitaan myös, että

vuorottaispysäköintijärjestelyt pitää suunnitella tapauskohtaisesti paikalliset olosuhteet

huomioiden. Oulun Alppilan ja Välivainion väliselle alueelle on suunniteltu

Alppilanbulevardi nimistä asuinaluetta, jonka läpi kulkee bulevardimainen väylä, joka

mahdollistaa tulevaisuudessa korkeatasoisen joukkoliikenneyhteyden



8

Linnanmaankampukselle ja Oulun keskustaan. Alueesta on valmistunut kaavarunko

asemakaavan muutoksien pohjaksi kesällä 2018. Alppilanbulevardin alueesta pyritään

tekemään maankäytöltään kaupunkimaisen tiivis ja monipuolinen. Alueen pysäköinti

halutaan järjestää keskitetysti ja ainakin osassa keskitetyissä pysäköintilaitoksissa

voidaan kaavarungon mukaan hyödyntää vuorottaiskäyttöä.

1.2 Tavoitteet ja rajaus

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää autopaikkojen nimikoimattomuuden ja

vuorottaiskäytön soveltuvuus autopaikkojenkäytön tehostamisenkeinona. Työssä on

keskitytty asukas- ja työpaikkapysäköintiin sekä niiden soveltamiseen

vuorottaispysäköinnissä. Työssä on sivuttu lyhyesti vieraspysäköintiä ja

asiakaspysäköintiä, mutta ne on jätetty kohdealueen pysäköinnin suosituksista pois

esimerkkilaskelmien havainnollistamisen helpottamiseksi. Autopaikkojen

nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön soveltuvuutta pyritään tarkastelemaan

pysäköintialuetta käyttävän, rakennuttajan ja operoivan pysäköintiyhtiön näkökulmasta.

Pysäköintialueen käyttäjästä pyritään työssä tunnistamaan pysäköintipaikan tarpeen

vaihtelevuutta eri vuorokaudenaikoina. Lisäksi asukaskyselyn avulla pyritään

tunnistamaan oululaisten ajatuksia nykyisistä asukaspysäköintijärjestelyistä sekä

valmiutta käyttämään asukaspysäköinnissä nimikoimattomia autopaikkoja.

Rakennuttajan näkökulmasta arvioidaan keskitetyn pysäköintilaitoksen sopimusehtoja

sekä kustannuksia. Kustannuslaskelmat toteutetaan diplomityössä hyvin karkeasti ja

lähinnä suuntaa-antavana. Työssä myös pohditaan keskitetyssä pysäköintilaitoksessa

operoivan pysäköintiyhtiön kaupallista mielekkyyttä toimia asukaspysäköinnin parissa.

Työn tutkimusongelma on määritellä tekijät, jotka täytyy huomioida toimivan

vuorottaispysäköinnin toteuttamiseksi. Työssä on myös pyritty havainnollistamaan,

millainen maankäyttö tukee vuorottaispysäköinnin toimivuutta.

1.3 Työn rakenne

Diplomityö sisältää kirjallisuuskatsauksen, tutkimusosion sekä kohdealueen pysäköinnin

järjestämisen suosituksia. Kirjallisuuskatsauksessa on kaksi eri osaa. Ensimmäisessä

osassa tarkastellaan asukaspysäköintiä yleisesti sekä sen toteutuksen liittyviä lakeja ja

normeja. Näiden lisäksi tarkastellaan pysäköinnin suunnitteluun vaikuttavaa

kaupunkikehitystä niin Oulussa kuin Suomessa sekä pysäköinnin poliittista ohjausta ja
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hinnoittelua. Toisessa osassa kirjallisuuskatsausta on kirjattu tämänhetkistä

tutkimustietoa autopaikkojen vuorottaiskäytöstä. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa on

myös pyritty tarkastelemaan pysäköintipaikkojen kysynnän vaihtelua eri vuorokauden

aikoina Oulussa, Suomessa ja ulkomailla.

Tutkimusosio sisältää sekä asiantuntijahaastattelun että asukaskyselyn. Autopaikkojen

nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön haasteita ja toiminnallisuutta on selvitetty

tutkimalla keskitettyjä pysäköintilaitoksia, jotka hyödyntävät vuorottaiskäyttöä.

Tutkimus toteutettiin haastatteluina, joissa selvitettiin vuorottaispysäköinnin toteutusta ja

toiminnallisuutta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään vuorottaispysäköinnin

toteutukseen käytettyjä mitoittavia ja hallinnollisia tekijöitä sekä yleistä kokonaiskuvaa.

Asukaskyselyssä selvitettiin oululaisten nykyisiä pysäköintijärjestelyjä sekä valmiutta

nimikoimattomiin autopaikkoihin.

Kirjallisuusosiota sekä tutkimusosiota hyödynnettiin kohdealueen pysäköinnin

järjestämisen suosituksissa. Kohdealueella tarkasteltiin autopaikkojen

nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön soveltuvuutta kaavarungon maankäyttötietojen

avulla. Suunnittelualueesta on valmistunut kaavarunko, joten vuorottaispysäköinnin

tarkastelu alueelle on ajankohtaista. Diplomityössä selvitettiin, voidaanko

nimikoimattomia ja vuorottaiskäytöllä toimivia autopaikkoja soveltaa

Alppilanbulevardin alueella. Lisäksi kohdealueen avulla haluttiin havainnollistaa,

minkälaista maankäyttöä toimiva vuorottaispysäköinti vaatii.
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2 PYSÄKÖINTISUUNNITTELU

2.1 Pysäköinnin ratkaisut

Pysäköinti on oleellinen osa henkilöautoliikennettä. Yksi henkilöauto käyttää viikon

aikana useita pysäköintipaikkoja, sillä jokaisessa käymässä kohteessaan auto tarvitsee

pysäköintitilaa. Henkilöauto on pysäköitynä keskimäärin yhteensä noin 23 tuntia

vuorokaudesta. Tämän vuoksi pysäköintialueet vievät merkittävän osan käytettävissä

olevasta maa-alasta ja niiden suunnittelu vaikuttaa kaupunkikuvaan yhtä paljon kuin

rakennusten tai teiden suunnittelu sekä toteutus. Pysäköinti on yleensä myös saapuvan

liikenteen ensimmäinen kosketus alueeseen, joten se vaikuttaa merkittävästi alueesta

syntyvään mielikuvaan. Harvemmin asutuilla alueilla pysäköinti voidaan toteuttaa

maantasopysäköintialueilla laaja-alaisemmin sekä ilman pysäköintimaksuja.  Keskusta-

alueilla maankäytön tiivistyttyä on jouduttu harkitsemaan tarkemmin

pysäköintipaikkojen tarvetta ja määrää. Pysäköintipaikkojen riittävyyteen ja

mahdolliseen puutteeseen on pyritty kehittämään parempia keinoja kuin parkkipaikkojen

määrän lisääminen. Nykyisin tiiviillä keskusta-alueilla pysäköintipaikat pyritäänkin

suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne vastaavat alueella vallitsevaa

pysäköintitarvetta, mutta rajoittavat mahdollisimman vähän muuta maankäyttöä alueella.

(Litman 2016)

2.1.1 Rakenteelliset ratkaisut

Pysäköintipaikat voidaan sijoittaa joko tontille pysäköintialueelle tai pysäköintilaitokseen

tai kadun varteen. Kadun varteen sijoitetut pysäköintipaikat ovat ongelmallisia tien ta

kadun toiminnallisuuden kannalta, sillä ne vievät tilaa muulta liikenteeltä, aiheuttavat

näkemäesteitä ja vaikeuttavat talvikunnossapitoa. Kadunvarsipysäköinnin hyötyjä sen

sijaan on niiden edullinen, nopeasti saatavilla ja helposti muokattavissa oleva toteutus.

Parhaiten kadunvarsipysäköinti soveltuu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Mikäli

pysäköintipaikat sijoitetaan tontille, on vaihtoehtona sijoittaa paikat jokaiselle

kiinteistölle erikseen tai keskitettynä pysäköintilaitoksena, joka voi olla pysäköintialue,

pysäköintitalo tai maanalainen pysäköintiluola. Pysäköinnin toiminnallisuutta

arvioitaessa pysäköintialueen käyttäjän kokemuksilla on suuri merkitys.

Asukaspysäköinnistä yleinen ajatus on se, että se toteutetaan mahdollisimman lähelle

asuntoa. Tämä ajatusmalli poikkeaa kerrostaloasunnoissa, joissa pysäköinti joudutaan
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järjestämään keskitetysti, koska pysäköintipaikkoja ei voida järjestää asuntojen viereen.

Pysäköintilaitos voi olla rakenteellisena ratkaisuna pysäköintitalo tai tila, joka on osa

suurempaa rakennusta. Pysäköintilaitosten etuna on se, että samaa pysäköintipaikkaa voi

käyttää useampi auto, eikä jokaiselle autopaikkaa tarvitsevalle jouduta rakentamaan omaa

nimikoitua paikkaa. Autopaikat voivat olla toimistojen, liiketilojen, asuntojen ja hotellien

yhteiskäytössä. Kriittisesti pysäköintilaitoksen toiminnallisuuteen vaikuttaa sen yhteydet

katu- ja tieverkostoon. Myös osa toimivaa pysäköintilaitosta on hyvin järjestetty

opastusjärjestelmä, jonka vähentää pysäköintipaikkaa etsivää liikennettä. Maanalainen

pysäköintiluola on merkittävästi kallein ratkaisu toteuttaa, mutta sitä käytetään yleensä

silloin kun maapinta-alaa ei ole käytettävissä. Pysäköintialueet ovat harvoja tiloja, jotka

soveltuvat maan alle rakennettavaksi, sillä ne eivät tarvitse luonnonvaloa. (Ojala, K et al.

2003)

Autopaikkojen rakentamisvelvoite määräytyy asemakaavan tulevaisuuden tilanteen

mukaan. Mikäli asunnot rakennetaan vaiheittain, on rakennusviranomaisella

mahdollisuus myöntää autopaikkojen rakentamisen viivästystä. Autopaikkojen

vaiheittainen rakentaminen voi myös aiheuttaa ongelmia, sillä autopaikkojen

rakentamiskustannusten hallitseminen on vaikeampaa. Myöhemmin rakennettavien

lisäpaikkojen rakennuskustannukset voivat olla suurempia tilan puutteen tai

kustannustason nousun vuoksi sekä kiinteistöissä rakentamiskustannusten periminen

asukkailta voi olla hyvin haasteellista. Mikäli pysäköintipaikat halutaan järjestää

vaiheittain, on helpompi tapa toimia niin, että myöhemmin järjestettävät lisäpaikat

kiinteistö hankkii olemassa olevista pysäköintilaitoksista. Yhteisjärjestelyillä

pysäköintipaikkojen järjestämisessä eli keskitetyillä pysäköintilaitoksilla saavutetaan

suuret edut erityisesti keskusta-alueilla. Tällöin voidaan rakentaa vain tonttikohtaisesti

välttämättömät sekä huoltoliikenteen autopaikat ja loput paikat voidaan osoittaa

keskitetyistä pysäköintilaitoksista. Tontinomistaja ja kunta tai yksityinen

pysäköintilaitoksen omistaja sopivat velvoitepaikkojen sijoittamisesta keskitettyyn

pysäköintilaitokseen ns. vaapaksiostosopimuksella. Tämän jälkeen kunta tai yksityinen

pysäköintilaitoksen omistaja ottaa vastuulleen järjestää pysäköintipaikat kiinteistön

asukkaille. (Ympäristöministeriö 2003)

2.1.2 Pysäköinnin hallinnointi

Pysäköinnin hallinnassa on monta mahdollista toimijaa ja useita eri tapoja toteuttaa

pysäköinnin organisointia. Yleisiä toimijoita ovat kaupunki, pysäköintiyhtiö, alueellinen
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huoltoyhtiö, taloyhtiö, asukas ja ulkopuolinen isännöintitoimisto. Pysäköinnin

organisoinnin mallista riippuen toimijoiden määrä vaihtelee, mutta aina pysäköinnin

organisoinnissa on tavalla tai toisella mukana kaupunki. Kaupungin merkittävin rooli

pysäköinnin organisoinnissa on kaavoitusvaiheessa. Kaavoituksessa rajataan

pysäköintialueen mahdolliset käyttäjät, pysäköintialueen saavutettavuus ja ympärillä

olevat toiminnot. Kaupungin tavoite on turvata riittävä asukaspysäköinti estääkseen

pysäköintiongelman mahdollista leviämistä tie- ja katuosuuksille. Kaupunki myös

vuokraa maata pitkällä ja kohtuuhintaisella vuokralla pysäköintilaitoksien käyttöön.

Pysäköintipaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa pysäköintiyhtiöt, huoltoyhtiöt

tai taloyhtiöt. Kaupunki voi olla tarvittaessa mukana pysäköintiyhtiön toiminnassa ja sen

taloudellisen tuen avulla voidaan saavuttaa pitkäjänteisyyttä toimintaan. Asukas tekee

pysäköintisopimuksen siis joko pysäköintiyhtiön, huoltoyhtiön tai taloyhtiön kanssa,

jossa määritellään pysäköintioikeus, pysäköintipaikan nimeämisperiaate ja hinta.

(Toiskallio et al. 2013)

Wallin ja Toiskallio ovat kirjoittaneet raportin asukaspysäköinnin omistamisen,

hallinnoinnin ja kunnossapidon organisoinnista, missä he esittävät neljä eri

asukaspysäköinnin organisaatiomalleja. Malleja ovat ulkoistettu pysäköintiyhtiö,

pysäköintiyhtiö, huoltoyhtiö sekä taloyhtiö ja ne esitetään seuraavaksi.

Malli 1. Ulkoistettu pysäköintiyhtiö

Mallissa 1 on hyvin laaja organisaatio, koska suurin osa toiminnoista on ulkoistettu.

Kaupunki kaavoittaa maat ja vuokraa niitä pitkäaikaisella sopimuksella ja kohtuullisella

hinnalla pysäköintiyhtiölle. Pysäköintiyhtiön tehtävänä on rakentaa pysäköintitilat ja

hallinnoida niiden käyttöä. Taloyhtiöt lunastavat pysäköintiyhtiöstä velvoitepaikkoja ja

asukkaat tekevät omien taloyhtiöidensä kanssa pysäköintisopimuksen autopaikan

käytöstä. Kaupunki voi toimia pysäköintiyhtiössä osakkaana taloyhtiöiden kanssa tai

omistaa sen kokonaan ja valvoa näin ollen pysäköintiyhtiön toimintaa. Pysäköintiyhtiö

ostaa huoltopalvelut alueelliselta huoltoyhtiöltä ja valvoo pysäköintialueen käyttöä muun

muassa puomien avulla. Pysäköintiyhtiön rahaliikenteen hoitaa ulkopuolinen

isännöintitoimisto. Malli 1 soveltuu pysäköintilaitoksille, joiden paikat ovat

nimeämättömiä ja vuorottaiskäytössä. Malli 1 on havainnollistettu kuvassa 1. (Toiskallio

et al. 2013)
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Kuva 1. Pysäköintialue, jonka toiminnot on pääosin ulkoistettu. Nuolet kuvastavat
rahaliikennettä. (Toiskallio et al. 2013)

Malli 2. Pysäköintiyhtiö

Malli 2 on muuten samankaltainen kuin malli 1, mutta pysäköintiyhtiöllä itsellään on

enemmän toimintoja.  Sen sijaan, että kaupunki vuokraa maata pysäköintiyhtiölle,

mallissa 2 pysäköintiyhtiö voi myös omistaa itse maata. Tämän lisäksi asukas tekee

pysäköintisopimuksen pysäköintiyhtiölle ja maksaa sille. Myös tämäkin malli soveltuu,

kun autopaikat ovat nimeämättömiä tai toteuttavat vuorottaiskäyttöä. Malli 2 on

havainnollistettu kuvassa 2. (Toiskallio et al. 2013)

Kuva 2. Pysäköintialue, jonka toiminnot keskitetty pysäköintiyhtiölle. Nuolet kuvastavat

rahaliikennettä. (Toiskallio et al. 2013)
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Malli 3. Huoltoyhtiö

Mallissa 3 pysäköintialueen toiminnot on keskitetty huoltoyhtiölle, jonka omistavat

taloyhtiöt ja ulkopuolinen toimija. Huoltoyhtiö joko omistaa maata tai vuokraa sitä

kaupungilta ja rakennuttaa sekä valvoo pysäköintialuetta. Asukkaat tekevät

pysäköintisopimuksensa huoltoyhtiön kanssa. Tällaisessa mallissa autopaikat ovat usein

nimettyjä ja kaupungin rooli jää hyvin pieneksi. Malli 3 on havainnollistettu kuvassa 3.

(Toiskallio et al. 2013)

Kuva 3. Pysäköintialuetta hallinnoi huoltoyhtiö. Nuolet kuvastavat rahaliikennettä.

(Toiskallio et al. 2013)

Malli 4. Taloyhtiöt

Mallissa 4. taloyhtiö vastaa kaikista pysäköintialueeseen liittyvistä toiminnoista.

Kaupunki kaavoittaa maan ja saattaa vuokrata osan maa-alasta taloyhtiölle. Pääosin

pysäköinti on sijoitettu taloyhtiöiden omistamille tonteille. Taloyhtiöt rakennuttavat,

hallinoivat ja vuokraavat autopaikat itse. Pysäköinti on tällaisilla alueilla usein hyvin

asukaslähtöistä, mutta tehotonta. Malli 4 on havainnollistettu kuvassa 4.  (Toiskallio et

al. 2013)

Kuva 4. Pysäköintialuetta hallinnoi taloyhtiöt. Nuolet kuvastavat rahaliikennettä.

(Toiskallio et al. 2013)
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2.2 Pysäköintisuunnittelua koskevat lait ja normit

2.2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lainsäädännössä on pysäköinnin toteutusta sivuttu hyvin yleisellä tasolla. Pysäköinnin

suunnitteluun kuin muuhunkin aluesuunnitteluun ja rakentamiseen merkittävimmin

vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 5.2.1999/132). Maankäyttö- ja rakennuslaki

ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja

kulttuurillisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.  Autopaikkojen

järjestämisestä määritellään § 156 mukaan näin:

”Kiinteistöä varten asemakaavassa ja rakennusluvassa määrätyt autopaikat tulee

järjestää rakentamisen yhteydessä. Jos asemakaavassa niin määrätään, kunta voi

osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta

etäisyydeltä. Tässä tapauksessa kiinteistönomistajalta peritään autopaikkojen

järjestämisestä vapautumista vastaava korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden

mukaan. Autopaikkojen järjestämisvelvollisuus ei koske vähäistä lisärakentamista eikä

rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta

muutettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve.” (MRL

5.2.1999/132)

Maankäyttö- ja rakennuslaissa autopaikkojen järjestämistä on säädetty niin, että

autopaikkojen määrät tulee ilmoittaa asemakaavassa ja niihin liittyvät velvoitteet

koskevat niin kuntaa kuin kiinteistönomistajaakin. Pysäköintiin liittyvä lainsäädäntö on

siis esitetty yleisellä tasolla eikä autopaikkojen lukumäärän mitoittamista ole ohjattu.

Jokainen kunta valitsee siis itse velvoiteautopaikkojen minimimäärän laskentatavan ja

tulokset. Asemakaavassa autopaikkojen lukumäärän yksikkönä käytetään 1 ap/ m2 tai 1

ap/as. (Rakentamismääräyskokoelma 2011) Velvoiteautopaikkojen rakennuttamisen

vastuu siirtyy asemakaavasta rakennusvalvonnan myöntämään rakennuslupaan.

Kiinteistönomistajan velvollisuus on järjestää vähintään minimimäärä

velvoiteautopaikkoja. Mikäli kaupunki osoittaa ja luovuttaa kiinteistön käyttöön

autopaikan kohtuulliselta etäisyydeltä, kutsutaan tätä vapaaksiostomenettelyksi.

Autopaikat voivat olla kiinteistönomistajan hallinnassa tai sitten autopaikat ovat erillisiä

autopaikkaosakkeita tai niiden hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin. (Kaikkonen 2012)
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Lainsäädännöstä löytyy myös muita pysäköintiä määritteleviä lakeja, mutta niiden sisältö

koskee katualueiden määritystä (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 83, § 84, § 86), kunnossa-

ja puhtaanapidon vastuualueista (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja

puhtaanapidosta 669/1978), yleistä tieliikennelakia (TL 267/1981) sekä

pysäköinninvalvontaa (727/2011).

2.2.2 Pysäköintinormi

Pysäköintinormi on asemakaavassa esitetty velvoiteautopaikkojen vähimmäismäärä

uudisrakennuskohteissa ja täydennysrakentamisessa. Vaadittavien autopaikkojen määrä

esitetään joko kerrosalan tai asuntojen lukumäärän mukaan. Erityistapauksissa

velvoitettavien autopaikkojen määrä voidaan esittää myös autopaikkojen kappalemäärän

tasalukuna. Usein autopaikkojen lukumäärä lasketaan asemakaavaan merkityn

kokonaiskerrosalan mukaan, koska rakennusten suunnitteluvaiheessa ei olla vielä tarkasti

selvillä huoneistoalasta tai asuntojen määrästä. (Helsingin kaupunki 2015b)

Pysäköintinormien laadintaan ei ole olemassa valtakunnallista mallia vaan autopaikkojen

lukumäärät määritetään aina paikkakuntakohtaisesti kaupunginvaltuustossa,

kaupunginhallituksessa tai lautakunnassa. Useimmiten käytetään kokemusperäisesti

hyväksi koettuja autopaikkalukuja. (Ojala, K et al. 2003) Pysäköintinormin laadinnassa

käytetty lähtöaineisto on hieman eri tyyppistä kaupungeista riippuen. Suurimmassa

osassa Suomen kaupungeista on pysäköintinormin määrittelevämmäksi tekijäksi

muodostunut kohteen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja käyttötarkoitus.  Asumiselle,

toimistotiloille ja liiketiloille on kaikille keskenään esitetty erilainen pysäköintinormi

toimintojen vaihtelevan pysäköintitarpeen vuoksi. Pysäköintinormia määrittäessä,

sijainnissa erityisesti vaikuttaa etäisyys keskustasta, jalankulku-, polkupyörä ja

joukkoliikenneyhteyksien toimivuus alueella. Mikäli yhteydet ovat hyvät tai alue sijaitsee

kantakaupungissa, voidaan olettaa, ettei alueella ole niin suurta tarvetta

velvoiteautopaikoille vaihtoehtoisten liikkumistapojen myötä. (Tampereen kaupunki

2016)

Pysäköintinormiin vaikuttavien tekijöiden aukaisua varten on seuraavaksi kerrottu

Helsingin, Tampereen ja Espoon uusimpien pysäköintinormien mitoittavia tekijöitä.

Helsingissä autopaikkanormin laatimisessa on käytetty tietokeskuksen ja

kaupunkisuunnitteluviraston tekemää autotiheyden ja asumisväljyyden nykytilanteen

tilastotietoja ja kehitysennustetta eri alueilla. Ennusteiden mukaan niin autotiheys kuin

asumisväljyys ovat laskemassa aikaisemmasta ennustuksesta, mutta niiden vaikutus
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autopaikkanormia määrittäessä on vastakkaissuuntainen eli niiden vaikutus kumoaa

toisensa. (Helsingin kaupunki 2014) Pysäköintinormin laskentaohjeiden laadinnassa on

huomioitu myös nykyisestä laskentaohjeesta saatu palaute ja kokemukset sekä uuteen

normiin liittyviä kehittämisehdotuksia. Helsingin kaupungin strategiaohjelma, uuden

yleiskaavan visio ja liikkumisen kehittämisohjelma ovat toimineet suuntaviivoina

pysäköintinormin laadinnassa. (Helsingin kaupunki 2015a)

Tampere on julkaisut vuonna 2016 oman pysäköintinorminsa ja sen laatimisessa on

käytetty asemakaavojen kotimaista ja ulkomaalaista mitoitusohjeistuksen viiteaineistoa

sekä joukkoliikenteen linjastojen tietoa. Tampereen pysäköintinormi perustuu vahvasti

aluejakoihin, jotka perustuvat kävelyvyöhykkeisiin ja joukkoliikennevyöhykkeisiin.

Tampereen pysäköintinormissa on pyritty tekemään joustava erillisillä selvityksillä ja

keventämisperusteilla. Keventämisperusteita ovat vuorottaiskäyttö, autopaikkojen

nimikoimattomuus, keskitetty rakenteellinen pysäköinti, yhteiskäyttöautot ja laadukas

pyöräpysäköinti. Erityisesti keskusta-alueilla pyritään suunnittelemaan mahdollisimman

tehokkaita pysäköintialueita autopaikkojen nimeämättömyyttä tai vuorottaiskäyttöä

soveltaen. (Tampereen kaupunki 2016)

Espoon pysäköintisuunnitelmassa todetaan, että pysäköintipaikkojen laskentaohje

pyritään pitämään ohjeellisena ja joustavana, jotta osataan varautua riittävään

pysäköintipaikkojen kaavoittamiseen ja rakentamiseen huomioiden alueiden

ominaispiirteet ja käyttäjäryhmien tarpeet. Pysäköintinormi on muokkaantunut

asumistiiveyden, tulotason ja HSL:n saavutettavuusvyöhykkeiden perusteella. Espoo

autopaikkanormi vaihtelee kolmen alueluokan mukaan, jotka on luokiteltu

kaupunkikeskuksiin ja kehittyviin kaupunkikeskuksiin sekä ulkopuolisiin alueisiin.

Nämä kolme aluekeskusta on jaettu vielä tarkemmin kolmeen eri vyöhykkeeseen alueen

keskustaan olevan etäisyyden mukaan eli ydinkeskustan alue, ydinkeskustan välitön

ympäristö sekä muu keskusalue. (Espoo 2017) Jo näitä kolmen Suomen suurimman

kaupungin pysäköintiselvitystä tarkastellessa ilmenee, että jokainen kaupunki määrittelee

pysäköintinorminsa omalla tavallaan. Yhteistä pysäköintisnormeissa on se, että jokainen

kunta pyrkii pitämään norminsa joustavana ja vaihtelevana perustuen alueiden sijaintiin

yhdyskuntarakenteessa.
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2.2.3 Joustotekijät

Pysäköintinormin joustavuutta on lisätty erilaisin joustotekijöin, joita käyttämällä

voidaan vähentää velvoiteautopaikkojen määrää. Jokaisella kaupungilla vähennysmäärät

ovat hieman eriarvoisia, mutta joustotekijät ovat samanlaisia kaupungista riippumatta.

Seuraavaksi esitellyt vähennysmäärien prosentit ovat Helsingin kaupungin

pysäköintinormista. Yksi yleisistä joustotekijöistä on pyöräpysäköintipaikat. Kaupungit

ovat laatineet erilaisia ehtoja pyöräpysäköintipaikkojen laatuvaatimuksiin. Tyyppilisin

ehto on, että toteutetaan korkealaatuinen pyöräpysäköinti taloyhtiössä. Helsingissä

laadukkaan pyöräpysäköinnin toteutus vähentää velvoiteautopaikkojen määrä 5 %

pysäköintinormin velvoittamasta määrästä. Toinen yleinen joustotekijä on

yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, joka tarkoittaa tontin omistajan osallisuutta

yhteiskäyttöautojärjestelmässä tai tontin omistajan mahdollistavan muulla tavoin yhtiön

asukkaiden yhteiskäyttöautojen käyttöä. Tällä tavoin voidaan Helsingissä vähentää

velvoiteautopaikkojen lukumäärää 10 %. Yhteiskäyttöautojärjestelmän toimivuus

kohteessa tulee osoittaa rakennuslupavaiheessa, jotta velvoiteautopaikkamäärästä

voidaan joustaa. Kolmas yleinen joustotekijä on autopaikkojen tehostaminen eli

nimeämättömyyden ja vuorottaiskäytön soveltaminen. Vuorottaiskäyttöä voidaan

soveltaa, kun pysäköintitarve esiintyy eri vuorokauden aikana eli pysäköintialuetta

käyttää erilaiset toimijat, kuten asuntokäyttö ja työpaikkapysäköinti. Vuorottaiskäytössä

olevat autopaikat ovat nimeämättömiä ja yhtä autopaikkaa voi käyttää saman päivän

aikana useampi henkilö. Helsingin kaupunki on linjannut että, mikäli nimeämättömiä

autopaikkoja on yli 200, voidaan velvoiteautopaikkojen määrästä vähentää 20 %.

(Helsingin kaupunki 2015b)

2.2.4 Pysäköintinormit Oulussa

Oulun uudet pysäköintinormit on hyväksytty 26.3.2018 kaupunginhallituksessa.

Pysäköintinormien kehittämiseksi on tarkasteltu pysäköinnin nykytilaa Oulussa

tilastotiedon, pysäköintitutkimuksen ja haastattelujen avulla.

Pysäköintinormiselvityksessä on käytetty laajaa tilastotietoa. Tilastotiedon avulla on

tarkasteltu kaupunginosia automäärän, asunnon hallintasuhteen, asuntokunnan koon ja

rakennuksen tyypin mukaan. Lisäksi on tarkasteltu tilastotietojen pohjalta asuntokuntien

mediaanituloa, lukumäärää ja autojen määrää asuntokunnassa sekä rakennusten

kerrosalaneliöitä ja työmatkojen pituuksia. Pysäköintinormin taustaselvityksessä on

esitetty Oulun kaupungin autottomien asuinkuntien osuus kaikista asunnoista ja autojen
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lukumäärä suhteessa asuntoihin vuonna 2013, minkä avulla on hahmoteltu auton

käyttöasteen mukaisia vyöhykerajoja ja joukkoliikenteen runkolinjojen merkitystä

autonomistukseen. Taustaselvityksessä on käytetty aineistona myös 2017 vuonna tehtyä

pysäköintitutkimusta, jonka avulla on selvitetty pysäköintialueiden käyttöasteita.

Pysäköintitutkimuksessa saatiin selville, että pysäköintipaikkoja on tontin toiminnasta

riippuen enemmän kuin todellinen autopaikan tarve on. Pysäköintitutkimuksen ja

tilastotietojen avulla voitiin luoda lukumääräisiä pohjia autopaikkanormille. Kuvassa 5

on esitetty yksinkertaistettu kaaviokuva, pysäköintinormin muodostumisesta tilastotiedon

ja nykyisen käyttöasteen selvitysten perusteella ja sen hyödyntäminen uuden alueen

suunnittelussa. Todellisuudessa pysäköintinormin muotoutumiseen vaikuttaa useammat

tekijät. (Oulun kaupunki 2018a)

Lisäksi autopaikkanormin määrittämiseksi käytiin keskustelua eri toimijoiden kesken

pysäköintiseminaarissa, asukaskyselyn ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Näiden

tekijöiden avulla määritettiin Ouluun uusi pysäköintinormi. Pysäköintinormina on

miniminormisto, joka määritellään rakennuksen käyttötarkoituksien mukaan.

Velvoiteautopaikkojen määrää voidaan vähentää joustotekijöiden avulla erilisillä

selvityksillä tai sopimuksilla. Taulukossa 1 on Oulun kaupungin pysäköintinormi, jossa

on velvoiteautopaikkojen laskentaperusteet käyttötarkoituksen ja sijainnin mukaan. Uusi

pysäköintinormi on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa maaliskuussa 2018.

Oulun kaupungin aikaisempi pysäköintinormi on vuodelta 2006. Suurimmat muutokset

uudessa normistossa ovat tarkempi lajittelu asumisen käyttötarkoituksen sekä sijainnin ja

alueen muiden liikkumistapojen hyödyntämisen mukaan. Myös kaikkien

pysäköintinormien arvot nousivat vuoden 2006 normista noin 5-40 %.  (Oulun kaupunki

2017)

Uuden alueen

Pysäköintiluetta
käyttävien asuntojen

kerrosneliöiden
määrä (k-m2)

Parkkialueella
olevien

autopaikkojen
lukumäärä

Käyttöaste yöllä
Todellinen

autopaikkojen tarve
(k-m2/ap)

Uuden asuinalueen
kerrosneliöiden

lukumäärä (k-m2)

Autopaikkanormi
vastaavalla alueella

(k-m2/ap)
Autopaikkojen

lukumäärä
Tavoite: Käyttöaste

lähellä 100%

Kuva 5. Pysäköintinormin määritys nykyisen käyttöasteen ja kerrosneliöiden

mukaan tilastotietoa hyödyntäen.
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Taulukko 1 Pysäköintinormi Oulussa. (Oulun kaupunki 2018)

Käyttötarkoitus Ydinkeskusta Pysäköintinormin
tiivistämisvyöhyke

Linnanmaan
kampusalue,
Asumisen
keskusta

Toppilan,
Hiukkavaaran,
Kaakkurin,
Kiimingin,
Oulunsalon ja
Haukiputaan
keskukset

Muut
alueet

Asuminen: ap/k-m2 tai
asunto

ap/k-m2 tai asunto ap/k-m2 tai
asunto

ap/k-m2 tai
asunto

ap/k-m2

tai asunto
Kerrostalo 1/210 1/180 1/210 1/150 1/120

Rivitalo ja kytketty
pientalo

1 1 1 1,3 1,5

Erillispientalo 1 1 1 2 2

Opiskelija-asuminen 1/400 1/300 1/300 1/220 1/220

Tehostettu
palveluasuminen

1/450 1/400 1/400 1/350 1/300

Palveluasuminen 1/300 1/270 1/270 1/180 1/160

Vuokratalot -30 % -25 % -30 % -20 % -20 %

Toimistot: ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2

1/85 1/100 1/85 1/70 1/50

Liiketilat: ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2 ap/k-m2

Lähikauppa 1/85 1/75 1/85 1/50 1/50

Muu
päivittäistavarakauppa

1/70 1/50 1/50 1/50 1/25

Paljon tilaa vaativa
erikoiskauppa

1/85 1/50 1/50 1/50 1/50

Muu erikoiskauppa 1/85 1/75 1/85 1/50 1/25

Pysäköintinormin tarkastelussa on myös havainnollistavaa huomioida asuntokuntien

koko. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kerrostaloasuntojen kysyntä kasvaa, joista

suurin kysyntä on yhden hengen asunnoilla. Useamman vuosikymmenen ajan yhden ja

kahden hengen asuntojen määrä on ollut kasvussa, kuten kuvasta 6 voidaan havainnoida.

Yksiöiden keskimääräinen pinta-ala oli 34 m2 ja kaksioiden 54 m2. (Suomen virallinen

tilasto 2017a) Kun otetaan asuntokuntien koko huomioon, voidaan havainnollisemmin

esittää, kuinka montaa asuntoa kohden tulee yksi autopaikka. Mikäli Oulun

ydinkeskustaan rakennettavaan kerrostaloon rakennetaan pysäköintinormin mukaisesti

autopaikkoja, tulee hieman yli kuutta asuntokuntaa kohden yksi autopaikka, mikäli

kerrostaloasunnot ovat keskimääräisen yksiön kokoisia. Tällainen asioiden esittämistapa

havainnollistaa selkeämmin autopaikkojen lukumäärän kuin rakennuskerrosneliöt.
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Kuva 6. Asuntokuntien määrä vuosina 1970 - 2016 (Suomen virallinen tilasto 2017b)

2.3 Autoilu tiivistyvässä kaupunkikuvassa

Maailmanlaajuinen trendi kaupungistuminen on asettanut kaupunkisuunnittelulle

merkittävän globaalin haasteen. Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja

määrän on ennustettu kasvavan (United Nations 2015). Haasteena on, kuinka

suunnitellaan ekologisesti kestävä ja ihmisten terveyttä edistävä asuinympäristö tiiviiseen

kaupunkirakenteeseen. Miellyttävän kaupunkiympäristön yksi merkittävistä tekijöistä on

liikenne ja sen suunnittelu kasvaviin kaupunkikeskuksiin. Sen lisäksi, että

kaupunkikeskukset ovat laajentuneet, on henkilöautojen määrä lisääntynyt. Suomessa

henkilöautojen lukumäärä on kasvanut 26 % vuodesta 2000 vuoteen 2017. (Auto-alan

tiedotuskeskus 2018) Oulussa vuonna 2013 kuntaliitoksen jälkeen autojen määrä

suhteutettuna asukkaiden määrään oli 37 % ja vuonna 2016 vastaava luku oli 53 %.

(Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2016) Kaupunkiympäristössä lisääntynyt

henkilöautojen lukumäärä lisää myös melu- ja pölyhaittoja, päästöjen määrää sekä

turvallisuutta uhkaavia riskitekijöitä. Suomessa kaupungistuminen on tapahtunut muihin

maihin verrattuna hitaammin ja hajaantuneen asutuksen ja yhdyskuntarakenteen vuoksi

yksityisautoilusta on tullut hallitsevin liikkumismuoto. Palvelujen helpompi saatavuus

ajaa ihmisiä muuttamaan kaupunkeihin, mikä luo mahdollisuuksia käyttää muita

liikkumistapoja. Monipuolisessa ja tiiviissä kaupunkirakenteessa autoiluntarve on
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vähäisempää. Kaupungeissa väestömäärän lisäännyttyä kaupunkirakennetta voidaan

eheyttää hajoavan rakenteen sijaan täydennysrakentamisella ja maankäytön

tehostamisella. Lyhyiden etäisyyksien vuoksi henkilöautoilulle vaihtoehtoiset

liikkumistavat ovat houkuttelevampia käyttää. Mitä vähemmän on tarvetta rakentaa

autoinfrastruktuuria eli ajoratoja, kaistoja ja pysäköintipaikkoja, sitä miellyttävämpi

kaupunkiympäristö kävelyn ja pyöräilyn kannalta voidaan luoda. (Kärmeniemi 2017)

2.3.1 Asukasmäärien kasvu kaupungissa

Nettomaahanmuuton ja Suomen sisäisen muuttoliikkeen uskotaan kohdistuvan

suurimmille kaupunkiseuduille, joista Oulu on yksi voimakkaimmista kasvukeskuksista.

(Vainio 2016) Vuonna 2040 Tilastokeskuksen mukaan Oulun asukasmäärä tulee olemaan

241 169 eli 21 % enemmän kuin vuonna 2015. (WSP 2016) Asunnontuotannon tarvetta

voidaan ennustaa kahden mallin avulla; konservatiivinen skenaario ja

kaupungistumisskenaario. Konservatiivisen skenaarion lähtötietoina käytetään

tilastokeskuksen syksyn 2015 väestöennustetta. Kaupunkiskenaariossa lähtötietoina

käytetään vuosien 2010-2014 välisenä aikana tapahtunutta muuttoliikettä

kaupunkiseuduille.  25 vuoden aikana eli vuosien 1991-2015 välillä 14 suurimpaan

kaupunkiseutuun on rakennettu yhteensä 612 000 asuntoyksikköä. Tämä tarkoittaa

24 480 asuntoa vuodessa. Konservatiivisen skenaarion mukaan 14 suurimpaan

kaupunkiin rakennetaan yhteensä 527 800 asuntoa vuosina 2016 – 2040. Tämä tarkoittaa

noin 21 110 asunnon vuositahtia. Kaupunkiskenaarion mukaan seuraavan 25 vuoden

aikana eli vuosina 2016 – 2040 asuntoja tulee valmistumaan 719 700 asuntoyksikköä.

Tällainen kasvu tarkoittaa 28 790 asuntoa vuodessa. Niin konservatiivisen kuin

kaupunkiskenaarion mukaan Oulu väestöennuste tulee kasvamaan Helsingin ja

Tampereen seudun lisäksi eniten Suomessa. (Vainio 2016) Vuosina 2010 – 2014 Ouluun

on valmistunut keskimäärin 1 800 asuntoa vuodessa. (Oulun kaupunki 2016)

Konservatiivisen skenaarion mukaan Oulussa asunnontuotanto on 1 000 – 2000 asuntoa

vuodessa ja kaupunkiskenaarion mukaan asunnontuotanto on 2 000 – 3000 asuntoa

vuodessa vuosien 2016 – 2040 välillä. Mikäli nettomaahanmuutto kasvaa, on asuntojen

lisätarve tätäkin suurempi. Suuret lisäykset asuntotuotannossa vaativat tehokasta

maankäyttöä ja lisää kaavoitettua tonttimaata. Kasvun pitää olla suunnitelmallista ja

hallittua, jottei siitä seuraa kontrolloimaton kehitys. (Vainio 2016)
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2.3.2 Auto on eniten käytetty kulkumuoto

Autoriippuvuudeksi kuvataan tilannetta, jossa kaupunkirakenteen fyysisten ja

toiminnallisten rakenteiden vuoksi yksityisautoilu nähdään ainoana toiminnallisena

kulkutapana. Tällainen yhdyskuntarakenne on kuvattu vaihtoehdottomaksi, jossa ei luoda

yksityisautoilulle toimivia vaihtoehtoisia liikkumismuotoja kuten julkista liikennettä,

kävelyä tai pyöräilyä. Kun taas vaihtoehtoisessa yhdyskuntarakenteessa on edellytykset

käyttää edellä mainittuja liikkumismuotoja. Vaihtoehdottomassa yhdyskuntarakenteessa

henkilöauton käyttö on yhteydessä siihen, että toimintoja sijoitetaan hajautetusti. Näin

ollen palvelujen saatavuus on henkilöauton käyttäjällä hyvät, kun taas muilla

kuluneuvoilla saavutettavuus huononee hajautetun yhdyskuntarakenteen vuoksi.

Yksityisautoilun tarve on siis kytköksissä yhdyskuntasuunnitteluun. Mikäli

yhdyskuntarakenteessa auto priorisoidaan hallitsevammaksi kulkumuodoksi kaupungin

kehittämisessä, syntyy autoriippuvuus eli vaihtoehtoisten liikkumismuotojen vähyys.

(Kanninen et al. 2010)

Oulun seudun asukkaat tekevät 1,2 matkaa henkilöautolla henkilöä kohden

vuorokaudessa vuonna 2016 tehdyn henkilöliikennetutkimuksen mukaan. Kaikista

alueella tehtävistä matkoista 57 % matkoista tehdään henkilöautolla joko kuljettajana tai

matkustajana, 17 % polkupyörällä ja 20 % kävellen. Linja-autoa käyttäneiden osuus oli

vuonna 2016 vain 3 %. Kun lukuja verrataan vuonna 2009 tehtyyn Oulun seudun

liikennetutkimukseen, niin kulkutapajakaumat ovat hyvin lähellä toisiaan. Kuvassa 7 on

Oulun seudulla tapahtuneet matkat jaettu tarkoitusryhmittäin. Suurin tarkoitus matkojen

tekemiseen eli noin 20 % kaikista matkoista tehdään ostosten vuoksi.

Työmatkaliikennettä on 13 % kaikista matkoista eli yhtä paljon kuin ulkoiluun, liikuntaa

ja vapaa-aikaan kohdistuvia matkoja. Kuvassa 8 on erikseen jaettu henkilöautolla tehdyt

matkat niiden tarkoituksien mukaan. Henkilöautolla tehdyistä matkoista 28 % on vapaa-

ajan matkoja. Toiseksi suurin syy eli 21 % kaikista matkoista on ostokset ja kolmanneksi

suurin syy eli 16 % kaikista matkoista on työ- ja saattoliikenne. (Liikennevirasto 2018)
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Kuva 7. Oulun seudulla tehdyt matkat jaettuna tarkoitusryhmittäin. (Liikennevirasto

2018)

Kuva 8. Oulun seudulla henkilöautolla tehdyt matkat jaettuna tarkoitusryhmittäin.

(Liikennevirasto 2018)

2.3.3 Kaupunkirakenteen muutos

Yhdyskuntarakenteen suunnitteluun vaikuttavat sen ajan vallitsevat megatrendit, jotka

luovat muutospaineita yrityksille, julkishallinnoille ja eri ihmisryhmille. Oulun

kaupungille tehdyssä Keskustavision 2040 taustaraportissa on nostettu megatrendejä,

jotka vaikuttavat keskustojen muokkautumiseen. Lähes kaikki raportissa esitellyt

megatrendit vaikuttavat liikenteeseen; käveltävyys, kuluttamisen uudet muodot,

asumisen tarpeen muutos, datatalous, työn uudet muodot ja kaupunkirakenteen

tiivistymät. Käveltävyys on esitetty tärkeäksi kaupunkien elämänlaadun ja vetovoiman
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mittariksi. Kävely liitetään keskusta-alueiden palvelujen monipuolisuuteen, rikkaampaan

sosiaalisen elämään ja ihmisten kohtaamisiin sekä lapsiystävällisempään

kaupunkiympäristöön. Aikaisemmin keskustat olivat erityisesti liiketila- ja

myymäläpainotteisia, mutta ihmisten kuluttamistottumusten myötä keskusta-alueiden

luonne muuttuu. Kuluttamistottumusten muutoksien uskotaan vähentävän yhä enenevissä

määrin myymälöiden määrää ja lisäävän kotiinkuljetuspalveluiden käyttöä. Lisäksi

jakamistalouden ennustetaan lisääntyvän, mikä liittyy myös yhteiskäyttöauton

mahdollisuuksiin. Nämä molemmat tekijät vähentävät liikkumisen tarvetta, mutta myös

henkilöautojen määrää.

Asumisen tarpeiden muutos on jo pitkään jatkuneen kaupungistumisen megatrendin

jatkumo. Muuttoliikenne on suuntautunut keskusta-alueisiin ja myös ikääntyvä vauras

väestö muuttaa hyvien palveluiden perässä keskustoihin. Keskustoihin ja niiden reuna-

alueisiin syntyy profiloituneita asuinalueita kuten autottomia keskuksia Myös

informaatioteknologian tarjoamat mahdollisuudet muuttavat ihmisten arkea. Kaupungin

toiminnasta voidaan kerätä tulevaisuudessa dataa, kun internettiin kytkettyjä sensoreita

on kaikissa rakennuksissa ja laitteissa. Datan perusteella voidaan kehittää

navigointijärjestelmiä, kimppakyyti- ja jakamispalveluita. Internetillä tehostuneiden

palveluiden avulla työn tekeminen on siirtynyt toimistorakennuksista kotiin ja

työmatkaliikenne vähenee. Palveluiden ympärille ja ihmisvirtojen risteyskohtiin syntyy

tiivistymiä, joissa ei ole tilaa autoinfrastruktuurille vaan alueista muokataan kokous- ja

toimistotiloja, terveydenhuollon palveluja, tapahtuma- ja harrastustiloja sekä ravintoloita.

(Neuvonen 2016)

2.3.4 Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun Keskustavisio 2040

Uuden Oulun yleiskaava laadittiin maankäytön ohjaamiseksi, kun Haukiputaan,

Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät Oulun kaupunkiin vuonna 2013.

Yleiskaava astui lainvoimaiseksi elokuussa 2016. Uuden Oulun yleiskaavan strategia on

lisätä elinvoimaisuutta, ympäristön kestävyyttä ja eheyttää yhdyskuntarakennetta. Oulun

yleiskaavan ja liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on edistää maankäyttöä ja

kestäviä kulkumuotoja.

Oulun keskustavisio 2040 on vuonna 2017 valmistunut strateginen suunnitelma Oulun

kaupungin keskustan kehittämisestä. Se kattaa Oulun keskustan alueen lisäksi lähialueet.

Keskustavisiolla on kahdeksan toimintaa ohjaavaa päätavoitetta, jotka ovat muodostuneet
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eri sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Oulun keskustan rakenne tulee

muuttumaan maankäytön tiivistämisen myötä. Keskustan asukasmäärää pyritään

lisäämään maankäytön tehostamisella ja asuntotarjonnan monipuolisuudella. Keskusta-

alueen viihtyvyyttä pyritään parantamaan korostamalla viheralueita ja vesistöjä. Myös

kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan keskusta-alueella laajentamalla autotonta

aluetta. Keskustavisiossa on painotettu myös uudenlaisia pysäköintiratkaisuja

maanpäällisen pysäköinnin vähentämiseksi. Kadunvarren pysäköintipaikoista luovutaan

kävelypainotteisten alueiden kehittämiseksi ja pysäköinti toteutetaan keskitettynä

rakenteellisina ratkaisuina. Pysäköintinormien uudistaminen on osa Oulun kaupungin

keskustavisiota 2040.

Keskustavisiosta seuraavat toimenpiteet on luokiteltu merkittävyyden mukaan ja

liikkumisessa on huomioitu neljä tärkeintä toimenpidettä. Niistä merkittävin on

joukkoliikenteen kehittäminen, jossa pyritään selvittämään joukkoliikenteen sujuvuus ja

palvelutaso. Seuraavaksi merkittävin on pyöräilyolosuhteiden parantaminen pääreittejä

rakentamalla ja ydinkeskustan pysäköinnin selvitys. Pysäköintiselvitys tulee toimimaan

eräänä lähtökohtana pysäköintiratkaisujen ja korttelialueiden kehittämisessä. Lisäksi

keskustavisiossa kehitetään pääkatujen ja kävelykatujen risteysalueita turvallisuuden

parantamiseksi.  Liikennettä koskevista toimenpiteistä on siis nostettu merkittävimmäksi

ne, jotka tukevat henkilöautoliikenteelle vaihtoehtoista liikkumismuotoa. Mikäli

tavoitteissa tullaan onnistumaan, on tulevaisuudessa Oulun kaupungin keskustassa

sujuvaa käyttää julkisia kulkuneuvoja, kävellä sekä pyöräillä ja näin ollen

henkilöautoliikenne on nykyistä vähäisempää. (Oulun keskustavisio 2040)

2.4 Poliittinen ohjaus

Liikennepolitiikan tavoitteena on edistää asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeiden

mukaisia sujuvia ja turvallisia matkoja sekä kuljetuksia. Pysäköintipolitiikka on

liikennepolitiikan yksi osatekijä. Alun perin pysäköintipolitiikka oli pysäköinnin

sääntelyä, jonka tavoitteena oli pysäköintipaikkojen riittävyyden turvaaminen ja

liikenneturvallisuuden varmistaminen. Nykyään ajatellaan liiallisten pysäköintipaikkojen

tuottavan ongelmia ja pysäköintipaikkojen käyttöä pyritään tehostamaan.

Pysäköintipolitiikan tavoitteet ovat siis monipuolistuneet aikaisemmasta pysäköinnin

sääntelystä. Suunnitelmallisella pysäköintipolitiikalla voidaan saavuttaa useita etuja;

parantaa pysäköinnin palvelun laatua, tehostaa maankäyttöä, vähentää autoliikennettä ja
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niistä syntyviä saasteita, ehkäistä ruuhkia ja onnettomuuksia, luoda viihtyisämpiä

yhteisöjä sekä edistää kävelyä ja pyöräilyä. (Litman 2016) Autoilulla on merkittävä

asema suomalaisessa liikennejärjestelemässä, joten pysäköintipolitiikan tavoitteena on

tarjota selkeää, käytännöllistä ja hyvälaatuista pysäköintipalvelua. Pysäköintipolitiikalla

on merkittävä rooli tukea järkevästi kaupungin elinvoimaisuutta ja yhteiskunnan

liikkumistottumuksia. Sen tulee ohjata ja kannustaa kestävien kulkumuotojen valintaan

ja perustua tulevaisuudessa asukkaiden ja yritysten todellisiin tarpeisiin. Pysäköintialueet

tulee toteuttaa niin, ettei se ole esteenä monimuotoisen ja eheän kaupunkirakenteen

syntymiselle. Kaupunkien toteuttamassa pysäköintipolitiikassa tulee huomioida myös,

että kenen kustannuksella pysäköintialueet toteutetaan ja onhan pysäköintialueet

toteutettu mahdollisimman taloudellistehokkaasti. (Helsingin kaupunki 2014)

Pysäköintipolitiikan toteutuskeinot

Pysäköintipolitiikan toteutuskeinot ovat pysäköinnin kysynnän ja tarjonnan säätely.

Pysäköinnin kysyntään voidaan vaikuttaa pysäköinnin hinnan muodostamisella.

Tarjontaa taas voidaan ohjailla pysäköintinormeilla, aikarajoitteilla sekä

pysäköintipaikkojen yhteiskäytöllä. Pysäköintinormit ovat yleensä vähimmäisnormeja,

joilla pyritään järjestämään pysäköintipaikkojen kysyntää vastaava määrä ja välttämään

liiallinen pysäköintipaikkojen rakentaminen. (Feeney 1986) Pysäköintiä voidaan rajoittaa

ajallisesti, millä pyritään estämään pitkäaikaispysäköinti. Pysäköintipaikkojen käyttöä

voidaan tehostaa myös yhteiskäyttömenettelyllä, kuten nimikoimattomat autopaikat ja

autopaikkojen vuorottaiskäyttö. (Ojala, K et al. 2003) Tällöin samaa autopaikkaa voivat

käyttää useat eri henkilöt. Kysyntään vaikuttaa suorasti pysäkkipaikkojen käytöstä

koituva hinta. Pysäköintipolitiikan vaikutuskeinoja hinnan muodostumiseen ovat

julkisten pysäköintipaikkojen hinta ja yksityisillä pysäköintipaikoilla verotus. Lisäksi

voidaan maksaa erilaisia tukia muiden kuin yksityisen henkilöauton ajoneuvon käytöstä.

(Litman 2016) Hyvä opastus-, informaatio- ja valvontajärjestelmä pysäköintipaikoilla

lisää pysäkkipaikkojen toiminnallisuutta ja käyttötehokkuutta. (Ojala, K et al. 2003)

Pysäköintipolitiikka ei rajoitu pelkästään pysäköintipaikkojen määrän optimointiin tai

toiminnallisuuden tehostamiseen vaan näiden vaihtoehtona on esitetty myös liikkumisen

ohjaus. Liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kestävien

liikkumismuotojen käyttöön kannustavia toimenpiteitä. Ihmisten vaihtaessa

liikkumistapansa henkilöautoista joukkoliikenteeseen tai kävelyyn ja pyöräilyyn tarvitaan

vähemmän pysäköintialueita. Pysäköintipolitiikka voidaan toteuttaa myös muuttamalla

henkilöautoilua epähoukuttelevammiksi muilla liikennepoliittisilla keinoilla.
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2.5 Pysäköinnistä aiheutuvat kustannukset

2.5.1 Autopaikkojen toteuttamiskustannukset

Autopaikkojen toteutumiskustannukset määräytyvät hyvin pitkälle toteutumismäärän ja -

tavan mukaan. Toteutumistavoissa on suuriakin hintaeroja riippuen rakenteellisista

ratkaisuista, mutta hintaan lisäksi vaikuttaa autopaikan alueen ominaisuudet, kuten

pohjamaan laatu, pohjavedenpinnan korkeus ja meriveden vaikutus alueella. Lisäksi

toteuttamiskustannuksien muodostumiseen vaikuttavat autopaikkojen lukumäärä,

pysäköintialueen koko ja rakennusalan suhdanne- sekä markkinatilanne. Kuvassa 9 on

esitetty erilaisten pysäköintiratkaisujen suuntaa-antavat toteuttamiskustannukset.

Maantasopysäköinti on edullisin autopaikan toteuttamistapa ja maanpinnan alapuolelle

toteutetut pysäköintiratkaisut ovat toteuttamiskustannuksiltaan kalleimpia. Yleensä

joudutaan käyttämään kalliimpia autopaikkojen toteuttamisratkaisuja, kun

rakennustehokkuus kasvaa. Maantasopysäköinnin maksimitehokkuus saavutetaan jo, kun

tonttitehokkuus on et= 0,7 – 0,8.  Tätä suuremmilla tonttitehokkuuksilla joudutaan

autopaikat rakentamaan erilliselle tontille tai maanpinnan alapuolelle. Tämä on yleinen

tapa kaupungeissa ja tehostaa maankäyttöä sekä lisää kaupungin maanvuokra- ja

myyntituloja.
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Kuva 9. Autopaikkojen toteuttamiskustannukset. (Helsingin kaupunki 2009)

Autopaikkojen toteuttamiskustannukset ovat osa rakentamiskustannuksia ja sen vuoksi

asemakaavan mukaisilla velvoitepaikkamäärillä on kustannusvaikutus asuntojen hintaan.

Taulukko 2 on Helsingin kaupungin kokoamien tietojen mukaan koottu taulukko, jossa

esitetään kuinka autopaikkakustannus ja velvoitepaikkamääräys vaikuttaa

kerrosneliömetrihintoihin. Taulukon mukaan voidaan tulkita, että mitä suurempi
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pysäköintinormin mukainen autopaikkamääräys on, sitä enemmän siitä kohdentuu

yksittäiselle kerrosneliölle hintaa. (Helsingin kaupunki 2009)

Taulukko 2. Autopaikan toteuttamiskustannuksien vaikutus kerrosneliöhintoihin eri

velvoitepaikkamäärien mukaan. (Helsingin kaupunki 2009)

Autopaikkakustannus Autopaikkamääräys

1 ap/ 90 k-m2 1 ap/ 100 k-m2 1 ap/ 115 k-m2 1 ap/ 125 k-m2 1 ap/ 150 k-m2

€/ap €/ k-m2 €/htm2 €/ k-m2 €/htm2 €/ k-m2 €/htm2 €/ k-m2 €/htm2 €/ k-m2 €/htm2

5000 56 66 50 59 43 51 40 47 33 39

10 000 111 131 100 118 87 103 80 94 67 79

15 000 167 197 150 177 130 154 120 142 100 118

20 000 222 262 200 236 174 205 160 189 133 157

25 000 278 328 250 295 217 257 200 236 167 197

30 000 333 393 300 354 261 308 240 283 200 236

35 000 389 459 350 413 304 359 280 330 233 275

40 000 444 524 400 472 348 410 320 378 267 315

45 000 500 590 450 531 391 462 360 425 300 354

50 000 556 656 500 590 435 513 400 472 333 393

55 000 611 721 550 649 478 564 440 519 367 433

60 000 667 787 600 708 522 616 480 566 400 472

Kun tarkastellaan pysäköintipaikkojen kustannuksia, täytyy huomioida autopaikkojen

toteutumiskustannukset lisäksi maan vaihtoehtoisen käytön arvoa sekä pysäköintipaikan

ylläpitokustannuksia. Maantasopysäköintipaikkojen tyypilliset vaihtoehtoiset

käyttömuodot ovat maankäyttö rakennusmaana tai virkistyskäyttöön. Kaupunkien

keskustoissa maan vaihtoehtoinen käytönarvo voi olla moninkertainen

toteutumiskustannuksiin verrattuna, kun taas kaupunkien ulkopuolella tai maan alla

vaihtoehtoinen käyttöarvo on huomattavasti pienempi verrattuna pysäköintipaikkojen

toteutumiskustannuksiin. Esimerkkinä Helsingin ydinkeskustan rakennusmaan arvo on

noin 10 000 – 13 000 €/m2. Pysäköintipaikkojen ylläpitokustannukset riippuu

pysäköintialueen rakenteellisesta järjestelystä. Maantasopysäköintipaikkojen

ylläpitokustannuksiin kuuluu merkittävänä osana talvikunnossapito, kun taas

pysäköintihalleissa ylläpitokustannuksista lämmitys voi muodostua suurimmaksi

tekijäksi. Lisäksi kuluja muodostuu siivouksesta, vedestä ja henkilöstömaksuista.

(Multamäki 2008)
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2.5.2 Pysäköintipaikan hinnan muodostus

Pysäköintipaikan hintaa voidaan arvioida joko markkinaperusteisesti tai

kustannusperusteisesti. Markkinaperusteinen hinta perustuu siihen olettamukseen, mitä

vastaavasta tuotteesta ollaan valmiita maksamaan. Kustannusperusteisessa hinnoittelussa

arvioidaan hinta sen pohjalta, että se kattaa rakentamiskustannukset ja

ylläpitokustannukset. Molemmissa tavoissa pyritään siihen, että tuotteesta saatavat tulot

ylittävät rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Multamäki on työssään

Pysäköintipolitiikka ja pysäköinnin hinta Helsingissä, Turussa ja Tampereella koostanut

tavan laskea pysäköintipaikan vuosittaisen kustannusarvion. Pysäköintipaikan

vuosittainen kustannus voidaan laskea koostuvaksi vuosittaisista ylläpitokustannuksista

sekä rakennuskustannusten yhden vuoden maksuosuudesta. Kaavassa ei ole huomioitu

vaihtoehtoisen maankäytön arvoa. Pysäköintipaikan vuosittainen kustannus voidaan

laskea seuraavasti:

Vuosittainen kustannus= rakennuskustannus * cn/i + ylläpitokustannus/kk * 12

cn/i = annuiteettitekijä, joka voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

/ = ( )
( )

, jossa i = korko ja n = laskenta-aika

Lisäksi voidaan tarkastella vaihtoehtoisen maankäytön arvoa erikseen niin, että kun

tiedetään tontin hinta neliömetriltä ja pysäköintipaikan pinta-ala, on näiden arvojen tulos

suuntaa antava vaihtoehtoinen maankäytön arvo. (Multamäki 2008)

2.5.3 Julkisen ja yksityisen tahon osallisuus pysäköinnin kustannusten jaossa

Ongelmalliseksi pysäköinnin kustannuksen jaossa on se, että pysäköinnistä aiheutuvat

kustannukset halutaan liikennepoliittisista syistä sisällyttää autoilusta aiheutuviin

kuluihin ja autoilijan maksettavaksi. Asunto-osakeyhtiö, kunta tai työnantaja

mahdollistaessaan ilmaisen autopaikan antaa autoilijalle merkittävän taloudellisen edun.

Kuntien osallisuutta eri kokoisissa kaupungeissa on selvitetty Kaikkosen tekemässä

raportissa nimeltään autopaikoitus- ja pysäköintiratkaisut kunnissa. Raporttia varten on

tehty haastattelu eri kokoisille kunnille liittyen kunnissa oleviin pysäköintipaikkoihin.

Kyselyn mukaan kunnista 15 % subventoi pysäköintihankkeita erilaisilla menetelmillä,

joita ovat pankkilaina, kunnan sijoittama osakepääoma tai maanvuokraan perustuvana



32

apporttina. Yleisin tapa rahoittaa pysäköintilaitoksen toteutuskustannukset on

velvoiteautopaikkojen myynnistä saatavat tulot sekä kunnan konsernipankin lainoitus.

Kunta voi myydä koko pysäköintilaitoksen osakekannan laitoksen valmistuttua, mutta se

voi myös ostaa koko osakekannan ja hankkia yksityisen operaattorin vastaamaan

pysäköintilaitoksen toiminnasta. Raportissa tehdyn kyselyn mukaan yritysvastaajista 37,5

% oli sitä mieltä, että kuntien pitäisi subventoida autopaikkojen rakentamiseen.

(Kaikkonen 2012)

Autopaikkojen toteuttamiskustannusten jakautuminen omistus- ja vuokra-

asunnoissa

Autopaikkoja siis toteutetaan asemakaavassa olevan velvoiteautopaikkamäärän mukaan

pienempien rakennustehokkuuksien tonteille mahdollisesti maantasopysäköintinä tai

yleensä suurien rakennustehokkuuksien tonteille maanpinnan alapuolelle tai erilliselle

tontille. Riippumatta toteutusratkaisusta, asuntotontin toteuttaja siirtää autopaikkojen

toteuttamiskustannukset katteineen asunto-osakkeiden markkinaehtoisiin

myyntihintoihin. Yleisesti velvoiteautopaikkoja on määrällisesti vähemmän kuin

asuntoja. Autopaikkojen toteuttamiskustannukset silti jaetaan sisältyvän kaikkiin asunto-

osakkeisiin, jolloin autopaikkoja käyttämättömät asukkaat maksavat myös asunto-

osakkeen hinnassa autopaikkojen toteuttamiskustannukset. Helsingin kaupungin

autopaikkatyöryhmä on esittänyt vaihtoehtoisia tapoja jakaa autopaikkojen

toteuttamiskustannukset niitä käyttäneiden kesken. Ensimmäinen vaihtoehto on, että

jokainen osakkeenomistaja maksaa autopaikkojen toteuttamiskustannuksen asunto-

osakkeessaan, mutta autopaikan käyttäjät maksavat autopaikoista käypää vuokraa.

Asunto-osakeyhtiö perii vuokraa autopaikoistaan ja vuokratuloilla voidaan kattaa

asuntoyhtiön menoja ja näin ollen se pienentäisi kaikkien osakkeenomistajien

hoitovastiketta. Näin toimiessa, vain autopaikkaa käyttävät maksaisivat autopaikan

toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Useinkaan näin ei toimita, koska suurin osa

osakkeenomistajista omistaa auton ja autopaikan käyttäjät maksavat lähinnä pieniä

käyttömaksuja, joilla katetaan autopaikan hoitokustannukset. Toinen ratkaisuvaihtoehto

on, että puolet autopaikkojen toteuttamiskustannuksista maksetaan asunto-osakkeissa ja

puolet maksetaan erillisillä autopaikkaosakkeilla. Ongelmana tässä on se, että asuntojen

myyntihinnat eivät välttämättä vähenny autopaikkaosakkeiden myötä, koska asuntojen

myyntihinnat määräytyvät asuntomarkkinoiden mukaan. (Helsingin kaupunki 2009)

Vuokra-asunnoissa toimitaan yleensä hyvin samankaltaisesti kuin omistusasunnoissa,

mutta vuokra-asuntotontin toteuttaja siirtää autopaikkojen toteuttamiskustannukset
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vuokriin. Yleensä vuokratalon toteuttaja perii autopaikoista käyttömaksua, jolla katetaan

autopaikan hoitokustannukset. Mahdollista olisi myös, että autopaikan käyttömaksuihin

sisältyisi myös autopaikan toteuttamiskustannukset maltillisen koron kanssa. (Helsingin

kaupunki 2009)

Autopaikkojen toteuttamiskustannukset pysäköintiyhtiöiden tai kaupungin
omistamassa pysäköintilaitoksessa
Kaupunkien laatimissa pysäköintipolitiikassa on huomioitu, että autopaikkojen

toteuttamiskustannukset pitäisi erottaa asuntojen myyntihinnasta ja kohdentaa

autopaikkoja käyttäneiden kesken. Helsingin kaupungin autopaikkatyöryhmä on esittänyt

ratkaisuksi tähän ongelmaan sekä pysäköintiyhtiöiden toteuttamia autopaikkoja tai

kaupungin omistamia pysäköintilaitoksia. Mikäli pysäköintiyhtiöt hoitaisivat

pysäköintijärjestelyn, niin velvoiteautopaikat toteutettaisiin erillisissä autopaikkatonteilla

olevissa pysäköintilaitoksissa. Ensimmäinen asuntotontin luovutuksen saaja olisi

velvoitettu perustamaan autopaikkatontille pysäköintilaitoksen, joka toimisi

omakustannusperusteisen pysäköintiyhtiön toimesta. Asunto-osakeyhtiöt siis vuokraavat

pysäköintilaitoksesta velvoiteautopaikkaisen määrän autopaikkoja ja tämän lisäksi

autopaikkoja tarvitsevat voisivat ostaa itselleen omakustannusperusteiseen hintaan

autopaikan tarvittaessa. Velvoiteautopaikkojen autopaikkanormi asuntotontin

rakennuttajalle olisi tässä tapauksessa puolet tavallisesta alueella olevasta

autopaikkanormista vastaavan määrän yksityisiä autopaikkoja. Ongelmana tässä

vaihtoehdossa on edelleen se, että asunnot myydään alueen asuntomarkkinoiden hintojen

mukaan ja asunnon ostaja tulisi lisäksi maksamaan yksityisen autopaikan, mikäli asunto-

osakeyhtiön vuokraamat paikat ovat jo menneet. Asuntotonttien toteuttajan näkökulmasta

tällainen malli on epävarma, koska ei voida arvioida, millainen vaikutus autopaikkojen

ostopakolla on asuntojen kysyntään. Myös parkkilaitosten yksityisten autopaikkojen

rakentaminen perustuisi asuntojen omistajien haluun ja maksukykyyn ostaa

omakustannusperusteisia autopaikkoja. (Helsingin kaupunki 2009)

Pysäköintiyhtiön toteuttaman autopaikan vaihtoehtona voisi olla kaupungin perustama

pysäköintiyhtiö. Asuntotontit järjestäisivät autopaikkansa kaupungin rahoittamassa

pysäköintilaitoksessa velvoiteautopaikkamäärien mukaan pitkäaikaisilla sopimuksilla ja

sen lisäksi autopaikan käyttäjä tekisi vuokrasopimuksen pysäköintiyhtiön kanssa. Sen

sijaan asunto-osakeyhtiö ei tekisi vuokrasopimuksia pysäköintiyhtiön kanssa.

Autopaikan käyttäjän vuokrahinnalla kustannettaisiin ylläpitokustannukset ja autopaikan

toteuttamiskustannukset. Kaupunki lainaisi pysäköintiyhtiölle autopaikkojen
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toteuttamiskustannuksiin kuluvia lainoja, jotta autopaikkojen käyttömaksut pysyisivät

käyttäjälle kohtuullisena ja houkuttelevan vaihtoehtona. Tällä mallilla

velvoiteautopaikkojen järjestelystä ei aiheudu asuntotontin toteuttajalle eikä asunto-

osakeyhtiölle kustannuksia ja autopaikan käytön kustannukset siirtyisivät sen käyttäjälle.

Ongelmallisena tässä on se, että kaupunki joutuu ottamaan taloudellisen riskin

sijoittamalla pysäköintiyhtiön pääomaan. Autopaikkojen erillinen vuokraaminen voi

vaikuttaa asunto-osakkeiden ostajien halukkuuteen negatiivisesti eikä asuntojen hinnassa

välttämättä näy autopaikkojen toteuttamiskustannuksissa saavutetut säästöt. (Helsingin

kaupunki 2009)
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3 AUTOPAIKKOJEN NIMEÄMÄTTÖMYYS JA
VUOROTTAISKÄYTTÖ

3.1 Autopaikkojen vuorottaiskäyttö

Pysäköintipaikkojen nimeämättömyydellä tarkoitetaan pysäköintialueen

käytöntehostamista niin, että samaa autopaikkaa voi käyttää useampi eri henkilö saman

päivän aikana. Pysäköinnin tehostamisella voidaan vähentää pysäköintinormin mukaista

autopaikkojen lukumäärää ja säästää huomattavasti rakennuskustannuksia.

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöllä tarkoitetaan erityyppisten toimijoiden, kuten

asumisen, työpaikkojen ja liiketilojen, pysäköintialueen yhteiskäyttöä.

Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön suunnittelussa pitää tuntea

pysäköintikäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, jotka vaikuttavat vuorottaiskäytön

mitoitukseen ja toimivuuteen. Näitä ominaisuuksia ovat pysäköintialuetta käyttävien

eriaikainen pysäköintitarve, vuorottaispysäköintiin liittyvät sopimukset ja

kävelyetäisyydet pysäköintipaikoille. Vuorottaispysäköinnissä tavoitellaan sitä, että

pysäköintipaikkojen käyttöaste on korkea kaikkina vuorokaudenaikoina ja läpi viikon.

Pysäköinnin käyttöasteella tarkoitetaan käytössä olevien autopaikkojen suhdetta kaikkiin

autopaikkoihin tiettynä ajanhetkenä. Toimivassa vuorottaiskäytössä pysäköinnin

käyttöaste on korkeampi ja näin ollen autopaikkojen rakentamistarve vähenee verrattuna

normaaliin pysäköintialueeseen. Pysäköintipaikkojen vähentämisellä säästetään

parkkialueen rakennuskustannuksissa, ylläpitokustannuksissa ja mahdollistetaan

vaihtoehtoinen maankäyttö, kun pysäköintialueen tilantarve on pienempi. Tavallisen

pysäköintialueen suunnittelussa huomioidaan autopaikkojen käyttöaste vain niiden

huippukysynnän aikaan ja pysäköintialue mitoitetaan sen mukaan. Näin ollen

pysäköintialueen käyttöaste voi olla hyvin matala huippukysynnän ulkopuolella, jolloin

pysäköintialue jää hyödyntämättä. Sen vuoksi tehokkaan pysäköintialueen suunnittelussa

pysäköinnin kysynnän aikavaihtelut tulee huomioida kaikkina vuorokauden aikoina joka

viikonpäivänä. Vuorottaiskäytössä tulee huomioida myös riittävän pysäköinnin

tarjoaminen, sillä riittämättömät autopaikat voivat vaikuttaa alueen

menestysmahdollisuuksiin. (Smith, M. 2005)
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3.1.1 Nimeämättömyyden edellytykset

Toimivan vuorottaispysäköinnin suunnittelussa täytyy ottaa huomioon pysäköinnin ja

alueen ominaisuuksia. Oleellista vuorottaispysäköinnin toteutumisessa on

pysäköintialuetta käyttävien huipputuntikysynnän tunnistaminen ja niiden eriaikaisuus.

Kun pysäköintitarve on eriaikaista, voidaan eri toimijoiden pysäköintitarve

yhteensovittaa samalle alueelle ja samalla pienentää autopaikkojen kokonaistarvetta.

Hyvänä esimerkkinä tästä on asukaspysäköinnin ja työpaikkapysäköinnin yhdistäminen

samalle pysäköintialueelle. Työpaikkapysäköintiä tarvitaan yleensä toimistoaikaan

aamusta iltapäivään, kun taas asukaspysäköinnin tarve on iltapäivästä aamuun. Näiden

kahden toimijan sovittaminen samalle alueelle tehostaa pysäköintialueen käyttöä eikä

vuorokauden sisällä tule ajanjaksoja jolloin pysäköintialueen käyttöaste alenee

merkittävästi. Tämä toteutuu käytännössä autopaikkojen nimikoimattomuudella, jotta

samaa autopaikkaa voi käyttää useampi eri auto samana vuorokautena.

Vuorottaiskäytössä oleellista on se, että pysäköintipaikkojen määrää ei voida vähentää,

mikäli maankäyttö ei ole sekoittunutta. Jotta voidaan hyödyntää vuorottaiskäytöstä

saatavat edut, täytyy alueella olla hyvin erilaisia toimijoita, joiden pysäköintipaikan

tarpeet vaihtelee ajallisesti mahdollisimman suuresti. Eri toimijoiden pysäköintipaikan

tarvitsijoita tulee myös määrällisesti olla mahdollisimman saman verran, jotta

vuorottaiskäyttö olisi tasaista. Käytännössä helpointa saada eri toimijoita samalle

pysäköintialueelle on keskittää pysäköinti erilliselle pysäköintialueelle tai -laitokseen.

Keksitetyissä pysäköintilaitoksissa tulee huomioida pysäköintiin liittyvä kävelymatka.

Tampere on rajannut pysäköintiselvityksessään kävelymatkan asukaspysäköintipaikoille

enintään 300 m ja työpaikkapysäköinnin kävelymatkaksi enintään 600 m sekä palvelujen

asiointipysäköinnin etäisyys enintään 300 m. (Tampereen kaupunki 2016) Oulussa

vastaava kävelymatka on 400 m kaikille toimijoille. (Oulun kaupunki 2017)

3.1.2 Vuorottaispysäköinnin suunnittelu

Smith Mary on koonnut vuorottaispysäköinnin suunnittelun eri vaiheet kirjassa Shared

Parking. Seuraavaksi lainataan kirjassa olevaa vuorottaispysäköinnin suunnittelun

vaiheita.

1. Kerätään kohteesta tietoa:
•  alueellinen maankäyttö määrällisesti
•  alueella olevat toiminnot
•  olemassa olevat pysäköintijärjestelyt
•  muut liikkumismahdollisuudet alueella.



37

2. Lasketaan pysäköintinormin mukainen velvoitepaikkamäärä.

3. Tunnistetaan ajallinen huippukysyntä:
• vuorokauden sisällä.
• viikon sisällä

4. Määrittellään pysäköinnin skenaario laskemalla pysäköintipaikkatarve suhteessa
huippukysyntään eri vuorokauden aikoina ja eri viikonpäivinä.

5. Lasketaan yhteen eri tekijöiden pysäköinnintarve eri vuorokauden aikoina ja eri
viikonpäivinä.

6. Selvitetään, mille vuorokauden ajalle ja viikonpäivälle asettuu suurin pysäköinti
tarve ja käytetään sitä tarvittavan pysäköintipaikkojen määränä.

7. Arvioi riittääkö normin mukaisessa autopaikkojen määrä kriittisen skenaarion
vaiheessa.

8. Pysäköintisuunnitelma:
• pysäköintipaikkojen riittävyys normaalitilanteessa
• arvioidaan mahdollisten toimijoiden määrä.

3.1.3 Maankäytön suunnittelu

Asemakaavoitus on avainasemassa toimintojen sijoittelussa ja järkevien

liikenneratkaisujen toteutumisessa. Aluetta tulisi tarkastella kaikkien toimijoiden

kannalta, jotta voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokas pysäköintijärjestelmä. Kuten

aikaisemmin on todettu, sekoittunut maankäyttö on edellytys toimivalle

vuorottaispysäköinnille. Eri toimijoilla on erilainen pysäköintitarve ja sen myötä

pysäköintinormit on laadittu jokaiselle toimijalle heidän oletettujen tarpeiden mukaan.

Kun suunnitellaan vuorottaiskäytöllä toimivaa pysäköintialuetta, täytyy huomioida,

missä suhteessa pysäköintipaikkoja on määrällisesti eri toimijoihin nähden. Tähän

vaikuttaa erityisesti eri toimijoiden vuorokauden ja viikon sisällä tapahtuvaan

pysäköintitarpeen vaihtelu. Sekoittunut maankäyttö myös vähentää autoilun tarvetta ja

mahdollisesti autonomistamisen tarvetta. Mikäli asutuksen lähellä on

päivittäistavarakauppa ja toimisto- sekä liiketiloja, ei alueella asuvalla ole tarvetta kulkea

autolla näihin lähellä oleviin palvelukohteisiin tai mahdolliseen työpaikkaan. Mikäli

alueella on sekoittuneen maankäytön sijaan hyvin yksipuolisesti erityyppisiä toimijoita,

on pysäköintialue mahdollisesti osan aikaa vuorokaudessa tyhjänä. Keskitetyn

pysäköintialueen käytön kannalta on myös oleellista, että kävelymatkat

pysäköintialueelle ei ole liian pitkiä.
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3.2 Pysäköinnin kysynnän aikavaihtelut

Pysäköinnin ajallista vaihtelua voidaan arvioida tutkimalla henkilöautoliikenteen määriä

eri vuorokauden aikoina. Vuonna 2018 julkaistussa valtakunnallisessa

henkilöliikennetutkimuksessa on selvitetty myös oululaisten liikkumistottumuksia.

Henkilöstöliikennetutkimuksen mukaan arkena henkilöautoliikenne lisääntyy Oulussa

voimakkaasti kello viidestä lähtien saavuttaen aamulla huippunsa noin kello kahdeksan.

Tämän jälkeen liikenne on tasaista ja lisääntyy iltapäivään mennessä.

Henkilöautoliikenne vähenee voimakkaasti ilta kahdeksasta eteenpäin ja vähenee lähelle

nollaa illalla yhdentoista aikaan. Tämän tiedon mukaan voidaan siis olettaa, että suurin

asukaspysäköinnintarve ajoittuu ilta yhdentoista ja aamu viiden välille. Arkipäivät

eroavat henkilöautoliikennemäärissä viikonlopusta siten, että viikonloppuna

henkilöautoliikenne lähtee kasvamaan myöhemmin eli kello kuuden jälkeen. Vastaavasti

myös illalla henkilöautoliikenne vähenee viikonloppuna hieman aikaisemmin kuin

arkena. Eroavaisuuksien arvellaan johtuvan liikkumistarpeiden erilaisuudella.

Viikonloppuisin tehdään selvästi vähemmän työ-, työasiointi-, ja koulumatkoja. Kuvassa

10 on esitetty Oulussa tapahtuvaa henkilöliikenteen vaihtelevuutta arkena ja

viikonloppuna.

Kuva 10. Henkilöautoliikenteen määrä Oulussa vuorokauden aikana arkena ja

viikonloppuna. (Liikennevirasto 2018)
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Kuvassa 11 on esitetty valtakunnallisesti henkilöautoliikenteen määrät jaettuna työ- ja

koululiikenteeseen. Kun henkilöautoliikenne on jaettu matkan tarkoituksen mukaan,

saadaan ajallisesta vaihtelusta selkeämmin kysyntäpiikit esille. Työmatkaliikenne

sijoittuu selkeästi aamulle kello neljän ja yhdeksän väliin sekä iltapäivälle yhden ja

kuuden väliin. Koulumatkaliikennettä on noin aamu kuudesta ilta viiteen. Kuvasta 11

voidaan arvioida sekä asumispysäköinnin että toimisto- ja koulupysäköinnin tarvetta.

Työmatkaliikenteen tuntijakauman mukaan asukaspysäköinnin selkeästi suurin tarve

sijoittuu ilta kuuden ja aamu neljän välille. Työpaikoilla pysäköinnin tarve on

päinvastainen eli korkein kysyntä klo 7-16.

Kuva 11. Henkilöliikenteen määrä jaoteltuna työ- ja koululiikenteeseen vuorokauden

aikana. (Liikennevirasto 2018)

Kuvassa 12 on esitetty henkilöliikenteen keskimääräinen tuntijakauma vapaa-aika- ja

asiointiliikenteen osalta. Kuvan 12 mukaan ostoksille ja muuhun asiointiin kohdistuva

liikenne ajoittuu aamu yhdeksän ja ilta yhdeksän välille tasaisesti. Vapaa-ajan viettoon

kohdistuva liikenne on suurinta ilta-aikaan eli kello yhden ja kymmenen välillä. Lisäksi

vapaa-ajan viettoon tarkoitettua liikennettä on määrällisesti paljon. (Liikennevirasto

2018)
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Kuva 12. Henkilöliikenteen määrä jaoteltuna vapaa-aika- ja asiointiliikenteeseen

vuorokauden sisällä (Liikennevirasto 2018)

Mary S. Smith on koostanut pysäköintipaikkojen käyttöastetta kuvaavan taulukon eri

toimijoittain. Kuvassa 13 on kuvattu asumispysäköinnin pysäköintiastetta aamu kuuden

ja puolen yön välillä, minkä mukaan asumispysäköinti laskee yön sadasta prosentista 65

%: iin. Vieraspysäköinnin pysäköintiaste lähtee kasvamaan voimakkaasti kello kolmen

jälkeen ja pysyttelee sadassa prosentissa aina kello kymmeneen asti.

Kuva 13. Asumis- ja vieraspysäköintiasteen vaihtelevuus vuorokauden sisällä. (Smith, M.

2005)
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Kuvassa 14 on toimistopysäköinnin pysäköintiasteen kuvaaja. Tämän mukaan

toimistopysäköinti kasvaa sataan prosenttiin voimakkaasti kello kuuden jälkeen ja laskee

jyrkästi kello viiden jälkeen. Toimistopysäköinnin vieraspysäköinti tekee selkeämmät

piikit pysäköintipaikkojen vähyyden vuoksi kello kymmenen ja iltapäivä kahden

kohdalle.

Kuva 14. Toimistopysäköinnin pysäköintiasteen vaihtelevuus vuorokauden sisällä.

(Smith, M. 2005)

Vartiainen Janne on diplomityössään esittänyt asukaspysäköinnin käyttöastetta Länsi-

Pasilassa aikavälillä 15. – 21.4.2013. Pysäköintiaste on esitetty käytetyt pysäköintipaikat

suhteessa kohteessa havaittuun huippukysyntään. Näin ollen pysäköintiasteen ollessa 100

% kaikki paikat eivät ole käytössä, vaan silloin ollaan asukaspysäköinnin

huippukysynnässä. Kuva 15 on muokattu Vartiaisen diplomityöstä ja siinä on asian

esittämisen helpottamiseksi laskettu keskiarvoina eri päivien pysäköintiasteet tunneittain.

Kuvan 15 mukaan arkena kello yhdentoista ja iltapäivä neljän välillä pysäköintiaste

laskee alle 70 %. Viikonloppuna pysäköintiasteen kuvaaja on hyvin samankaltainen kuin

arkena, mutta yöllä pysäköintiaste on vain 89 % ja päivällä vasta kello 12 jälkeen

pysäköintiaste laskee alle 70 %: in. Työpaikkapysäköinnin aikavaihtelu riippuu hyvin

paljon työnteon ajankohdasta eli onko kyseessä vuorotyö vai ns. toimistotyö.
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Kuva 15. Asukaspysäköinnin pysäköintiasteen suhde huippukysyntään. (Vartiainen 2014)

Vartiainen on diplomityössään kuvannut myös työpaikkapysäköinnin pysäköintiasteen

vaihtelevuutta vuorokauden sisällä.  Pysäköintiasteen tarkastelun kohteena on ollut

Espoon Kannunsillan pysäköintihalli, Keilaniemessä sijaitseva entinen Nokian

pääkonttori sekä Helsingin Länsi-Pasilan pysäköintilaitos. Näistä kolmesta kohteesta on

koostettu työpaikkapysäköinnin pysäköintiasteet eri vuorokauden aikoina, jotka on

esitetty kuvassa 16. Kuvan 16 mukaan työpaikkapysäköinti kasvaa voimakkaasti arkena

kello seitsemän jälkeen ja vähenee voimakkaasti kello kolmen jälkeen.

Työpaikkapysäköinnin pysäköintiaste on tämän mukaan yli 90 % aamusta iltaan. Kuvassa

16 pysäköintiaste kuvaa pysäköintiä suhteessa viikon huippukysyntään.
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Kuva 16. Työpaikkapysäköinnin pysäköintiasteen osuus huippukysynnästä. (Vartiainen

2014)

3.3 Pysäköintipaikkojen määrän optimointi

Perinteisessä pysäköintipaikkojen optimoinnissa käytetään pysäköintinormia, joka

määrittää pysäköintipaikkojen määrän tietylle alueelle. Pysäköintinormi pyrkii

vastaamaan pysäköinnin kysyntää ja vaikuttaa hyvin eri tyyppisille alueille.

Pysäköintinormin määrittämisessä ei välttämättä oteta tarpeeksi hyvin huomioon

maantieteellisiä, demograafista ja taloudellista tekijää, joka myös vaikuttaa

pysäköintivaatimuksiin, kuten myös, onko kyseessä esikaupunki vai kantakaupunki ja

onko pysäköinti maksullista vai ei. Jotta vältyttäisiin ylitarjonnalta, tulee huomioida
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∂ Demografia

∂ Taloudellinen elintaso

∂ Omistus ja vuokra-asuntojen suhde

∂ Pysäköinnin hinta

∂ Keskitetty pysäköinti

∂ Pysäköinnin mobiilisovellukset

∂ Aikarajoitukset (Litman 2016)

3.3.1 Pysäköintipaikkojen määrän ja kysynnän suhde

Kirjallisuudessa on osoitettu, että vuorottaispysäköinnin avulla voidaan tehokkaasti jakaa

pysäköintipaikkojen käyttöä. Jingwei Yu etl al. on työssään Optimal Distribution model

of shared parking space in large shopping malls at night mallintanut pysäköintipaikkojen

optimointia isojen ostoskeskusten pysäköintialueilla yöaikaan. Pysäköintipaikkojen

optimoimisen avuksi on tehty lineaarinen ohjelmistomallinnus pysäköintipaikoista.

Tulokset ovat teoreettisia mallinnuksia ja sen vuoksi käytäntö osoittaa parhaiten

pysäköintipaikkojen käytön tehostamisen. Työssä on analysoitu nimeämättömien

pysäköintipaikkojen jakamisen haasteita, tarkastellaan nimeämättömien

pysäköintipaikojen maksimikäyttöä sekä muodostetaan lineaarinen ohjelmistomalli

nimeämättömille pysäköintipaikoille erityisesti yöaikaan ostoskeskuksessa. Näiden

tietojen avulla työssä on pyritty luonnostelmaan tiedostopohja pysäköintipaikkojen

vuokraukseen perustuvalle operaattorille. Pysäköintilaitoksista on saatavilla

reaaliaikaista tietoa pysäköintipaikkojen käytöstä, mistä tiedot voidaan toimittaa

pysäköintiä optimoivalle tiedostopohjalle. Myöhemmin tätä tietoa voidaan käyttää

pysäköinnin hinnan määrittelyssä sekä samalla kerätään tietoa pysäköintipaikkojen

kysynnästä.

Työssä käytetyssä esimerkissä on otettu tarkasteluun yöaikainen jakso aamu seitsemästä

ilta seitsemään ja sitä tarkastellaan puolen tunnin jaksoissa. Vapaita eli käytettävissä

olevia pysäköintipaikkoja tarkastelujaksolle on yhteensä 80 kappaletta. Keskimääräinen

pysäköintiaika on 11 tuntia ja pysäköinnin kysyntä vaihtelee esimerkissä 0 – 500 välillä.

Pysäköintipaikka maksaa pysäköintipaikkaa vuokraavalle operaattorille 0,5 rmb/h ja

pysäköijä maksaa autopaikasta 0,5 rmd/h. Kuvassa 17 on esitetty pysäköinnin kysynnän

ja pysäköinnistä saatavan tuoton suhdetta. Kun pysäköinnin kysyntä on alle 61, niin

pysäköinnistä syntyy pelkästään tappiota. Kun pysäköinnin kysyntä on 105, niin kaikille
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pysäköintipaikkaa tarvitseville ei ole paikkaa vaan paikat jaetaan valikoidusti. Mikäli

pysäköintipaikkojen saatavuudessa ei oteta pysäköinnin valvontaa huomioon, niin suurin

pysäköintipaikkojen kysyntä voi olla 265. Tämän jälkeen yhteenkään pysäköinnin

kysyntään ei voida tarjota autopaikkaa. Mikäli pysäköinninvalvonta otetaan huomioon,

niin suurin pysäköintikysyntä voi olla 198.

Kuva 17. Pysäköinnin kysyntä ja siitä saatavan tuoton suhde. (Jingwei Yu etl al. 2018)

Kuvassa 18 on esitetty pysäköinnin kysynnän ja käyttöasteen suhdetta. Kun

pysäköinninkysyntä on yhteensä 211, niin käyttöaste on 1. Näin ollen voidaan

havainnoida se, että saadakseen käyttöaste lähelle maksimia, niin pysäköintipaikkojen

kysyntä pitää nousta reilusti yli käytössä olevien paikkojen. Tarkastelujaksolle vapaita

olevia paikkoja oli 80 kappaletta, joten paikkojen kysyntä nousee 2,6-kertaiseksi

käytettävissä oleviin paikkoihin. (Jingwei Yu etl al. 2018)
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Kuva 18. Pysäköinnin kysyntä suhteessa käyttöasteeseen. (Jingwei Yu etl al. 2018)

3.3.2 Nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön vaikutukset pysäköintipaikkojen
määrään

Nimikoimattomien autopaikkojen hyöty on siinä, että pysäköintipaikkoja ei tarvitse

rakentaa yhtä paljon kuin nimikoituja autopaikkoja, koska kaikki autot eivät tarvitse

pysäköintipaikkaa samana vuorokauden aikana. Poissaolevat autot mahdollistavat sen,

että toinen auto voi käyttää heille mitoitettua autopaikkaa ja pysäköintipaikkojen tarpeen

määrää voidaan optimoida tehokkaammin. Kyseessä on vuorottaiskäyttö ja siitä saatavat

hyödyt eli autopaikkojen kokonaismäärän väheneminen. Eri kaupungit ovat lisänneet

pysäköintinormiinsa nimikoimattomat autopaikat joustotekijäksi, joilla voi vähentää

velvoiteautopaikkojen rakentamistarvetta. Helsingin pysäköintinormin mukaan, mikäli

vähintään 50 autopaikkaa järjestetään nimikoimattomina, voidaan pysäköintinormin

mukaisesta autopaikkamäärästä vähentää 10 %. Mikäli nimikoimattomia autopaikkoja on

yli 200, niin lievennys pysäköintinormiston mukaiseen autopaikkojen määrään on 15 %.

(Helsingin kaupunki 2015a) Oulun pysäköintinormin mukaan keskitetyssä

pysäköintilaitoksessa osoitetuilla nimikoimattomilla paikoilla voidaan lieventää

pysäköintinormin mukaista autopaikkamäärää 10 – 20 % tai vuorottaispysäköinnillä 20 –

30 %. Nimikoimattomuudesta saatavaa autopaikkojen tarpeen määrän vähenemistä

voidaan arvioida sen mukaan, paljonko eri toimijoita on kyseisellä pysäköintialueella

suhteessa toisiinsa ja näiden toimijoiden pysäköintitarpeesta eri vuorokauden aikoina.
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Esimerkkiarvio

Kun tarkastellaan eri toimijoiden pysäköintitarvetta eri vuorokauden aikoina, niin

suhteutetaan pysäköidyt autot kaikkiin pysäköintioikeuksiin. Käytännössä on harvinaista,

että tietylle pysäköintialueelle kaikista pysäköintioikeuden omaavista autoista 100 % olisi

yhtä aikaisesti pysäköitynä. Mitä suurempi pysäköintialue on, sitä todennäköisempää on,

että määrällisesti useampi pysäköintioikeuden omaavista autoista ei ole pysäköitynä.

Voidaan siis puhua pysäköintitarpeesta, joka vaihtelee vuorokauden sisällä riippuen

pysäköinnin luonteesta. Jos halutaan yhdistää asukas- ja työpaikkapysäköinti, tulee

tunnistaa näiden toimijoiden pysäköintitarpeen luonne. Esimerkissä tarkastellaan

tilannetta kahtena eri aikana eli keskipäivällä ja keskiyöllä. Oletetaan, että

asukaspysäköinnin pysäköintitarve on 60 % kaikista asukaspysäköinnin

pysäköintioikeuksista ja työpaikkapysäköinnin pysäköintitarve 90 % kaikista

työpaikkapysäköinnin pysäköintioikeuksista keskipäivällä. Yksinkertaistettuna suurin

osa työntekijöistä on saapunut työpaikalleen ja melkein puolet asukaista on lähtenyt

töihin tai kouluun autolla. Keskiyöllä taas asukaspysäköinnin pysäköintitarve on 90 %

kaikista asukaspysäköinnin pysäköintioikeuksista ja työpaikkapysäköinnin

pysäköintitarve on 10 % kaikista työpaikkapysäköinnin pysäköintioikeuksista. Tässä

tilanteessa taas osa työntekijöistä on jättänyt autonsa töihin, mutta suurin osa asukkaista

on kotonaan. Oletetaan, että asukas- ja työpaikkapysäköinti noudattaa tämän mukaisesti

pysäköintitarvetta, jotta voidaan karkeasti vertailla, miten näiden toimijoiden keskinäinen

suhdeluku vaikuttaa autopaikkojen tarpeeseen. Taulukossa 3 on vertailtu, kuinka paljon

pysäköintipaikkoja yhteensä tarvitaan, kun asukaspysäköinnin ja työpaikkapysäköinnin

pysäköintioikeuksien suhdeluku vaihtelee. Käytetään oletuksena pysäköintialuetta, jonne

on myönnetty yhteensä 200 pysäköintilupaa.
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Taulukko 3. Vertailutaulukko asukaspysäköinnin ja työpaikkapysäköinnin suhdeluvun

vaikutus autopaikojen tarpeeseen.

Asukaspysäköinti-

oikeuksien suhde

työpaikkapysäköintiin

(%)

Paikkojen

tarve

asukaspysä-

köintiin

päivällä

(kpl)

Paikkojen

tarve

työpaikkapysä-

köintiin

päivällä (kpl)

Paikkojen

tarve

asukaspysä-

köintiin

yöllä (kpl)

Paikkojen

tarve

työpaikkapysä-

köintiin yöllä

(kpl)

Yhteensä

päivällä

(kpl)

Yhteensä

yöllä

(kpl)

10/90 12 162 18 18 174 36

25/75 30 135 45 15 165 60

50/50 60 90 90 10 150 100

75/25 90 45 135 5 135 140

90/10 108 18 162 2 126 164

Taulukon 3 mukaan eniten autopaikkoja tarvitaan eli 174 kpl, kun asukaspysäköintiä on

10 % kaikista pysäköintioikeuksista ja työpaikkapysäköintiä on 90 % kaikista

pysäköintioikeuksista. Tällöin nimikoimattomuudella ja vuorottaiskäytöllä voidaan

vähentää = 0,13 % pysäköintinormin mukaisesta autopaikkatarpeesta. Suurin

autopaikkojen tarpeen vähennys tulee, mikäli asukaspysäköintiä on 75 % kaikista

pysäköintioikeuksista ja työpaikkapysäköintiä 25 % kaikista pysäköintioikeuksista.

Tällaisessa tilanteessa autopaikkatarve on 140 kpl. Tällöin nimikoimattomuudella ja

vuorottaiskäytöllä voidaan vähentää  100 = 30 % pysäköintinormin

mukaisesta autopaikkatarpeesta.

Kun halutaan arvioida tarvittavien paikkojen määrä, joudutaan käyttämään mitoittavana

tekijänä pysäköintioikeuksia, koska voidaan olettaa, että samaa paikkaa voi käyttää kaksi

tai enemmän pysäköintioikeuden omaavaa autoa. Ennakkoon pysäköintioikeuksien

kysyntää on vaikea arvioida, mutta teoriassa sen pitäisi vastata alueelle syntyvää tai

alueella olevaa autopaikkatarvetta eli alueella olevaa pysäköintinormia, mikäli normiston

määrityksessä on ollut oleellisena prioriteettina vastata autopaikkatarpeeseen. Lisäksi

esimerkin kaltaisessa määrittelyssä joudutaan ennustamaan eri toimijoiden

pysäköintitarpeen muutos vuorokauden sisällä. Mikäli tällainen ennustaminen on

mahdotonta tai pysäköinti on hyvin vaihtelevaa, on myös vuorottaiskäytöstä saatava

autopaikkatarpeen vähentymisen ennustaminen etukäteen vaikeaa. Esimerkin

yksinkertaistamiseksi huomioitiin vain kahta ajankohtaa vuorokauden sisällä, koska
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esimerkin tarkoituksena oli havainnollistaa eri toimijoiden välisen suhteen vaikutusta

autopaikka tarpeeseen.

Mikäli halutaan arvioida autopaikkojen määrällistä tarvetta, tulee tunnistaa

pysäköintialueelle kohdistuva pysäköintitarve eli tuleva pysäköintioikeuksien määrä.

Tämän lisäksi tulee tunnistaa, missä suhteessa eri toimijoita on, jotta voidaan arvioida

niiden pysäköintitarpeen vaihtelua vuorokauden sisällä. Tämän jälkeen voidaan tehdä

lopullinen olettamus siitä, kuinka paljon enemmän pysäköintioikeuksia alueella on

autopaikkoihin nähden. Asukas- ja työpaikkapysäköinnin vuorottaiskäytössä

pysäköintipaikkojen suuri kysyntä on vaihtotuntien aikana, kun asukkaat ovat

poistumassa ja työntekijät tulossa.

3.4 Vuorottaispysäköinnin haasteita

3.4.1 Vuorottaispysäköinnin järjestämisen haasteet täydennysrakennuskohteessa

Vuorottaispysäköinnin sopimusjärjestelmä on haasteellisempi kuin tonttikohtaisen

pysäköintialueen toteuttamisessa. Haastavammaksi sopimusjärjestelmän tekee se, että

keskitetyssä pysäköintijärjestelyssä on enemmän toimijoita mukana. Seuraavaan

kappaleeseen on koottu Vartiaisen diplomityöstä Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston

ja Helsingin suunnitteluviraston edustajan kommentteja liittyen vuorottaispysäköinnin

toimivuuteen täydennysrakennuskohteissa. Diplomityön aiheena on pysäköintipaikkojen

vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Helsingissä.

Täydennysrakennuskohteissa jo toteutunut maankäyttö voi mahdollistaa

vuorottaispysäköinnin onnistumisen monipuolisten toimijoiden olemassaololla.

Vuorottaispysäköinnissä onnistumisessa oleellisinta olisi sekoittunut maankäyttö, kuten

asumisen, liiketilojen ja toimistotilojen sekoittuminen, jotta pysäköinnin tarvehuiput

olisivat eriaikaisia toimijasta riippuen. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta on

todettu, että sekoittunut maankäyttö ei mahdollisesti toteudu

täydennysrakennuskohteissa, koska se ei ole alueelle tarkoituksenmukaista tai

mahdollista. Esimerkiksi lähiöalueilla ei juurikaan ole sekoittuneen maankäytön piirteitä,

kun taas keskusta-alueilla sekoittunutta maankäyttöä on olemassa enemmän. Yksi syy

sekoittuneen maankäytön vähyyteen on myös Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston

esittämä ajatus, että useat sijoittajat rahoittavat joko pelkästään asuntoihin tai

toimitiloihin, mutta eivät hybridirakentamiseen. Täydennysrakentamisessa koettiin
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vuorottaispysäköinnin toteutuksessa jopa suurempia haasteita kuin

uudisrakennuskohteissa molempien virastojen mielestä. Lisäksi olemassa olevien asunto-

osakeyhtiöiden pysäköintijärjestelyjen muutos ja niistä neuvottelu koettiin haastavaksi.

Vanhoja rakenteita on rakennettu erilaisilla pysäköintisopimuksilla ja useiden eri

aikakausien sopimusten hallinta on monimutkaista. Lisäksi usean yksittäisen asunto-

osakeyhtiön kanssa pysäköintijärjestelyjen muuttaminen voi olla vaikeaa.

3.4.2 Autopaikkojen toteuttamiskustannusten haasteet vuorottaispysäköinnissä

Vuorottaispysäköinnin toteutuskustannuksissa esiintyy ongelmia, joita tonttikohtaisessa

rakentamisessa ei ole. Seuraavassa kappaleessa on koottu Helsingin kaupungin

Kiinteistöviraston, Helsingin suunnitteluviraston ja yksityisen rakentajan SRV Rakennus

Oy:n edustajan esittämiä haasteita liittyen vuorottaispysäköinnin toteutuskustannuksiin.

Kommentit on siteerattu myös Vartiaisen diplomityöstä kuten aiemmin.

Helsingin kaupungin Kiinteistövirastosta on otettu kantaa vuorottaispysäköinnin

toteuttamisen kustannuksiin. Heidän arvionsa mukaan vuorottaispysäköinnin

kannattavuuden arvioinnissa pitää pystyä osoittamaan, kuinka suuri on autopaikkojen

vähennyksestä saatava hyöty verrattuna perinteiseen tonttikohtaisen pysäköintiratkaisun

toteutumiskustannukseen. Useamman toimijan mukanaolo, tekee keskitetystä

pysäköintijärjestelystä monimutkaisemman ja laajemman, kuin tonttikohtaisesta

pysäköintialueesta. Tämä vaatii rakennuttajalta suurempia resursseja ja kokemusta

hankekoon kasvaessa. Uudisrakennuskohteissa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on

todennut, että ongelmaksi on muodostunut keskitettyjen ja suurien pysäköintilaitosten

etupainotteinen rahoitus, sillä pysäköintilaitos tulee olla käytössä heti ensimmäisille

käyttäjille. Etupainotteinen investointi onkin todettu muidenkin toimijoiden mielestä

keskeisimmäksi haasteeksi. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on esittänyt tähän

ratkaisuksi muunneltavat ja täydennettävät pysäköintiratkaisut, jotka valmistuvat

rakentumisen edetessä vaiheittain. Kaupungin osallistumista investointiin pidettiin

Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa epätodennäköisenä. Vuorottaispysäköinnin

rakentamiskustannuksista merkittävämmäksi SRV Rakennus Oy:n edustajan mielestä

nousee arvonlisäverotus, sillä yritysten omistamien toimistorakennusten

pysäköintipaikkojen rakennuskustannukset voidaan vähentää verotuksesta, mitä

mahdollisuutta taas asuinrakennuksien yhteydessä ei ole. (Vartiainen 2014)
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3.5 Viisaan pysäköinnin järjestelmät

Maailmanlaajuisesti on ilmestynyt erilaisia viisaan pysäköinnin järjestelmiä, joiden

tavoitteena on vähentää pysäköintipaikan etsimiseen käytettyä aikaa. Älypuhelimissa

voidaan hyödyntää applikaatioita, jotka tehostavat olemassa olevien pysäköintialueiden

käyttöä jakamalla vapaiden pysäköintipaikkojen tietoja käyttäjille. Näin ollen pysäköinti

voidaan kohdentaa matalan kysynnän pysäköintialueille ja vähennetään epätietoisuutta

pysäköintipaikan saatavuudesta. Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön tehostamista

varten on luotu erilaisia nettisivuja, joissa pysäköintipaikan omistavat ja

pysäköintipaikkaa tarvitsevat voivat vuokrata vapaana olevia pysäköintipaikkoja.

Suosituimpia maailmalla käytössä olevia sovelluksia ovat ParkingAuction, Mobypark,

Rent a Park sekä JustPark. Pysäköintipaikan omistaja rekisteröi autopaikkansa

käytettävissä olevan ajan sekä hinnan nettisivustolle, josta autopaikkaa tarvitseva voi

varata haluamansa paikan. Näin ollen pysäköintipaikan vuokraaja säästää

pysäköintipaikan etsimiseen käytettävän ajan sekä voi etukäteen valita pysäköintipaikan

läheltä kohdettaan tai hinnan perusteella. Yksityisen pysäköintipaikan vuokraaminen

mahdollistaa vuokraajalle lisätuloja, mutta myös lieventää pysäköintipaikkojen pulaa.

Myös pysäköintiyhtiöt ovat alkaneet vuokraamaan sivustojen kautta aikaisemmin

nimikoituina myymiään paikkojaan myös yleiseen vuokrakäyttöön erityisesti

sekoittuneen maankäytön alueilla. Pysäköintidatan avulla voidaan kerätä myös

päivittäistä tai pitkäaikaista pysäköintidataa pysäköintipaikan omistajalle. (Shao C. et al.

2016)
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4 VUOROTTAISPYSÄKÖINTIÄ HYÖDYNTÄVÄT
ESIMERKKIKOHTEET

Esimerkiksi on valittu autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaispysäköintiä

käytännössä soveltavia keskitettyjä pysäköintilaitoksia Suomessa. Kaikissa

esimerkkikohteissa on sekä asumis- että työpaikkapysäköintiä ja lyhyt aikaista

asiointipysäköintiä. Esimerkkikohteet ovat Jyväskylässä P-Pergamentti, Helsinki

Ruohoparkki ja Länsi-Pasila. Pysäköintilaitoksissa operaattoreina toimivien

pysäköintiyhtiöiden toimitusjohtajia haastateltiin puhelinhaastattelulla. Haastattelussa

pyrittiin selvittämään pysäköintilaitosta käyttävien sekä pysäköintiyhtiöiden

suhtautumista nimikoimattomiin autopaikkoihin, autopaikkojen käyttöastetta ja

mitoitusperusteita.

4.1 Kangas, Jyväskylä

4.1.1 Aluetiedot

Jyväskylän Kangas sijaitsee noin 600 metrin päässä Jyväskylän ydinkeskustasta. Kankaan

alue on Jyväskylän kaupungin aluekehityshanke, jonne kaavaillaan 5000 asukasta ja 2100

työpaikkaa vuodelle 2040. Alueella on toiminut vuoteen 2010 asti paperitehdas. Nykyisin

alueella toimii eri yrityksiä ja sekä oppilaitoksia, kuten Jyväskylän ammattiopisto,

Jyväskylän aikuisopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Vuonna 2017

ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle.  Alueen kehittämisteemoihin kuuluvat

autottoman asumisen mahdollistaminen sekä tiivis kaupunkirakenne. Kuvassa 20 on

esitetty Kankaan alueen asemakaava ja P-Pergamentin sijainti. Pysäköinti on järjestetty

alueella keskitettyihin pysäköintilaitoksiin ja kadunvarsien sekä piha-alueiden autopaikat

ovat varattuja saattoliikenteelle ja tavaran kuljetusta varten sekä lyhytaikaiseen

vieraspysäköintiin. (Jyväskylän kaupunki 2015)
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Kuva 20. Kankaan alueen asemakaava. Karttaan on merkitty vaaleanpunaisella P-

Pergamentti. (Jyväskylän kaupunki 2018)

4.1.2 P-Pergamentti

Kankaan alueella otettiin käyttöön 15.12.2017 pysäköintitalo P-Pergamentti, jota operoi

kaupungin omistama pysäköintiyhtiö Jyväs-Parkki Oy. P-Pergamentissa on yhteensä 622

autopaikkaa, jotka kaikki ovat nimikoimattomia ja toimivat vuorottaiskäytöllä. Kankaan

alueella on alueellinen pysäköintikielto, jonka valvonnasta vastaa Jyväskylän kaupungin

pysäköinninvalvonta. Vuoden 2018 keväällä Kankaan alueella asui noin 300 henkilöä.

Keväällä alueella oli jo jonkin verran työpaikkapysäköintiä, mutta työpaikat sijaitsevat

kaukana pysäköintihallista, joten kävelyetäisyyksien vuoksi P-Pergamentin käyttöä ei

koettu järkeväksi. (Leskinen 2018)

Kankaan alueen pysäköinnin järjestelystä haastateltiin Jyväs-Parkin toimitusjohtajaa

Hannu Leskistä. Alueella toimiva pysäköinti on haluttu järjestää etupainotteisesti niin,

että ensimmäisten asukkaiden tultua alueelle pysäköintilaitos on jo käytössä. Tällaisella

järjestelyllä tulevat asukkaat tottuvat alusta asti käyttämään keskitettyä pysäköintilaitosta

tonttikohtaisen pysäköinnin sijaan. Koska Kankaan alue on uusi ja sen tarkoitus kehittyä

vuoteen 2040 asti, on pysäköinnin toiminnallisuutta tai käyttökokemuksia näin
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alkuvaiheessa erittäin vaikea arvioida. P-Pergamentissa on keväällä 2018 ollut 200

pysäköintisopimusta ja työpaikkapysäköintiä eikä lyhytaikaista pysäköintiä ole juuri

ollenkaan. Kommentit alueen pysäköinnistä ovat liittyneet lähinnä hintaan. Osassa

kommenteissa on arvioitu pysäköintisopimuksen kuukausihinnan olevan korkea ja osassa

kommenteissa on koettu kuukausihintaan perustuvan pysäköinnin olevan mielekkäämpi

vaihtoehto arvokkaisiin autopaikkaosakkeisiin verrattuna.

Alueelle rakennetut kiinteistöt ovat maksaneet alueella olevan normin mukaisista

velvoitepaikoistaan Jyväs-Parkille. Kankaan alueen pysäköintinormin on asumiskäyttöön

1/140 k-m2, toimistoilla 100 k-m2 ja opetustoimintaan käytetyillä tiloilla 1/250 k-m2.

Velvoitepaikkojen hinnat muodostuvat hankkeen rakennuskustannuksista, jotka jatkossa

korottuvat rakennuskustannusindeksin muutoksen verran. Tonttikohtaiseen

pysäköintijärjestelyyn verrattuna velvoitepaikkojen hinnat ovat tasavertaiset koko

Kankaan alueen kiinteistöille, eivätkä ne riipu pysäköintialueen rakennus- tai

järjestelykustannuksista. Keväällä 2018 P-Pergamentissa velvoitepaikkoista on myyty

kolmasosa. Alueelle on tarkoitus rakentaa uusia pysäköintilaitoksia, joiden rakennustyöt

aloitetaan, kun tarvetta uusille velvoitepaikoille esiintyy. P-Pergamenttiin tekemät

pysäköintisopimukset solmitaan aina Jyväs-Parkin kanssa. Kankaan alueen

pysäköintihalleissa pyritään tehostamaan pysäköinnin käyttöastetta tulevaisuudessa niin,

että pysäköintisopimusten määrä on 20 – 30 % isompi pysäköintipaikkojen lukumäärästä.

Pysäköinnin tehostamisesta saatava taloudellinen hyöty on huomioitu velvoitepaikkojen

hinnassa.

Pysäköintilaitoksen käyttöä tarkastellaan puomilaitoksesta saatavan pysäköintidatan

avulla, mutta myös pysäköintisopimusten avulla. Tällä hetkellä P-Pergamenttiin voi tehdä

aikarajoitettuja tai -rajoittamattomia pysäköintisopimuksia: työmatkapysäköintikortti,

asukaspysäköintikortti ja kuukausikortti. Aikarajoitetut pysäköintisopimukset eli

työpaikka- ja asukaspysäköintikortti toimivat niin, että pysäköintisopimuksen hinta on

edullisempi kuin aikarajoittamattomassa kuukausikortissa, mutta autoa saa pysäköidä

vain joko aamusta iltaan tai vastaavasti illasta aamuun. Keväällä 2018

asukaspysäköintikortin hinta oli 40 €/kk, työmatkapysäköintikortin hinta oli 49 €/kk ja

aikarajoittamattoman kk-kortin hinta on 70 €/kk.  Tulevaisuudessa olisi tavoitteena liittää

pysäköintisopimuksiin mobiilikäyttöinen sovellus, jonne on mahdollista määrittää itse

pysäköinnin ajankohta, kunhan pysäköinnin kesto on käytettävissä olevan

pysäköintituotteen mukainen. (Leskinen 2018)
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4.1.3 Arvio Kankaan alueen pysäköintijärjestelystä

Kankaan alue on uudisrakennuskohde, jossa on haluttu hyödyntää keskitettyjä

pysäköintilaitoksia. Keskitetyt pysäköintilaitokset vähentävät alueen autoliikennettä ja

vapauttavat piha-aluetta pysäköinnin sijaan muuhun käyttöön. Etäisyydet asunnon ja

pysäköintialueen välillä voivat olla pidemmät kuin tonttikohtaisessa

pysäköintijärjestelyssä, mutta tällaiseen pysäköintijärjestelyyn on käyttäjän kannalta

helpompi tottua, kun se on jo olemassa olevaa alueen toiminnan alusta asti ja se on tuotu

hyvin esille aluetta markkinoitaessa. Alueen kaikki asukkaat saavat tasavertaiset

pysäköintiolosuhteet niin hinnan kuin palvelutason osalta. Pysäköinnistä aiheutuva kulut

kohdennetaan suoraan pysäköintialuetta käyttävälle kuukausimaksun muodossa ja näin

ollen pysäköinti ei muodostu harhakuvitelmallisesti ilmaiseksi. Tällainen järjestely voi

saada käyttäjän harkitsemaan pysäköintipaikan tarpeellisuutta ja muita kulkutapojen

vaihtoehtoja auton sijaan, mikä on osittain pysäköintipolitiikan linjauksen mukaista. P-

Pergamentissa on vaihtoehtona aikarajoitettu pysäköintioikeus. Tällainen

hinnoittelumalli voi toisaalta edistää oman auton käyttöä, kun autoa ei ole mahdollista

jättää päiväksi tai yön ajaksi, vaan on ikään kuin pakotettu käyttämään autoa aina.

Kankaan alueen toiminta on vielä niin alussa, että autopaikkojen nimikoimattomuudesta

saatavia hyötyjä ei voida vielä arvioida. Mikäli alueelle muodostuu myös työpaikkoja,

niin toimiva vuorottaiskäyttö on mahdollista. Kankaan alueen pysäköinnin tehokkuuteen

vaikuttaa voimakkaasti pysäköintipaikkojen kysyntä. Mikäli pysäköintisopimusten määrä

tulisi jatkossa olemaan 20 – 30 % suurempi kuin pysäköintipaikkojen lukumäärä, niin

pelkästään P-Pergamenttiin tarvitaan noin 547 – 609 sopimusta kevään 2018 sopimusten

määrien lisäksi. Jotta vuorottaiskäyttö toimisi hyvin, tulisi kaikista

pysäköintisopimuksista noin 17 % - 23 % olla työmatkapysäköinnin käytössä, mikäli

loput ovat asukaspysäköintiä. Aikarajoittamattomia pysäköintisopimuksia tarvittaisiin P-

Pergamenttiin yhteensä noin 622 asukaspysäköintisopimusta ja 127 – 186

työmatkapysäköintisopimusta. P-Pergamentissa on myös aikarajoitettuja

pysäköintisopimuksia. Mikäli aikarajoitus koskee päiväsaikaa, niin tämä tarkoittaa sitä,

että niin sanottuja työmatkapysäköintisopimuksia voidaan myydä enemmän.

Työmatkapysäköinnissä joudutaan käyttämään oletusta, että pysäköinnin tarvetta ei ole

yöaikaan kuin hyvin pienellä osuudella. Kun pysäköintisopimuksen aikarajoitus koskee

yöaikaa, tekee se tämän olettamuksen todeksi, mutta ei vaikuta muuten etukäteen

laadittuun arvioon autojen määrästä. Aikarajoitusten suurin vaikutus on lähinnä
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käyttäjälle pysäköinnin hinnan aleneminen. P-Pergamentissa on myös mahdollisuus

lyhytaikaiseen pysäköintiin. Tällaisen pysäköinnin tarpeen ennustaminen etukäteen on

vaikeaa, mutta mikäli sen suuruutta haluaa etukäteen arvioida, tulee tunnistaa, millaista

lyhytaikaista pysäköintiä alueella esiintyy. Tämän jälkeen voidaan arvioida,

pienennetäänkö pysäköintisopimusten tavoitemäärää, jotta varmistutaan lyhytaikaiselle

pysäköinnille riittävästi tyhjiä paikkoja. Kun ennustetaan pysäköintipaikkojen määriä,

joudutaan käyttämään paljon olettamuksia. Toiminnallisuuden kannalta on myös

oleellista seurata pysäköinnin käyttöastetta reaaliajassa esimerkiksi puomijärjestelmän

avulla. Näin ollen voidaan muodostaa tarkemmin käsitys siitä, milloin pysäköintipaikkoja

on tyhjillään ja voidaanko niiden käyttöä tehostaa.

Oleellista Kankaan alueen pysäköinninjärjestelyssä on ollut kaupungin omistaman Jyväs-

Parkin osallisuus sekä kaupungin ohjaus alueen pysäköintijärjestelyn muodostumisessa.

Alueen piha-alueet on haluttu tehdä autottomiksi, joten alueellinen pysäköintikielto tukee

pysäköintihallin toimintaa ja lisää pysäköintipaikkojen kysyntää pysäköintihallissa.

Jyväs-Parkki operaattorina on mukana hallinnoimassa pysäköintipaikkoja, sillä

pysäköinti toimii pysäköintisopimusperiaatteella autopaikkaosakkeen sijaan. Leskinen

mainitsi haastattelussa, ettei näe sopimuspysäköinnin kannattavaksi bisnekseksi matalan

hintatason vuoksi. Sen sijaan lyhytaikainen pysäköinti on hinnan puolesta jopa

kannattavaa toimintaa. Näin ollen asukaspysäköinnin järjestäminen keskitetysti ei

taloudellisesta näkökulmasta ole varsin voitokasta vaan kyseessä on enemmänkin

poliittinen päätös alueen muodostumisesta ja tämän vuoksi kaupungin rooli on suuri.

4.2 Ruohoparkki, Helsinki

Aluetiedot

Ruohoparkki on keskitetty pysäköintilaitos, joka sijaitsee Helsingin Länsisataman

kaupunginosassa. Ruohoparkin kanssa samassa korttelissa sijaitsee liikerakennuksia,

viereisissä kortteleissa asuinrakennuksia ja liikerakennuksia sekä Ruoholahden

metroasema. Ruoholahdessa autopaikat tulee järjestää, joko LPA-1 korttelialueelle

pysäköintitaloon tai maanalaisiin tiloihin tai tontille kellariin. Kuvassa 21 on esitetty

LPA-1 merkinnällä autopaikkojen korttelialue, jossa sijaitsee ruohoparkki. Ruoholahden

alueella on myös kadunvarsipysäköintiä. Ruohoparkki sijaitsee vuokratontilla, jota

Helsingin kaupunki vuokraa pitkäaikaisella sopimuksella.
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Kuva 21. Ruoholahden korttelin 20002 asemakaava. (Helsingin kaupunki 2018)

Ruohoparkki

Ruoholahden Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajaa Harri Kangasmäkeä sekä Ruohoparkki

Oy:n toimitusjohtajaa Jari Vainiota haastateltiin Ruoholahden pysäköinnistä.

Ruohoparkki on keskitetty pysäköintilaitos, joka on otettu käyttöön vuonna 1991.

Ruohoparkissa on 849 autopaikkaa, jotka kaikki ovat nimikoimattomia.

Pysäköintilaitoksessa on asukaspysäköintiä, työmatkapysäköintiä sekä lyhytaikaista

asiointipysäköintiä. Ruohoparkkia hallinnoi Ruohoparkki Oy, jonka tehtävänä on

harjoittaa pysäköintitoimintaa luovuttamalla pysäköintioikeuksia Ruohoparkki Oy:n

osakkeenomistajille sekä muille ulkopuolisille tahoille. Kaupunki on kaavoituksessaan

määrännyt, että Ruohoparkin asukaspysäköintiä varten tulee järjestää erikseen

pysäköintiyhtiö, joka vastaa asukaspysäköinnistä. Tämän vuoksi Ruohoparkissa 240

asukaspysäköintiin tarkoitettua autopaikkaa hallinnoi ja asukkaille autopaikkoja vuokraa

Ruoholahden Pysäköinti Oy, jonka omistajat ovat alueella olevat asunto-osakeyhtiöt sekä

kiinteistöyhtiöt. Asukaspaikoista puolet on aikarajoitettu vain yö käyttöön ja loput

paikoista ovat aikarajoittamattomia. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Ruoholahden

Pysäköinti Oy ei peri osakkailtaan suurempia maksuja kuin on tarpeen yhtiön toiminnan

toteuttamista varten. Asukaspysäköintisopimusten kuukausihinta näin ollen kattaa

pysäköinnistä aiheutuvat ylläpitokustannukset.

Keväällä 2018 asukaspysäköintipaikoista kaikki paikat eivät olleet käytössä, koska

asukaspysäköinnille ei ole ollut niin paljon kysyntää. Ruohoparkki on alueella oleviin
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asuntoihin nähden todennäköisesti liian kaukana. Asukaspysäköinnin sijaan

Ruohoparkissa koettiin työmatkapysäköinnin olevan kannattavaa taloudellisesta

näkökulmasta. Työmatkapysäköinnin kuukausisopimusten hinnat voidaan hinnoitella

markkinoiden mukaan ja niiden hinnat ovatkin asukaspysäköintisopimusta huomattavasti

kalliimpia. Työmatkapysäköinnin luonne mahdollistaa sen, että sopimuksia voidaan

tehdä enemmän kuin autopaikkoja on olemassa ja parhaimmillaan Ruohoparkissa on ollut

voimassa yhtä aikaa 1120 pysäköintisopimusta. Ruohoparkissa on sisäänajopuomit,

joiden keräämän tiedon avulla voidaan seurata pysäköintilaitoksen käyttöastetta.

Keväällä 2018 Ruohoparkissa arvioitiin olevan 600 käyttäjää vuorokaudessa. Asukas- ja

työmatkapysäköinnin lisäksi Ruohoparkissa on myös lyhytaikaista asiointipysäköintiä,

josta yleisin asiointipysäköinnin yhtenäinen kesto on kolme tai kahdeksan tuntia.

Asukaspysäköinnin vähäisestä määrästä johtuen yöaikaan pysäköintilaitos on

suurimmaksi osaksi lähes tyhjänä. Ruohoparkissa koettiin kahden eri osakeyhtiön

pysäköintipaikkojen hallinnointi toimivaksi ratkaisuksi. Työmatkapysäköinti ja

lyhytaikainen asiointipysäköinti mahdollistavat pysäköinnin taloudellisesti niin, että

asukkaiden autopaikoista ei tarvitse periä kalliita autopaikkaosakkeita eikä

yhtiövastikkeita. (Vainio, J. 2018)

Arvio Ruohoparkin pysäköintijärjestelyistä

Ruohoparkissa sekoittuu markkinahintojen mukainen työmatka- ja asiointipysäköinti,

mutta myös kaavoituksen määräämä velvoitepysäköintijärjestely sekä kohtuuhintainen

asukaspysäköinti. Helsingin kaupunki on halunnut varmistaa asukaspysäköinnin

järjestymisen määräämällä asukaspysäköinnistä hoitamaan erillisen pysäköintiyhtiön.

Kahden pysäköintiyhtiön toimiminen samassa pysäköintilaitoksessa on lähinnä

asukaspysäköinnin hinnan turvaamista, sillä Ruoholahden pysäköinti Oy:n omistajia ovat

alueella olevat asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt. Vuorottaispysäköinnin kannalta kahden

pysäköintiyhtiön toiminta voi hidastaa pysäköinnin käyttöasteen tehostamista, mikäli

pysäköintiasteen seuraaminen jää vähäiseksi tai sen parantaminen ei ole yhteisenä

tavoitteena.

Ruoholahdessa on parhaimmillaan ollut 1120 pysäköintisopimusta, joka on 271

pysäköintisopimusta eli 30 % enemmän kuin pysäköintipaikkoja on yhteensä.

Ruohoparkissa pysäköintisopimusten määrän lisäämistä ei selitä niinkään eri toimijoiden

yhteen sovittama vuorottaiskäyttö, vaan työmatkapysäköinnin luonne.

Asukaspysäköintiin on varattu 240 pysäköintisopimusta eli 28 % kaikista autopaikoista.
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Mikäli kaikki nämä asukaspysäköintiin varatut pysäköintisopimukset olisivat olleet

asukkaiden käytössä, voidaan olettaa asukaspysäköinnin mahdollistavan noin 48 – 72

autopaikan vapautuvan päiväsajaksi. Vapaiden paikkojen määrä riippuu

asukaspysäköinnin päiväsaikaisesta pysäköintitarpeesta ja tässä tapauksessa on oletettu,

että pysäköintitarve asukaspysäköitsijöillä toimistotyöaikaan on 70 – 80 %.  Voidaan siis

arvioida, että autopaikkojen määrän ylittävä sopimusosuus on mahdollistunut siksi, että

työmatkapysäköitsijöistä noin 25 % ei käytä autopaikkaansa. Arvion mukaan on oletettu,

että kaikki 240 asukaspysäköintiin varattua paikkaa ovat olleet käytössä, mutta vaikka

asukaspysäköintisopimusten määrä olisi pienempi, ei se merkittävästi muuta

työmatkapysäköinnin päiväaikaista pysäköintitarvetta. Muita olettamuksia on, että

asukkaista 20 – 30 % poistuu autollaan päiväsaikaan ja työmatkapysäköinti käyttää

pysäköintipaikkaa toimistotyöajan mukaisesti. Ruohoparkissa siis asukaspysäköinti on

mahdollistanut vain pienen osan autopaikkojen määrän ylittävästi pysäköintisopimusten

osuudesta ja suurin tekijä on ollut työmatkapysäköinnin pysäköintitarve. Tällainen tilanne

on tietysti pysäköintiyhtiön kannalta taloudellisesti hyvinkin tuottavaa, mutta tällaisen

tilanteen etukäteen ennustaminen on vaikeaa. Ruohoparkissa suurin osa pysäköitsijöistä

on työmatkapysäköitsijöitä, joten heidän pysäköintitarpeensa oletettavasti voi olla

hyvinkin yhtäaikaista ja päiväsaikaista pysäköintiastetta täytyy seurata, jotta kaikille

pysäköitsijöille löytyy paikka. Etukäteen on myös hyvin rohkeaa arvioida 25 %

työmatkapysäköitsijöistä jättävän pysäköintipaikan käyttämättä varsinkin, jos

pysäköintisopimuksen hinta on suuri. Tällaiseen tilanteeseen voidaan päästä vain

pysäköinnin seurannalla.

4.3 Länsi-Pasila

Aluetiedot

Länsi-Pasila kuuluu Pasilan kaupunginosaan, joka on yksi keskeisimmistä Helsingin

kaupunginosista. Ajoneuvoliikenne on rajoitettu Pasilankadulle sekä Radiokadulle ja

näiltä erkaneville tonttikaduille. Länsi-Pasilan katualue on rauhoitettu jalankululle ja

pyöräilylle ja alueella sallittu moottoriajoneuvoliikenne on huoltoliikennettä. Länsi-

Pasilan joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset ja alueen läpäisee joukkoliikennekatu.

Länsi-Pasilassa on viisi pysäköintilaitosta, jotka on mitoitettu alueella olevien

pysäköintinormien mukaan. Pysäköintilaitokset ovat Palkkatilantori (P1), Maistraatintori

(P2), Leanportti (P3), Rahakamarintori (P4) ja Hannanportti (P5). Kuvassa 22 on esitetty

pysäköintilaitokset kartalla.
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Kuva 22. Länsi-Pasilan keskitetyt pysäköintilaitokset kartalla. (Helsingin kaupunki 2018)

Pysäköintilaitos

Länsi-Pasilan pysäköintijärjestelyt ovat saaneet muotonsa, kun vuosina 1978 – 1979

paikallinen huoltoyhtiö suunnitteli Helsingin kaupungin ja Länsi-Pasilan rakennuttajien

kanssa asemakaavan mukaiset pysäköintialueiden järjestelyt. Perustettiin

pysäköintipaikkoja operoimaan ja hallinnoimaan Länsi-Pasilan Autopaikat Oy vuonna

1979. Länsi-Pasilan Autopaikat Oy vastasi 1 750 autopaikan rakennuttamisesta,

omistamisesta ja hallinnoinnista. Helsingin kaupunki velvoitti tontin

vuokraussopimuksessa tekemään pysäköintisopimuksen Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n

kanssa. Pysäköintilaitosten toteuttamisvaiheessa asuntoyhtiöiden edustava osakasyhteisö

on rahoittanut 60 % rakennusluvan edellyttämästä autopaikkamäärästä.  Liikekiinteistöt

ovat sen sijaan lunastaneet yhden autopaikan jokaista 210 k-m2 kohden. Länsi-Pasilan

alueen pysäköintinormi on asumiskäyttöön 1 ap/100 k-m2, opiskelijoiden, nuorison ja

vanhusten asunnot 1 ap/250-500 k-m2 ja toimistokorttelit 1 ap/250 k-m2. Pysäköintiyhtiö

noudattaa osakeyhtiölain mukaisia liikennetoiminnan periaatteita niin, että autopaikkojen

vuokrataso pyritään säilyttämään kohtuullisena yhtiön osakkaille. Edullinen pysäköinti

mahdollistetaan vuorottaiskäytöstä saatavilla hyödyillä. (Vihervuori 1993) Vuonna 1982

Itä-Pasilaan perustettiin Itä-Pasilan Pysäköinti Oy, joka myöhemmin yhdisty Länsi-

Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa muodostaen Pasilan pysäköinnin.
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Pasilan Pysäköinnin toimitusjohtajaa Joni Mikkolaa haastateltiin 6.6.2018. Länsi-Pasilan

pysäköinti on toiminut vuorottaispysäköinti periaatteella alusta asti ja pysäköintilaitokset

ovat olleet toiminnassa useamman vuosikymmenen. Alueen pysäköinti on ajan saatossa

profiloitunut nimikoimattomien pysäköintipaikkojen malliin.  Pasilan Pysäköinnin

toimitusjohtajan mukaan käyttäjien palautteet nimikoimattomista autopaikoista ovat

olleet ymmärtäväisiä sekä positiivisia. Asukkaiden mielestä nimikoimattomuuden

hyvänä puolena on se, että autopaikkoja ei tarvitse erikseen ostaa ja nykyiset

pysäköintikustannukset pysyvät varsin alhaisina. Mikkolan mukaan

nimikoimattomuudessa on myös se käytännönetu, että Länsi-Pasilan pysäköintipaikat on

mitoitettu nykyisiin autopaikkavaatimuksiin verrattuna pienikokoisiksi ja

nimikoimattomuus jättää enemmän mahdollisuuksia valita autopaikkansa. Kaikki

pysäköintilaitosten paikat ovat nimikoimattomia eikä nimikoituja paikkoja laitoksista saa.

Mikkola uskoo, että nimikoiduille paikoille ei olisi Länsi-Pasilan pysäköintilaitoksessa

edes kysyntää korkeamman hinnan vuoksi. Lisäksi nimikoidut pysäköintipaikat

romuttaisivat pysäköintilaitoksissa olevan nimikoimattomuuden periaatteen.

Pasilan pysäköintilaitoksessa autopaikkojen määrä on muotoutunut sen aikaisesta kaavan

määräämästä velvoitepaikkojen määrästä. Kun asukkaille tehdään pysäköintisopimuksia,

ei ole tarvetta seurata asunto-osakeyhtiöille myytyjen velvoitepaikkojen määriä vaan

asukkaat saavat tarvitsemansa paikan. Pasilan Pysäköinnissä useampi pysäköintilaitos

mahdollistaa jatkuvasti vapaiden autopaikkojen saatavuuden. Erityisesti talvella

autopaikkojen kysyntä on suurta ja silloin osa pysäköintilaitoksista on myyty täyteen.

Pysäköintilaitosten autopaikkojen määrää seurataan jatkuvasti ja erityisesti aamulla on

ruuhkaa, kun osa asukkaista ei ole lähtenyt töihin ja työmatkapysäköitsijät tarvitsevat

paikkansa. Vastaava ajankohta on iltapäivällä, kun osa asukkaista palaa kotiin ja

työmatkapysäköitsijät taritsevat edelleen paikkansa.

Arvio Länsi-Pasilan pysäköintijärjestelystä

Palkkatilantorissa on kaikista Länsi-Pasilan pysäköinnin pysäköintilaitoksista suurin

pysäköintioikeuksien määrä suhteessa autopaikkoihin. Palkkatilantorissa on 493

autopaikkaa ja pysäköintioikeuksia on myönnetty yhteensä 790 kappaletta vuonna 1992.

Myönnetyistä pysäköintioikeuksista 46 % on asukkaille myönnettyjä oikeuksia ja 54 %

työmatkapysäköintiin tarkoitettuja pysäköintioikeuksia. Marko Vihervuori on työssään

vuorottaispysäköinti esittänyt Palkkatilantorin pysäköintikertymää eri käyttäjäryhmittäin

vuosina 1992 ja 1993. Pysäköintikertymät on saatu automaattisesta
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rahastusjärjestelmästä, joka kirjaa aikavälin sisään- ja ulosajotietoja.  Kuvassa 23 on

esitetty Palkkatilantorin pysäköintikertymä yhdistettynä vuosien 1992 ja 1993

pysäköintikertymistä. Palkkatilantorin pysäköintikertymän mukaan aamuyöstä 92 %

asukaspysäköintioikeuden omistavista käyttää autopaikkansa. Määrä lähtee

voimakkaaseen laskuun aamun aikana ja yhdeksän aikaan noin 37 %

asukaspysäköintioikeuden omaavista ei käytä autopaikkaansa. Määrä pysyy samana

iltapäivä kolmeen asti, josta se lähtee hitaasti pienenemään kohti iltaa.

Työmatkapysäköinti sen sijaan lähtee lähes nollasta prosentista voimakkaaseen kasvuun

aamulla klo 7 ja kasvu hidastuu aamulla klo 9 saavuttaen noin 34 %. Iltapäivällä klo 15

työmatkapysäköinti laskee yöajaksi lähelle nollaa prosenttia. Kun yhdistetään kaikki

pysäköinti, niin suurimmillaan Palkkatilantorin pysäköintiaste on päivällä klo 9 – 15 eli

noin 80 % kaikkien autopaikkojen määrästä. (Vihervuori 1993)

Kuva 23. Palkkatilan pysäköintikertymä koostettuna vuosien 1992 ja 1993 sisään- ja

ulosajotiedoista. (Vihervuori 1993)

Vuonna 2011 Palkkatilantorille on myönnetty 720 pysäköintioikeutta.

Pysäköintioikeuksista 328 kappaletta eli 45 % on tehty asukkaille. Loput

pysäköintioikeuksista eli 392 kappaletta on tehty yritysten kanssa. Pysäköintioikeuksia

on siis 227 kappaletta enemmän kuin autopaikkoja, mutta joka on 70 sopimusta

vähemmän kuin vuosina 1992 ja 1993.  (Palomäki 2011) Palkkatilantorissa on ollut

pysäköintioikeuksia noin 1,4 – 1,6 kertaa enemmän kuin autopaikkoja.

Pysäköintikertymiä tarkastelemalla voidaan olettaa, että sopimusten määrä voidaan

ylittää autopaikkojen määrästä autopaikkojen eriaikaisen kysynnän sekä
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työmatkapysäköinnin matalien käyttöasteiden vuoksi. Vaikka asukaspysäköintioikeuden

omaavista vähintään 63 % käyttää autopaikkaansa läpi vuorokauden, niin silti

pysäköintioikeuksia voidaan myydä jopa puolitoista kertaa enemmän kuin autopaikkoja.

Asukkaiden poistuminen päivällä mahdollistaa noin 135 autopaikan vapautumisen, joka

on noin 41 % autopaikkojen määrän ylittävästä sopimusten määrästä. Toinen puoli

ylittävästä osuudesta mahdollistuu sillä, että vain parhaimmillaan 37 %

työmatkapysäköintiin oikeutetuista sopimuksista on käytössä. Näiden lisäksi

pysäköintilaitoksen käyttöaste ei ole missään vaiheessa 100 %. Näin ollen 99

pysäköintioikeutta voitaisiin myydä vielä lisää ja tämän jälkeen pysäköintioikeuksia olisi

1,8 kertaa enemmän kuin autopaikkoja.
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5 ASUKASKYSELY

Oulun kaupungin asukkaille tehtiin 4.6 – 18.6.2018 SurveyPal-ohjelmalla internet-

asukaskysely, johon vastauksia tuli yhteensä 292. Kysely oli avoimena Oulun kaupungin

internetsivuilla kahden viikon ajan. Kyselyn yksi päätavoitteista oli tiedustella oululaisten

mielipidettä nykyisten pysäköintijärjestelyjen toimivuudesta sekä mahdollisista

parannuskohteista. Toinen tavoite oli tiedustella oululaisten asenteita ja valmiutta maksaa

pysäköinnistä sekä selvittää halukkuutta hankkia nimikoimattomia autopaikkoja

perinteisen nimikoidun paikan sijaan. Kysely haluttiin ensisijaisesti kohdentaa

kerrostalossa asuville, mutta tällainen rajaus kyselyn toteuttamisessa osoittautui

vaikeaksi. Näin ollen kysely päädyttiin kohdistamaan kaikille oululaisille ja vastaajien

taustatiedoissa selvitettiin asumismuoto, jotta pystyttiin tarkastelemaan tarvittaessa

tämän työn kannalta kiinnostavimman kohderyhmän vastauksia.

5.1 Asukaskyselyn tulokset

Vastaajien taustatiedot

Taustatiedoista selvitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema,

asuinkunnan koko, asumismuoto ja asuntotyyppi. Vastaajista 59 % oli naisia ja 41%

miehiä. Suurin ikäryhmä eli 41 % vastaajista oli 35 – 45 -vuotiaita. Sosioekonomiseltaan

asemaltaan suurin osa eli 72 % oli työssäkäyviä. Vastaajista 43 % asui kahden hengen

taloudessa. Kysely tavoitti hyvin halutun kohderyhmänsä, sillä kyselyyn vastanneista 50

% asuu kerrostalossa. Vastaajista 65 % asuu omistusasunnossa ja lähestulkoon loput

vastaajista asuu vuokralla. Kuvassa 24 on esitetty vastaajien taustatietoja.

Kyselyyn vastasi noin 0,002 % Oulun väestöstä. Vastauksia tuli siis vähän, jotta voitaisiin

luotettavasti arvioida olemassa olevaa pysäköinnin toteutumista Oulun kaupungin

alueella. Kyselyyn vastasi 59 % naisia ja vuonna 2017 oululaisista 51 % oli naisia, joten

naiset olivat aktiivisempia vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 84 % oli 25 – 65

-vuotiaita. Vuonna 2017 Oulun asukkaista 51 % oli 25 – 64 -vuotiaita, joten tämä

ikärakenne oli yliedustettu kyselyssä. Lisäksi 18-vuotiailta ja yli 75-vuotiailta ei tullut

lähestulkoon yhtään vastauksia. Vastaajista 43 % asui kahden hengen taloudessa. Vuonna

2017 Oulun asukkaista kahden hengen taloudessa asui 32 %. Vuonna 2015 asunnon tai

asunto-osakkeen omisti 52 % oululaisista. Kyselyyn vastanneista hieman useampi asui

omistusasunnossa. Vuonna 2017 kerrostaloja Oulussa oli 52 % kaikista huoneistoista ja
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kyselyssä kerrostalossa asuvien vastausprosentti oli lähes sama. Omakotitaloja oli

Oulussa 30 % vuonna 2017, joten kyselyyn vastasi hieman vähemmän omakotitalossa

asuvia. Taulukossa 4 on verrattu kyselyyn vastanneiden taustatietoja Oulun kaupungin

tilastollisen vuosikirjan arvoihin. (Oulun kaupungin tilastollinen vuosikirja 2016)

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot verrattuna Oulun kaupungin tilastollisen

vuosikirjan mukaisiin tilastoihin.

Kysely Todellisuus
Vastanneet 292 kpl 0,002 %
Naisia 56 % 51 %
25-64 v. 84 % 51 %
2. hengen talous 43 % 32 %
Omistusasunto 65 % 52 %
Omakotitalo 18 % 30 %
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Kuva 24. Vastaajien taustatiedot.

Nykyiset pysäköintijärjestelyt

Kyselyssä tiedusteltiin oululaisten nykyisistä pysäköintijärjestelyistä. Vastauksista oltiin

kiinnostuttu kerrostalossa asuvien pysäköintijärjestelyistä, joten muualla kuin

kerrostalossa asuvien vastaukset rajattiin tulosten analysoinnin ulkopuolelle.

Asumismuodoksi kerrostalon ilmoitti siis yhteensä 146 vastaajaa ja seuraavat tulokset on

tehty näiden vastaajien vastauksien perusteella. Suurin osa vastaajista eli 66 %

kerrostalossa asuvista omisti yhden auton. Kuvassa 23 on esitetty vastanneiden

autopaikkojen ja autojen lukumäärät. Vastaajista 30 % ei omista autopaikkaa, mutta

omistivat silti enemmän kuin yhden auton. Samoin vastaajista 43 %:ia, jotka ilmoittivat

omistavansa kaksi autoa, omistivat vain yhden autopaikan. Näin ollen, jokaiselle auton

omistavalle ei ole olemassa autopaikkaa. Osalla vastaajista oli enemmän autopaikkoja
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kuin autoja omistuksessa. Vastaajista 37 %:ia, jotka ilmoittivat omistavansa kaksi

autopaikkaa, oli vain yksi auto omistuksessa. Kuvan 25 mukaan autonomistus ja

autopaikkojen lukumäärät myötäilevät toisiaan, mutta ristiintaulukoimalla saadaan eroja

autopaikkojen ja autonomistuksen välille. Kerrostalossa asuvista vähintään yhden auton

omistavista 37 % pysäköi autonsa kadunvarrelle yöajaksi joskus, lähes aina tai joka yö.

Kuva 25. Kerrostalossa asuvien autonomistus ja autopaikkojen lukumäärä.

Kerrostalossa asuvista 39 % koki, että heidän asuinympäristössään on yleisesti ottaen

tarpeeksi autopaikkoja ja 44 %, että autopaikkoja on liian vähän. Vastaajat, jotka kokivat

autopaikkoja olevan liian vähän, asuivat tasaisesti ympäri Oulua, mutta suurin osuus eli

20 % vastaajista oli keskustan alueelta. Kuvassa 26 on esitetty kerrostalossa asuvien

kokemukset autopaikkojen riittävyydestä omalla asuinalueella.

Kuva 26. Kerrostalossa asuvien vastanneiden kokemukset autopaikkojen riittävyydestä.

Pysäköintipaikan tarve eri vuorokauden aikoina

Vuorottaispysäköintiä sovellettaessa on tärkeä tietää autopaikan tarpeen ajalliset

vaihtelut. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien omia kokemuksia ja ajatuksia, miten heidän
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autopaikan tarpeensa vaihtelee vuorokauden sisällä sekä arkena ja viikonloppuna.

Kuvassa 27 on esitetty asukkaiden omat arviot siitä, kuinka usein he tarvitsevat

autopaikkaa eri aikoihin vuorokaudesta arkena. Kyselyssä huomioitiin vain vähintään

yhden auton omistavien vastaukset n = 239 kpl. Arkipäivänä aina -vastauksien määrä

tipahtaa 60 %:sta noin 30 %:iin keskipäivästä. Samoin joskus -vastaukset muodostavat

selkeän piikin keskipäivälle. Lähes aina -vastaukset ovat suurimmillaan alkuillasta.

Kuva 27. Asukkaiden arvio autopaikan tarpeesta eri vuorokauden aikoina arkena.

Kyselyssä tiedusteltiin asukkaiden autopaikkatarvetta myös viikonloppuisin.

Viikonloppuisin vastaajat kokivat tarvitsevansa autopaikkaa enemmän kuin arkena.

Viikonloppuna aina -vastauksien määrä on tasaisempaa koko vuorokauden aikana eikä

niin selkeää vähennystä päiväaikana tule kuin arkena. Samoin lähes aina -vastauksia on

tasaisemmin koko vuorokauden ajan viikonloppuna. Joskus tai ei koskaan -vastauksia ei

esiinny melkeinpä ollenkaan viikonloppuisin. Kuvassa 28 on esitetty kaikkien

vastanneiden arvio autopaikan tarpeesta eri vuorokauden aikoina

viikonloppuna.
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Kuva 28. Asukkaiden arvio autopaikan tarpeesta eri vuorokauden aikoina viikonloppuna.

Autopaikan omistus ja kustannukset

Kyselyssä tiedusteltiin kerrostalossa asuvilta, missä he pysäköivät autonsa. Kuvassa 29

on esitetty vastaukset. Vastauksista on poistettu ne, kenellä ei ole autopaikkaa. Suurin osa

vastaajista eli 58 % on vuokrannut autopaikan taloyhtiön pysäköintialueelta. Autopaikan

taloyhtiön pysäköintialueelta omistaa 18 % vastaajista ja kadunvarressa ilman erillistä

lupaa pysäköi 15 % vastaajista.

Kuva 29. Kerrostalossa asuvien autopaikan tai paikkojen sijainnit.

Asukkailta kysyttiin myös mielipidettä asukaspysäköinnin hinnaksi, mikäli ei omista

omaa autopaikkaa. Kuvassa 30 on esitetty, paljonko asukaspysäköinti tulisi maksaa

kuukaudessa vastaajien mielestä. Suurin osa eli 50 % vastaajista koki, että 0 – 20 €

asukaspysäköinnin hinnaksi kuukaudessa on sopiva. Toiseksi suurin osa vastaajista eli 21
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% koki, että sopiva hinta olisi 20 – 50 €. Vastaajista 16 % ei olisi valmiita maksamaan

asukaspysäköinnistä.

Kuva 30. Vastaajien mielipide asukaspysäköinnin kuukausihinnaksi.

Kyselyssä tiedusteltiin myös työpaikkapysäköinnin sopivaa kuukausihintaa. Kuvassa 31

on  esitetty  vastaukset.  Vastaajista  36  %  koki,  että  0  –  20  e  on  sopiva  maksu

työpaikkapysäköinnistä. Toiseksi suurin osa eli 23 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei olisi

valmis maksamaan työpaikkapysäköinnistä.

Kuva 31. Vastaajien mielipide työpaikkapysäköinnin kuukausihinnaksi.

Kyselyssä oli väittämä, jonka mukaan pysäköintipaikkaa tarvitsevan pitäisi maksaa

pysäköinnistä aiheutuvat kulut 100 %:sti. Väittämän vastausvaihtoehdot olivat 1 – 5,

joista 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Autottomien vastaajien keskiarvo
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tähän väittämään oli 4,5 kun taas auton omistavien vastaajien keksiarvo samaan

väittämään oli 2,8. Samoin kyselyssä oli väittämä, jonka mukaan taloyhtiössä osa

pysäköintipaikkojen rakentamiskustannuksista voidaan jyvittää kaikkien asunto-

osakkeiden maksettavaksi. Tähän väittämään autottomien vastauksien keskiarvo oli 1,9

ja auton omistavien keskiarvo oli 3,4.

Vieraspysäköinti

Kyselyssä tiedusteltiin nykyisten vieraspaikkojen riittävyyttä, maksullisuutta ja

aikarajoituksia. Kaikista kyselyyn vastanneista 40 % koki, ettei vieraspaikkoja ole

riittävästi. Myös kerrostalossa asuvien mielipide vieraspaikkojen riittävyydestä oli

vastaava. Vastaajista 56 %:ia oli täysin sitä mieltä, että vieraspaikkojen tulee olla

maksuttomia. Kyselyssä tiedusteltiin vieraspaikkojen aikarajoituksista. Lähes puolet

vastaajista oli sitä mieltä, että yöaikana ei vieraspaikoilla tule olla aikarajoitusta. Sen

sijaan 26 % vastaajista oli sitä mieltä, että vieraspaikoilla ei tule olla aikarajoitusta

päivällä. Vastaajista 42 % oli sitä mieltä, että vieraspaikat sijaitsevat riittävän lähellä

omaa asuntoa.

Autopaikkojen nimikoimattomuus

Kyselyssä selvitettiin oululaisten mielipidettä, halukkuutta ja valmiutta käyttämään

nimikoimatonta autopaikkaa nimikoidun sijaan. Asiaa selvitettiin väittämillä, joissa

ääriarvot olivat 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Kyselyssä oli väittämä,

jossa tiedusteltiin, mikä olisi sopiva hinta nimikoimattomasta autopaikasta. Vastaajista

52 % oli sitä mieltä, etteivät olisi valmiita ottamaan nimikoitua autopaikkaa. Toiseksi

eniten vastauksia eli 17 % vastaajista oli sitä mieltä, että olisivat valmiita hankkimaan

nimikoimattoman autopaikan, mikäli se olisi puolet edullisempi kuin nykyisen

autopaikan kuukausimaksu. Kolmanneksi suurin vastaajaryhmä eli 14 % vastaajista oli

sitä mieltä, että olisivat valmiita ottamaan nimikoidun autopaikan nykyisten

pysäköinnistä aiheutuvien kuukausimaksujen hinnalla. Kyselyn mukaan

nimikoimattomissa autopaikoissa koettiin uhkaksi autopaikkojen saatavuuden

vaikeutuminen sekä pysäköintialueen sekavuus ja riskitekijät. Tämän lisäksi vastaajista

44 % pelkäsi, että nimikoimattomat autopaikat johtaa siihen, ettei autopaikkoja ole

vapaana. Kyselyssä ilmeni, että nimikoimattomuudesta saataviin etuihin ei osattu vastata.

Vastaukset olivat hyvin tasaisia, kun tiedusteltiin nimikoimattomuuden vähentävän

autopaikkojen rakentamistarvetta, pysäköintikustannuksia, vieraspaikkojen puutetta tai

tyhjen autopaikkojen määrää. Näiden väittämien kohdalla en osaa sanoa -
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vastausvaihtoehdon vastusprosentti nousee suuremmaksi kuin muissa kyselyn

väittämissä eli noin 20 %:iin.

5.2 Tulosten yhteenveto

Osassa kysymyksissä oltiin kiinnostuneita vain kerrostalossa asuvien vastauksista. Niissä

kysymyksissä tiedusteltiin tämänhetkistä asukaspysäköinnin toteutumista

kerrostaloalueilla, missä pysäköinnin toteutus on haastavampaa kuin oma- ja

rivitaloalueella. Tämä pienentää osassa kysymyksissä vastauksien määrää noin puoleen

vastauksien kokonaismäärästä. Kyselyssä tavoitettiin hyvin sekä vuokralla että

omistusasunnossa asuvat. Erityisesti asukaspysäköinnissä vuokralla ja

omistusasuinnoissa asuvilla voi olla erilaiset mahdollisuudet saada autopaikka

käyttöönsä.  Tilastokeskuksen mukaan 74 % kotitalouksista oli vähintään yksi auto

vuonna 2016. (Suomen virallinen tilasto 2016) Kyselyyn vastanneista 82 % oli vähintään

yksi auto. Kyselyyn vastaaminen houkutteli todennäköisesti autonomistavia enemmän

kuin autottomia, sillä se käsitteli pysäköintiä. Tämä saattaa näkyä osittain

automyönteisinä vastauksina. Kerrostaloalueilla on jo paikoitellen olemassa

autopaikkapula, sillä jopa 44 % kerrostalossa asuvista koki autopaikkoja olevan liian

vähän. Näistä vastaajista 40 % asui vuokralla ja 59 % omistusasunnossa eli asunnon

omistaminen ei varsinaisesti paranna autopaikan saatavuutta. Niistä vastaajista, jotka

kokivat autopaikkoja olevan liian vähän, 69 % vastasi myös vieraspaikkoja olevan liian

vähän. Olettamus ennen kyselyä oli, että ihmiset eivät ole valmiita maksamaan

pysäköinnistä kotona tai työpaikalla. Kyselyn perusteella ihmiset ovat valmiita

maksamaan pysäköinnistä lähinnä nimellisen summan 0 – 20 €. Työpaikkapysäköinnistä

ollaan vielä vähemmän halukkaita maksamaan. Kyselyn vastauksien perusteella

autonomistavat jakavat mieluiten pysäköinnistä aiheutuvat kulut kaikkien maksettavaksi,

kun taas autottomat kohdentaisi pysäköintikulut autoa käyttävien maksettavaksi.

Vastauksien mukaan autottomat eivät ole halukkaita maksamaan autopaikasta koituvia

rakennuskustannuksia asunnon neliöhinnassa. Autoilijat tunnistavat pysäköintipaikan

tarpeen vaihtelevan vuorokauden sisällä. Noin 40 % tarvitsee vain joskus autopaikkaa

arkena klo 8 – 16. Sen sijaan viikonloppuna lähestulkoon kaikki vastaajat tarvitsevat aina

tai lähes aina autopaikkaa. Arki-iltoina 70 % vastaajista koki, että tarvitsee aina

autopaikkaa.
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Vastauksissa suhtauduttiin hyvin epäilevästi nimikoimattomien autopaikkojen

toimivuuteen. Yli 50 % vastaajista ei ollut valmis hankkimaan nimikoimatonta

autopaikkaa vaikka se olisi nykyistä pysäköintipaikkaa edullisempi vaihtoehto.

Väittämiin tulleiden vastauksien perusteella selkeäksi ongelmaksi

nimikoimattomuudessa muodostui tietämättömyys. Nimikoimattomuuden pelättiin

heikentävän autopaikan saatavuutta. Väittämät, joissa oli nimikoimattomien

autopaikkojen etuja, saivat paljon en osaa sanoa – vastauksia tai vastauksien keskiarvo

oli lähellä kolmosta, joka oli neutraalein mielipide. Ihmiset eivät siis välttämättä tiedä,

miten nimikoimattomuus tulisi toimimaan.
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6 PYSÄKÖINTIJÄRJESTELY ALPPILANBULEVARDIN
ALUEELLA

6.1 Alueen kuvaus

Nykyisen Kemintien bulevardisointi on osa uuden Oulun yleiskaavan kaupunkikäytävien

kehittämishanketta. Sen tavoitteena yhdistää Oulun keskusta ja Linnanmaan kampusalue

muodostaen alueiden välille toiminnoiltaan monipuolista, urbaania, tiivistä ja vehreää

kaupunkiympäristöä. Alueella on korkealaatuiset kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä

joukkoliikennemahdollisuudet. Nykyisellään alue on pienteollisuusaluetta sekä

rakentamatonta suojaviheraluetta myös osittain sumista, mutta tulevaisuudessa alueelle

on suunnitteilla 8 000 ihmiselle asutusta sekä liike-, palvelu- ja toimistotiloja.

Suunnittelualue kattaa noin 62 ha alueen Kemintien ympäristössä, mistä on matkaa Oulun

keskustaan noin 2,5 km ja Linnamaan kampusalueelle noin 2,7 km. Alueelle on

valmistunut kesäkuussa 2018 kaavarunko, jonka perusteella alueen asemakaavat

laaditaan. Kaavarungossa suunnittelualue on jaettu yhdeksäksi aluekokonaisuudeksi,

jotka koostuvat kortteleiksi kytketyistä erillisistä rakennuksista. Nykyisellään oleva

maantiemäinen väyläympäristö tulee tulevaisuudessa muuttumaan tiiviiksi

katuympäristöksi. Rakentaminen pyritään aloittamaan suunnittelualueen keskeltä edeten

kohti keskustanpuoleista reunaa, jotta alue yhdistyisi tiiviiseen kaupunkirakenteeseen

mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen valmistuisi alueen pohjoispuoli, mutta

käytännössä alueen rakentumisen vaiheistus riippuu nykyisten maanomistajien ja

tontinvuokraajien aktiivisuudesta, sillä alueella on yksityistä omistusta, pitkiä vuokra-

aikoja ja asunto-osakeyhtiöitä.

Alppilanbulevardiksi nimetyn alueen rakentaminen perustuu tiivisiin

umpikorttelirakenteisiin ja tehokkain maankäyttö sijoittuu nykyisen Kemintien varteen.

Alueella panostetaan laadukkaisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja ensimmäisen vaiheen

asuntorakentaminen sekä palveluntarjonta keskitetään joukkoliikenteen keskeisen

pysäkin läheisyyteen. Bulevardimainen rakenne edistää korkealaatuista joukkoliikennettä

ja alueella on mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa raitiotie. Alueella edistetään kestävien

kulkumuotojen käyttöä huomioimalla katujen ja julkistentilojen mitoitukset

kevyenliikenteen vaatimusten mukaisesti sekä toteuttamalla laadukasta pyöräpysäköintiä.

Kaavarungossa on esitetty, että alueen autopysäköinti toteutetaan maanpäällisin

rakenteellisin pysäköintilaitoksin. Pysäköintilaitoksia voidaan hyödyntää myös
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yhteiskäyttöautojen säilytyksessä sekä mahdollisesti liiketiloina. Asiointipysäköinti

toteutetaan suurimmalta osalta kadunvarsipysäköintinä, mutta suurien liiketilojen

pysäköinti sijoitetaan pysäköintilaitoksiin. (Oulun kaupunki 2018b)

Uuden Oulun yleiskaavaan kaavakartassa 2 on kuvattu kaupunkikäytävät, joihin

Kemintien alue myös kuuluu. Kuvassa 32 on esitetty suunnittelualueen yleiskaava, jossa

oranssi katkoviiva tarkoittaa kaupunkiraitotien kehittämiskäytävää. Tällä alueella

maankäyttö tulee olla kaupunkiraitotien toteutumismahdollisuuksia tukevaa eli tiivistä ja

monipuolista. Kaupunkiraitotien ympärillä oleva ruskea alue eli AK-c -merkinnällä

osoitetut alueet ovat tarkoitettu keskustamaisille asuin- ja liikealueille. Tämä alue on

varattu toiminnoiltaan sekoittuneelle, keskustamaiselle rakentamiselle, jonne saa sijoittaa

asuinkerrostaloja, toimisto- sekä liikerakennuksia. (Oulun kaupunki 2016c)
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Kuva 32. Uuden Oulun yleiskaavaa. Ote yleiskaavakartasta 2, johon on merkitty

keltaisella viivalla suunnittelualue. (Oulun kaupunki 2016c)

Jotta alueelle voidaan toteuttaa monipuoliset lähipalvelut ja tehokas joukkoliikenne, tulee

alueen asukasmäärän olla riittävä. Kaavarungossa Alppilanbulevardin alue on jaettu

yhdeksään alueeseen, joiden sijainnit kartalla on esitetty liitteessä 2. Alueiden
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keskimääräinen aluetehokkuus on e = 1,4 ja suurimmillaan aluetehokkuus on Tuiran

puoleisella alueella sekä pienimillään pohjoisosassa. Alueet 1 ja 5 kytkevät

bulevardialueen Koskelan kaupunginosaan ja ne toteutetaan viimeisenä, kun muu alue on

rakentunut ja tiedetään, mitä alueelta vielä puuttuu. Alue 2 on puukorttelialue, jonka

oletetaan valmistuvan hitaasti nykyisellään alueella olevan pienteollisuuden vuoksi.

Suurkorttelialueella eli alueella 3 on nykyisellään rakennuksia, jotka voivat säilyä vielä

pitkään alueella. Alueen rakennukset voidaan korvata myöhemmin asuinrakennuksilla.

Hybridikorttelialueilla eli alueilla 4 ja 9 on runsaasti liike- ja toimitilaa. Alue toimii

keskustasta päin tultaessa alueen porttina. Alueet 6 ja 7 ovat kujakortteleita, joista alue 7

ja alueen 6 eteläosa muodostavat Galaksin alueen. Galaksin alueen suunnittelu on

aloitettu ensimmäisenä ja sen rakentaminen voidaan aloittaa ennen bulevardin

toteutumista. Alue 8 on kehittyvää korttelialuetta, joka täydentyy ja kehittyy tonttien

omistamisen halukkuuden mukaan, eikä ole sidoksissa muiden ympäröivien alueiden

muutoksiin. Taulukossa 5 on esitetty alueiden rakennusoikeuksien mitoitukset. (Oulun

kaupunki 2018b)

Taulukko 5. Rakennusoikeuksien mitoitukset suunnittelualueella. (Oulun kaupunki

2018b)

Asukkaita Asuminen (k-
m2)

Päivittäistavarakauppa
(k-m2)

Muut
kaupalliset
palvelut (k-
m2)

Työ- ja
toimitila
(k-m2)

Alue 1 468 23400 0 0 38300

Alue 2 1746 87300 200 3900 5300

Alue 3 1104 55200 0 3600 700

Alue 4 494 24700 0 1300 1500

Alue 5 0 0 0 800 13900

Alue 6 1026 51300 0 1400 900

Alue 7 1 048 52400 400 2400 300

Alue 8 1430 71500 0 1600 500

Alue 9 724 36200 3600 200 6400

Yhteensä 8040 402 000 4 200 15 200 67 800
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6.2 Pysäköintisuositus

Alppilanbulevardin alueen pysäköinti on kaavarungon mukaan esitetty toteuttavaksi

keskitetyissä pysäköintilaitoksissa. Alueen tiivis ja monipuolinen maankäyttö sekä hyvät

joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat sen, että keskitettyjen pysäköintilaitosten

pysäköintijärjestelyjen toteutusta vuorottaiskäytöllä olisi kannattavaa tarkastella. Työn

edellisissä luvuissa kerättyä tietoa hyödynnetään Alppilanbulevardin

pysäköintisuosituksessa, jossa tarkastellaan keskitetyn pysäköintilaitoksen toteutusta ja

sopimusjärjestelyjä sekä nimikoitujen ja nimikoimattomien autopaikkojen mitoitusta

Alppilanbulevardin alueelle.

6.2.1 Keskitetyn pysäköintilaitoksen toteutus

Keskitettyjä pysäköintilaitoksia ja vuorottaispysäköintiä voidaan erityisesti hyödyntää

uusilla asuinalueilla sekä täydennysrakennuskohteissa. Keskitetty pysäköintilaitos toimii

ensisijaisena pysäköintijärjestelynä erityisesti kustannus- ja ympäristösyistä. Se luo

mahdollisuudet tehokkaammalle pysäköintipaikkojen käytölle tonttikohtaisen

pysäköintiratkaisun sijaan ja näin ollen pysäköintipaikkoja toteuttamistarve voi

mahdollisesti olla pienempi. Keskitetyssä pysäköintilaitos myös tasaa alueen

pysäköintijärjestelyjen kustannuksia yhdenvertaisiksi ja voi myös mahdollistaa

alhaisemmat rakennuskustannukset pysäköintipaikkaa kohden. Keskitetty malli voidaan

esittää tontin vuokra- ja myyntisopimuksessa sekä tonttien luovutussopimuksessa.

Kaupunkisuunnittelun tulee huomioida kaavoitus- ja rakennusvaiheessa pysäköintialueen

mahdollinen vuorokäyttömahdollisuus, jotta pysäköintialue sijoitetaan asumisen,

joukkoliikenteen, palvelujen ja työpaikkojen yhtymäkohtaan. Myös alueella oleva muu

pysäköinti pitää tukea pysäköintilaitosten käyttöä ja näin ollen ilmaista pysäköintiä tulisi

järjestää alueella vain lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin tai saattoliikennepysäköintiin.

Asukkaiden kannalta keskitetyn pysäköintilaitoksen käyttö perinteisen tonttikohtaisen

pysäköinnin sijaan on helpompi suvaita, kun asukas tietää ennen alueelle muuttamista

alueella vallitsevat pysäköintiperiaatteet. Mikäli pysäköintiratkaisut ovat reilusti

poikkeavia normaalista, tulisi asiasta tiedottaa osana uuden alueen profiilia suurelle

yleisölle hyvissä ajoin. Myös alueella olevien pysäköintilaitosten opastus- ja

maksujärjestelmät olisi hyvä olla samanlaisia keskenään yhdenmukaisuuden ja

käytönopettelun helpottamiseksi.
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Kun kaupunki luovuttaa tai vuokraa tontit pysäköintilaitosten rakentamista varten, tulee

sen sisällyttää luovutusehtoihin tai vuokrasopimukseen vaatimus tontin käytöstä

asemaakaavan merkittyjen velvoiteautopaikkojen toteuttamisesta varten. Näin ollen

kaupunki ottaa ehtojen avulla myös maapolitiiset tavoitteet huomioon ja mahdollistaa

keskitettyjen pysäköintilaitosten rakentamisen. Tontin luovutuksen saaja ottaa siis

vastuun keskitetyn pysäköintilaitoksen rakennuttamisesta. Rakentamista varten haetaan

rakennuslupa, jossa tarkastetaan, että asemakaavan mukainen autopaikkamäärä toteutuu.

Pysäköintilaitoksen rakennuttaja toteuttaa autopaikkoja sen verran kuin uskoo niille

olevan kysyntää, mutta vähintään rakennusluvassa vaaditun pysäköintinormin mukaisen

määrän. Mikäli asemakaavassa on määrätty autopaikat toteutettavaksi keskitettyyn

pysäköintilaitokseen, niin asunto-osakeyhtiöt osoittavat velvoitepaikkojen sijoittamisen

keskitetyssä pysäköintilaitoksessa ja esittävät sen rakennusluvassaan. Haastavaa

keskitetyn pysäköinnin järjestämisessä on kiinteistöjen eriaikainen rakentuminen.

Viimeiseksi valmistuvien kiinteistöjen pysäköintipaikat joudutaan todennäköisesti

rakentamaan ennen kuin pysäköintipaikkojen todellinen tarve realisoituu. Useamman eri

kiinteistön mukanaolo on myös hallinnollisesti tonttikohtaisen pysäköintiratkaisun sijaan

vaativampi prosessi.

6.2.2 Alppilanbulevardin pysäköinnin suunnittelu kaavarungon mukaan

Alppilanbulevardialueella pysäköinti toteutetaan maanpäällisissä rakenteellisissa

pysäköintilaitoksissa, joita on koko alueelle yhteensä suunniteltu kaavarunkoon 12

kappaletta.  Koska suunnittelualueella alueiden keskimääräinen aluetehokkuus on 1,4 ja

maantasopysäköinnin maksimitehokkuus saavutetaan 0,7 – 0,8 tonttitehokkuudella, on

näin tiiviillä maankäytön alueella rakenteellinen pysäköintiratkaisu välttämätön. Matalan

korttelitehokkuuden alueilla on myös korttelikohtaista pysäköintiä. Asiointipysäköinti

toteutetaan suurimmalta osalta kadunvarsipysäköintinä, mutta suurien liiketilojen

pysäköinti sijoitetaan pysäköintilaitoksiin. Pysäköintilaitosten sijoittelussa on huomioitu

lyhyet ajoyhteydet bulevardille sekä pysäköintilaitosten helppo saavutettavuus

asukkaille. Liitteessä 3 on esitetty kaavarungossa suunniteltujen pysäköintilaitosten

sijainnit. Pysäköintilaitoksia voidaan hyödyntää myös jatkossa muihin tarpeisiin sekä

yhteiskäyttöautojen säilytyksessä ja mahdollisesti liiketiloina. Pysäköintilaitosten

yhteyteen voidaan sijoittaa logistiikkapalvelupisteitä sekä muita liikkumiseen liittyviä

palveluja.
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Voimassa olevan Oulun kaupungin pysäköintinormien perusteella Alppilanbulevardin

alueen rakennusluvan määräämä asutuksen velvoitepaikkojen lukumäärä pieneni

aikaisemmasta pysäköintinormin mukaisesta määrästä. Alppilanbulevardi sijaitsee

pysäköintinormin tiivistämisvyöhykkeellä, jossa tuetaan tehokkaan joukkoliikenteen

toteutumismahdollisuuksia. Joukkoliikenneyhteyksien lisäksi alueella on huomioitu

kohtuulliset kävely- ja pyöräilyetäisyydet keskustaan. Alppilanbulevardin

pysäköintinormit on kerrostaloasumiselle 1 ap/180 k-m2, opiskelija-asumiselle 1 ap/300

k-m2, palveluasumiselle 1 ap/270 k-m2 ja tehostetulle palveluasumiselle 1 ap/400 k-m2.

Vuokrataloilla on 25 % vähennys pysäköintinormin mukaisesta määrästä.

Pysäköintinormit toimistoille on 1 ap/100 k-m2. Liiketilojen pysäköintinormi on 1 ap/50

k-m2. Alppilanbulevardin suunnittelualue on keskitettyjen pysäköintilaitosten sijaintien

mukaan jaettu 12:een alueeseen. Kaavarunkoon merkittyjen rakennusalojen mukaan on

laskettu pysäköintinormin velvoittamien autopaikkojen määrä. Taulukossa 6 on esitetty

alueiden autopaikkojen määrät eri toimijoittain.

Taulukko 6. Oulun pysäköintinormien mukaiset velvoiteautopaikkamäärät

Alppilanbulevardin alueelle.

Asuminen Liikerakennus Toimisto Toimitila Yhteensä
Alue 1 131 68 0 282 481
Alue 2 0 0 0 139 139
Alue 3 260 4 11 2 277
Alue 4 225 26 9 0 260
Alue 5 180 40 4 0 224
Alue 6 208 44 0 0 252
Alue 7 224 38 2 0 264
Alue 8 188 8 3 0 199
Alue 9 251 30 2 0 283
Alue 10 147 2 0 149
Alue 11 137 4 15 0 156
Alue 12 164 4 60 36 264
Yhteensä 2115 268 106 459 2948

6.2.3 Autopaikkojen toteuttaminen nimikoidusti

Asuntotontin toteuttaja joko toteuttaa tai ostaa velvoiteautopaikkoja keskitetystä

pysäköintilaitoksesta. Asuntotontin toteuttaja voi sisällyttää autopaikasta koituvat

kustannukset katteineen asuntojen neliöhintoihin ja myydä asunto-osakkeen yhteydessä

pysäköintioikeuden keskitettyyn pysäköintilaitokseen. Asuntotontin toteuttaja voi myös
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sisällyttää autopaikan kustannukset osaksi asuntojen neliöhintoihin ja loput

kustannuksista sisällyttää autopaikkaosakkeen hintaan. Asukkaalla on siis mahdollisuus

pysäköidä, joko erillisellä autopaikkaosakkeella tai asunto-osakkeen yhteydessä olevalla

oikeudella. Pysäköintioikeuden omaava voi myydä tai vuokrata autopaikkansa eteenpäin.

Alppilanbulevardilla pysäköintisuunnitelman mukaisia alueita 5, 6 ja 8, joiden on

tarkoitus valmistua ensimmäiseksi. Alueilla 5,6 ja 8 on suunnitteilla kolme

pysäköintilaitoista, joista alueella 5 sijaitsevaan pysäköintilaitokseen tulee

pysäköintinormin mukaisesti 224 autopaikkaa, alueen 6 pysäköintilaitokseen tulee

yhteensä 252 autopaikkaa ja alueen 8 pysäköintilaitokseen tulee 199 autopaikkaa.

Esimerkki 1. Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset jyvitetään asuntojen

neliöhintoihin

Aikaisemmin työssä kuvassa 2 on esitetty autopaikan toteuttamiskustannusten vaikutus

kerrosneliöhintoihin. Taulukon arvot on laskettu niin, että:

ää ä
= € × −

Pysäköintilaitoksessa olevan autopaikan rakentamiskustannukseksi voidaan arvioida

työssä aikaisemmin esitettyjen hintojen perusteella 20 000 €/autopaikka.

Alppilanbulervdilla alueet 5, 6 ja 8 muodostavat ensimmäiseksi valmisteilla olevan

Galaksin alueen, jonne on mitoitettu asutukselle pysäköintinormin mukaan yhteensä 576

autopaikkaa. Karkeasti arvioiden autopaikkojen rakennuskustannukset olisivat yhteensä:

20 000 € × 576 = 11 520 000 €

Kun tämä yhteissumma jaetaan samalla alueella oleviin asumisneliömetreihin, saadaan

yhden autopaikan rakennuskustannusten jakautuminen asuntojen neliömetreillä.

Asumisneliömetrejä on yhteensä 103 700 m2 alueilla 5, 6 ja 8.

11 520 000 € ÷ 103 700 = 111 €/ m2

Autopaikkojen rakennuskustannusten aiheuttamaan neliöhinnan nousun määrään

vaikuttaa autopaikan rakennuskustannukset sekä rakennettavien autopaikkojen määrä.

Tällaisessa menettelyssä kaikki maksavat autopaikkojen rakentamisesta, mutta mikäli



82

alueelle tulee valmistumaan esimerkiksi 60 m2 kokoisia kaksioita, niin joka kolmas

asunto saa yhden autopaikan käyttönsä.



83

Esimerkki 2. Pysäköintipaikkojen rakentamiskustannusten jyvittäminen asuntojen

neliöhintoihin sekä autopaikkaosakkeisiin

Autopaikkojen rakentamiskustannukset ovat esimerkin 1 mukaisesti yhteensä 11 520 000

€. Mikäli kolmasosa rakentamiskustannuksista kustannetaan autopaikkaosakkeilla ja

loput jyvitetään asunnon neliöhintoihin. Asuntojen nelihintojen lisäys olisi:

11 520 000 € ×
2
3 ÷ 103 700 = 74 € /

Asuntopaikkaosakkeen hinta olisi:

(11 520 000 × ) ÷ 576 = 6 667 €

Näin ollen autopaikan käyttäjä maksaisi osakkeen sekä autopaikan ylläpitokustannukset.

Autopaikan siis saisi käyttöönsä autopaikkaosakkeen lunastaessa. Tässä tapauksessa

ongelmallinen osuus on asuntojen vuokralaisilla, joilla ei todennäköisesti ole taloudellista

intressiä ostaa autopaikkaosaketta, mikäli asunnon omistaja ei ole sellaista ostanut

vuokralaisen käytettäviksi.

6.2.4 Autopaikkojen toteuttaminen nimikoimattomasti

Keskitetyssä pysäköintilaitoksessa pysäköintipaikkojen koordinoinnista vastaa

alueellinen toimija, jonka tehtävänä on jakaa pysäköintipaikkoja toiminnallisesti ja lisätä

vajaakäytöllä olevien paikkojen käyttöä sekä järjestää mahdollisesti yhteiskäyttöautojen

käyttömahdollisuus. Mikäli pysäköintialueen autopaikat ovat nimeämättömiä ja halutaan

hyödyntää vuorottaiskäyttöä, on hallinnollisesti järkevää, että alueellisena toimijana

toimii pysäköintiyhtiö. Pysäköintiyhtiön omistajana tai osakkaana voi toimia kaupunki.

Pysäköintiyhtiön toimintaa vahvistaakseen yhtiön osakkaana tulisi olla alueella olevat

taloyhtiöt sekä toimijat, jotka tarvitsevat pysäköintiä.  Toiminnan käynnistysvaiheessa

voidaan tarvita kaupungin taloudellista panostusta sekä aloitteellisuutta. Toimiva

pysäköintiratkaisun löytäminen edellyttää pilotointia, jossa kaupungilla tai yksityisellä

yrityksellä on taloudellinen riski. Rahoitusriski pyritään kompensoimaan rakentamisesta

saatavilla hyödyillä tai pysäköinninkysynnän korkealla hintatasolla. Pysäköintiyhtiön

kannalta pysäköinnin tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Pysäköintipaikkojen kysyntä

oletettavasti asettuu markkinahintaiseksi ja ulkopuolisen voiton tavoittelun
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vähentämiseksi pysäköintilaitoksen organisaattorina voi toimia myös osuuskunta.

Kaupungin tulee selvittää yhdessä alueellisen toimijan kanssa, kuinka pysäköinnistä

tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja kuinka kaupunki voi omalta osaltaan edistää

alueellisten toimijoiden toiminnan turvaamisessa.

Miniminormiin perustuvan pysäköintinormin yksi tarkoitus on estää

pysäköintiongelmien leviäminen lähialueille eli taata rakennuskohteen asukkaille ja siellä

olevien toimijoiden pysäköintipaikkojen riittävyys. Vuorottaiskäyttöön perustuvassa

keskitetyssä pysäköintihallissa rakennetaan vähintään pysäköintinormin mukainen määrä

autopaikkoja. Pysäköintipaikkojen omistajalla on oikeus myöntää pysäköintioikeuksia

hyväksi kokemallaan tavalla, mikä voi ajaa siihen, että pysäköintinormin tavoite

pysäköintipaikkojen riittävyydestä rakennuskohteen asukkaille ja toimijoille ei täyty.

Autopaikkojen riittävyys voidaan huomioida lupaprosessissa, kun asunto-osakeyhtiö tai

kiinteistöyhtiö osoittaa velvoitepaikkansa keskitetystä pysäköintihallista ja maksaa näistä

velvoitepaikan hinnan. Lupaprosessi voisi velvoittaa autopaikan omistajaa

mahdollistamaan vähintään asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön maksaman

velvoitepaikkamäärän verran autopaikkoja asunto-osake- tai kiinteistöyhtiön osakkaille.

Näin toimiessa voitaisiin pyrkiä estämään se, että pysäköintipaikkojen omistaja myöntää

enemmän tuottaville osapuolille autopaikkoja ja esimerkiksi velvoitepaikkansa

lunastaneille asunto-osakeyhtiön osakkaille ei ole autopaikkoja tarjolla.

Autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä voidaan nykyisin soveltaa

autopaikkanormin mukaista velvoitepaikkoja vähentävänä joustotekijänä. Oulun uuden

pysäköintinormin muuttuessa löyhäksi on oleellista tarkastella autopaikkojen

nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä myös autopaikkojen kapasiteetin

tehostamiskeinona. Tällä keinolla voidaan välttää autopaikkojen lisärakentamistarvetta,

mikäli autopaikkojen kysyntä on pysäköintinormin mukaista määrää suurempi.

Esimerkkilaskelmassa tarkastellaan asukaspysäköintiä ja työpaikkapysäköintiä, joihin

kuuluvat kaavarungon mukaiset liikerakennukset, toimistot ja toimitilat.



85

Pysäköintitarpeen ajallinen vaihtelu

Jotta voidaan mitoittaa, autopaikkojen vuorottaiskäytöstä saatava hyöty, tulee tarkastella

eri toimijoiden vuorokauden sisällä tapahtuvaa pysäköintitarpeen ajallista vaihtelua.

Tässä tapauksessa käytetään lähdetietona aikaisemmin työssä esitettyjä

asukaspysäköinnistä ja työpaikkapysäköinnistä tehtyjä kuvaajia. Asukaspysäköintiin

käytetty lähdeaineisto on otettu Länsi-Pasilan pysäköintihallista, jonka voidaan olettaa

olevan kohtuullisen hyvin verrattavissa tulevaan suunnittelukohteeseen.

Työpaikkapysäköintiin käytetty lähdeaineisto on koottu kolmesta kohteesta, joita ovat

Espoon Kannunsillan pysäköintihalli, Keilaniemessä sijaitseva entinen Nokian

pääkonttori sekä Helsingin Länsi-Pasilan pysäköintilaitos. Nämä kohteet kuvaavat myös

hyvin työpaikkapysäköinnin ajallista vaihtelua. Kuvaajissa on esitetty tunneittain eri

toimijan pysäköintiaste, joka kuvastaa suhdetta kyseisen toimijan huippukysyntään.

Kuvaajissa ei siis oteta kantaa pysäköintipaikkojen määriin vaan ainoastaan

pysäköintipaikan kysyntään eri vuorokauden aikoina. Kuvassa 33 on esitetty asukas- ja

työpaikkapysäköinnin käyttöaste. Kuten kuvaajasta voidaan nähdä, minään ajanhetkenä

pysäköinti ei saavuta huipputuntikysyntää. Jotta saataisiin vieläkin luotettavampaa

lähdemateriaalia pysäköinnin tarpeen ajallisesta vaihtelusta, tulisi pysäköintidataa

kerryttää mahdollisimman vastaavalta, jonne pysäköintiä ollaan mitoittamassa. Länsi-

Pasilassa on ajansaatossa muotoutunut erilainen liikennekulttuuri, mitä Ouluun tuleva

Alppilanbulevardi valmistumisen alussa tulee olemaan, joten vieläkin luotettavampaa

pysäköintidataa pitäisi tarkastella esimerkiksi Oulusta. Sen sijaan, kun kuvassa 31 oleva

käyttöasteen arvot ovat mitoittavana tekijänä hyvin maltillisia arvauksia.

Työpaikkapysäköinti on keskipäivällä hyvin lähellä sataa prosenttia, kuten myös

asukaspysäköinnin yöaikainen käyttöaste. Mikäli käyttöasteet todellisuudessa ovat

pienempiä, niin se lisää pysäköintipaikkojen tehostamista. Mitoittavina arvoina

Vartiaisen keräämät käyttöasteet ovat siis varovaisia ja autopaikkojen alimitoituksen riski

on pienempi.
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Kuva 33. Pysäköinnin käyttöasteet eri vuorokauden aikoina asukas- ja

työpaikkapysäköinnille. (Vartiainen 2015)

Eri toimijoiden välinen suhdeluku

Kun tunnetaan eri toimijoiden pysäköintitarpeen keskimääräinen ajallinen vaihtelu,

voidaan vertailla, miten eri toimijoiden välinen suhdeluku vaikuttaa pysäköintipaikkojen

määrään. Liitteessä 4 on esitetty pysäköintipaikkojen laskennallinen käyttö eri

toimijoiden välisillä suhdeluvuilla. Tässä laskelmassa eri toimijoiden välisen suhdeluvun

määrityksessä käytetään oletusta siitä, että pysäköintioikeuksia on yhteensä 100

kappaletta.  Liitteessä 5 on laskettu yhteen asukas- ja työpaikkapysäköinnin autopaikan

tarve eri vuorokauden aikoina. Asukas- ja työpaikkapysäköinnin suhteista parhaimmaksi

valitaan se, jonka huipputuntikysyntä on pienin. Laskelman perusteella optimaalisin

suhde on 70 % asukaspysäköintiä ja 30 % työpaikkapysäköintiä. Tällöin pysäköintipaikka

tarve on suurimmillaan 78 autopaikkaa, kun muilla suhdeluvuilla laskiessa

pysäköintipaikkatarve nousee vuorokauden aikana yli 78. Kuvassa 34 on esitetty eri

asukas- ja työpaikkapysäköinnin suhdelukujen vaikutusta autopaikkatarpeelle.
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Kuva 34. Eri toimijoiden pysäköintioikeuksien välisen suhdeluvun vaikutus autopaikkojen

todelliseen käyttöön.

Ylimyytävien sopimusten määritys

Ylimyytävien sopimusten määrään siis vaikuttaa eri toimijoiden välinen

pysäköintisopimusten suhde. Taulukossa 7 on esitetty, miten pysäköintioikeuksien

suhdeluku vaikuttaa siihen, kuinka paljon pysäköintioikeuksia voidaan myydä enemmän

kuin autopaikkoja. Taulukossa on myös esitetty, mihin aikaan huipputunti esiintyy.

Suurin etu autopaikkojen vuorottaiskäytöstä saadaan, kun asutuspysäköintiä on 70 % ja

työpaikkapysäköintiä 30 %. Tällaisessa tapauksessa sopimuksia voidaan tehdä 1,28 -

kertaa enemmän kuin autopaikkoja on. Pysäköintioikeuksien määrä autopaikkoihin

nähden on siis suurin silloin kun asukaspysäköintiin myönnettyjä oikeuksia on enemmän,

kuin työpaikkapysäköintiin myönnettyjä pysäköintioikeuksia. Syy tälle perustuu

pysäköintipaikan tarpeen ajalliseen vaihteluun. Yksinkertaistettuna selittävä tekijä on se,

että suurin osa asukaspysäköintioikeuden omaavista autoilijoista ei poistu päivällä

pysäköintialueella. Sen sijaan työpaikkapysäköintioikeuden omaavat autot käyttävät

autopaikkaansa lähestulkoon sataprosenttisesti.

0
20
40
60
80

100

5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

Au
to

pa
ik

ka

Klo

100 % asutus /0 % työpaikka

0
20
40
60
80

100

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Au
to

pa
ik

ka

Klo

0 % työpaikka /100 % asutus

0

20

40

60

80

100

5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

Au
to

pa
ik

ka

Klo

50 % asutus /50 % työpaikka

0

20

40

60

80

100

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Au
to

pa
ik

ka

Klo

70 % asutus/30 % työpaikka



88

Taulukko 7. Maankäytön sekoittuneisuuden vaikutus pysäköintilupien potentiaaliseen

määrään suhteessa toteutettuihin pysäköintipaikkoihin.

Pysäköintisopimuksien suhde
(asukas/työpaikka)

Sopimukset/autopaikat Huipputunti

100/0 1,01 5:00
90/10 1,11 5:00
80/20 1,24 5:00
70/30 1,28 9:00
60/40 1,25 9:00
50/50 1,26 9:00
40/60 1,19 9:00
30/70 1,16 9:00
20/80 1,12 11:00
10/90 1,08 11:00
0/100 1,04 11:00

Alppilanbulevardin alueelle nykyisen pysäköintinormin mukaan tulisi tehdä yhteensä

2948 autopaikkaa. Kuvassa 35 on esitetty, miten asukas- ja työpaikkapysäköinnin

suhdeluku vaikuttaa pysäköintioikeuksien määrään koko Alppilanbulevardin alueella.

Mikäli kaikki autopaikat toteutetaan nimikoimattomasti ja vuorottaiskäytöllä voidaan

2948 rakennetulle autopaikalle myydä laskennallisesti 4009 pysäköintioikeutta.
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Kuva 35. Pysäköintioikeuksien määrä eri asukas- ja työpaikkapysäköinnin

pysäköintioikeuksien suhdeluvuilla Alppilanbulevardin alueella.

Tällaisiin arvoihin voidaan päästä, mikäli pysäköintioikeuksien suhde olisi optimaalisin

eli 70 % asukaspysäköintiä ja 30 % työpaikkapysäköintiä. Pysäköintioikeuksien määrää

muokkautuu pysäköintipaikkojen todellisesta kysynnästä ja tarjonnasta, joten sitä ei voida

etukäteen kovinkaan tarkasti tietää. Koska toistaiseksi paras työkalu tulevaan

pysäköintipaikkojen kysynnän määrittämiseen on pysäköintinormi, joudutaan sitä

käyttämään laskennallisena työkaluna. Alppilanbulevardin alueella kaavarungon mukaan

maankäyttö on alueittain erilaista ja näin ollen voidaan olettaa, että alueilla oleviin

pysäköintilaitoksiin kohdistuu eri tyyppistä pysäköintitarvetta. Taulukossa 8 tarkastellaan

autopaikkojen nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä saatavaa hyötyä alueittain.

Taulukossa on pysäköintinormin mukaiset autopaikat asutuksella ja

työpaikkapysäköinnille. Koska autopaikat ovat nimikoimattomia, ei puhuta varsinaisista

autopaikoista vaan autopaikat voidaan korvata pysäköintioikeuksilla. Pysäköintinormin

avulla saadaan siis kaavarungossa ilmoitetuista kerrosneliöistä laskettua

pysäköintioikeuksien välinen suhdeluku eri toimijoille. Suhdeluvun avulla saadaan

kerroin taulukosta 7.

2977
3272

3656
4009

3685 3714
3508 3420 3302 3184 3066

2948

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Pysäköintioikeuksien määrä

Pysäköintinormin mukainen ap.
määrä



90

Taulukko 8. Pysäköintioikeuksien määrä alueittain Alppilanbulevardin alueella.

Normin
mukaan
asuminen
(ap)

Normin
mukaan
työpaikat
(ap)

Yhteensä
(ap)

Asuminen
(% -
autopaikat)

Työpaikat
(% -
autopaikat)

Kerroin Pysäköinti-
oikeudet
asutus

Pysäköinti-
oikeudet
työpaikka

Yhteensä

Alue 1 131 350 481 27 % 73 % 1,16 152 406 558

Alue 2 0 139 139 0 % 100 % 1,04 0 145 145

Alue 3 260 17 277 94 % 6 % 1,11 289 19 307

Alue 4 225 35 260 87 % 13 % 1,11 250 39 289

Alue 5 180 44 224 80 % 20 % 1,24 223 55 278

Alue 6 208 44 252 83 % 17 % 1,24 258 55 312

Alue 7 224 40 264 85 % 15 % 1,24 278 50 327

Alue 8 188 11 199 94 % 6 % 1,11 208 12 221

Alue 9 251 32 283 89 % 11 % 1,11 278 36 314

Alue 10 147 2 149 99 % 1 % 1,01 148 2 150

Alue 11 137 19 156 88 % 12 % 1,11 152 21 173

Alue 12 164 100 264 62 % 38 % 1,25 206 125 330

Yhteensä 2115 833 2948 72 % 28 % ka.
1,14

2442 963 3405

Kaavarungon mukaisilla kerrosneliöillä laskettaessa alueilla 5, 6, 7 ja 12 maankäyttö oli

jo kohtuullisen sekoittunutta vuorottaispysäköinnin kannalta. Sen sijaan muilla alueilla

tarvittaisiin enemmän työpaikkoja pois lukien alueet 1 ja 12.

Mikäli Alppilanbulevardia ei tarkastele alueittain vaan yhtenä kokonaisena alueena, niin

kaikkiaan maankäyttö on vuorottaiskäytön kannalta optimaalisesti sekoittunutta.

Yhteensä koko alueella on 72 % autopaikoista asutukselle ja 28 % autopaikoista

työpaikoille. Pysäköintilaitoksen autopaikkojen kysynnässä täytyy ottaa huomioon

kävelyetäisyys ja voidaan olettaa, että asukkaat ja työpysäköintiä käyttävät hakeutuvat

lähimpään saatavissa olevaan pysäköintilaitokseen. Näin ollen Alppilanbulevardin

alueella on osia, joissa todennäköisesti tulee esiintymään enemmän tarvetta joko asukas-

tai työpaikkapysäköinnille, mikä ei ole vuorottaiskäytön kannalta optimaalisinta.

Kaavarungon mukaisella maankäytöllä voidaan mahdollistaa 3 405 pysäköintisopimus,

joka on 1,16 -kertaisesti normin mukaiseen autopaikkaan nähden.

Autopaikkojen nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön tehostamisen kannalta paras

asumiseen ja työpaikkapysäköintiin tarkoitettujen autopaikkojen suhdeluku on noin 70 %

ja 30 %. Koska Oulun pysäköintinormit eivät ole asutukselle ja työpaikoille sama, niin

kerrosneliöksi muunnettuna toimivin suhdeluku ei ole sama kuin autopaikoissa. Mikäli

arvoja vertaa maankäytön kannalta, on vuorottaiskäytön kannalta kerroneliöissä paras

suhdeluku 83 % asutukselle ja 17 % työpaikoille.
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Todellisuudessa käyttäjille tehtävien pysäköintisopimusten määrää on mahdotonta

ennustaa luotettavasti. Sen sijaan tällaiset luvut voivat toimia ohjearvona, mitä kohti

lähdetään pysäköintisopimusten määriä tavoittelemaan, jotta saadaan autopaikan

nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä suurin hyöty. Lisäksi pysäköintipaikan

tarpeen ajalliseen vaihteluun vaikuttavat alueelliset ominaisuudet ja ne selviävät

todellisuudessa vasta alueen ollessa valmistunut ja käytössä. Vuorottaispysäköinnin ja

nimikoimattomien autopaikkojen käytön tehostamiseksi on oleellista, että

pysäköintilaitoksessa toimiva operaattori seuraa pysäköintipaikkojen käyttöastetta eri

vuorokauden aikoina, jotta mahdollista käyttämätöntä kapasiteettia voidaan tehostaa.

Pysäköinnin ajallisen vaihtelun tarkastelu on oleellista, jotta voidaan tunnistaa

käytännössä, minkä tyyppiselle pysäköinnille voidaan tarjota pysäköintipaikkaa. Mikäli

keskitetyssä pysäköintihallissa on 90 % asukaspysäköintiä, niin oleellista olisi tehostaa

käyttämätöntä kapasiteettia tarjoamalla työpaikkapysäköinnille pysäköintioikeutta

pysäköintihallista. Tämä edellyttää käytännössä reaaliaikaista pysäköintilaitoksen käytön

seurantajärjestelmää, jolla kerätään tietoa laitoksen toimivuudesta, mutta myös palvellaan

käyttäjiä laitoksessa olevien vapaiden paikkojen informaatiolla. Vuorottaispysäköinnillä

voidaan näin ollen vastata tulevaisuuden kysyntävaihteluihin joustavasti. Toisin kuin

nimikoiduilla pysäköintipaikoilla ei voida reagoida kysynnän hetkittäiseen vaihteluun.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

7.1 Johtopäätökset

Autopaikkojen nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä saatavaan autopaikan

tarpeen vähennykseen vaikuttaa se, kuinka paljon autopaikkaa todellisuudessa käytetään.

Kun puhutaan asutus- ja työpaikkapysäköinnin keskittämisestä samaan

pysäköintilaitokseen, niin nimikoimattomuudesta tai vuorottaiskäytöstä saatava

pysäköintipaikan tarpeen vähennys saadaan eri toimijoiden autopaikan tarpeen ajallisesta

vaihtelusta ja suhdeluvusta. Vuorottaispysäköintiä hyödyntävien esimerkkikohteiden ja

lähdemateriaalia käyttäen on muodostunut syitä, mitkä tehostavat asutus- ja

työpaikkapysäköinnin vuorottaiskäyttöä. Tehostamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä

pysäköintioikeuksien määrää, joka ylittää autopaikkojen määrän. Yksi syy

vuorottaiskäytön tehostumiselle on se, mitä useampi asukaspysäköinnin oikeuden

omaava auto poistuu päivällä pysäköintilaitoksesta, sitä suurempi on

nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä saatava hyöty. Toinen tekijä, joka lisää

vuorottaiskäytöstä saatavaa hyötyä on se, mitä harvempi työpaikkapysäköinnin omaava

auto ei käytä edes autopaikkaansa vaan on ottanut pysäköintioikeuden ikään kuin varalle.

Kolmas tekijä on asukas- ja työpaikkapysäköintioikeuksien optimaalinen suhde, jonka

arvo määräytyy sen mukaan, millainen pysäköintitarpeen ajallinen vaihtelu läpi

vuorokauden näillä toimijoilla on. Nimikoimattomia ja vuorottaiskäytöllä toimivia

autopaikkoja suunnitellessa tulee tietää kyseisen alueen eri toimijoiden autopaikan tarve

eri vuorokauden aikoina. Pysäköintilaitoksen käyttöasteita seuraamalla voidaan tehostaa

myöhemmin autopaikkojen käyttöä. Tämä vaatii aktiivisen operaattorin, tulkittavaa

pysäköintidataa sekä autopaikkojen kysyntää, jotta käyttämättömien autopaikkojen

käyttöä voidaan lisätä. Tällainen käytön lisääminen ja joustettavuus ei ole mahdollista

nimikoiduilla autopaikoilla.

Autopaikkojen nimikoimattomuutta ja vuorottaiskäyttöä on sovellettu useammassa

kaupungissa pysäköintinormien joustotekijänä. Oulussa velvoiteautopaikkojen määrästä

voidaan joustaa nimikoimattomuudella -10…20 % ja vuorottaispysäköinnillä -20…30 %,

kun toteuttaja osoittaa erillisellä selvityksellä tai sopimuksella palvelujen toimivuuden.

Tämä on perinteisempi malli, miten nimikoimattomuus tai vuorottaiskäyttö voidaan

huomioida autopaikkojen määriä mitoittaessa. Alppilanbulevardin alueelle on voimassa

26.3.2018 valmistunut Oulun pysäköintinormi, jossa velvoitepaikkojen määrän
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laskentaperusteet ovat löyhät. Uusi pysäköintinormi muutti asetelmaa ja sen sijaan, että

autopaikkojen nimikoimattomuudella tai vuorottaiskäytöllä haluttaisiin vähentää

velvoitepaikkoja, haluttaan varmistaa autopaikkojen riittävyys. Sen vuoksi

Alppilanbulevardin alueella autopaikkoja mitoittaessa on määritetty, kuinka paljon

pysäköintioikeuksia voidaan myydä enemmän kuin autopaikkanormin mukaisia

velvoitepaikkoja on. Tulokseksi saatiin, että autopaikkojen nimikoimattomuudella ja

vuorottaiskäytöllä voidaan lisätä pysäköintioikeuksien määrää suurimmillaan 1,28 -

kertaiseksi autopaikkoihin nähden. Kertoimen määrityksessä on käytetty lähtötietona

kaavarungossa esitettyjä kerrosneliöitä eri toimijoille sekä aikaisempia tutkimustietoja eri

toimijoiden autopaikan tarpeesta.

Työssä käytettyjen olettamuksien mukaan vuorottaiskäytön kannalta tehokkain

suhdeluku pysäköintioikeuksissa on 70 % asukaspysäköintiä ja 30 %

työpaikkapysäköintiä. Maankäytön sekoittuneisuuden kannalta tämä tarkoittaa 83 %

asutusta kerrosneliöissä ja 17 % toimisto- ja liikerakennusta kerrosneliöissä Oulun

pysäköintinormiston mukaan. Pysäköintiä tarkasteltiin Alppilanbulevardin alueella 12

erillisenä suunnittelualueena, joista jokainen rajasi alueelleen yhden keskitetyn

pysäköintilaitoksen. Suunnittelualueiden tarkoitus on kuvastaa alueita, joista muodostuu

keskitetyn pysäköintilaitoksen käyttäjäkunta. Määrittelevänä kriteerinä

suunnittelualueiden muodostamisessa oli lyhyt kävelyetäisyys sekä vältettiin vilkkaasti

liikennöivät tieosuuksien ylitystarvetta. Mikäli Alppilanbulevardin aluetta tarkastelee

yhtenä kokonaisuutena, niin maankäyttö kaavarungon mukaisesti on vuorottaiskäytön

kannalta tarpeeksi sekoittunutta. Kaavarungon mukaan asutukselle oli 85 % ja

työpaikoille 15 % kaikista kerrosneliöistä. Suunnittelualueittain maankäyttö ei ole

vuorottaiskäytön kannalta yhtä optimaalisesti sekoittunutta, vaan alueille on selkeästi

enemmän suunnitteilla joko asutusta tai työpaikkoja. Keskitetyn pysäköintilaitosten

käytöstä voidaan kuitenkin olettaa, että pysäköintilaitosta käyttävät hakeutuvat

lähimmälle vapaana olevalle pysäköintipaikalle. Näin ollen maankäytön sekoittumista

olisi hyvä tarkastella ohjearvojen mukaisesti suunnittelualueittain, jotta

pysäköintilaitoksiin saataisiin pysäköintioikeuksia sopivassa suhteessa asutus- ja

työpysäköinnin kannalta ja näin ollen tehostettaisiin vuorottaiskäytöstä saatavaa hyötyä.
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Haastavaksi keskitetyn pysäköintilaitoksen toteuttaminen tekee se, että keskitetyn

pysäköintilaitoksen sopimusehdot vaativat tonttikohtaisen pysäköinnin sijaan enemmän

panostusta ja useamman eri toimijan sitoutumista. Lisäksi keskitetty pysäköintilaitos

vaatii etupainotteista rahoitusta. Kaupungilla on tärkeä rooli kaavoitusvaiheessa

velvoittaa asemakaavassaan autopaikkojen toteutus keskitettyyn pysäköintilaitokseen,

jotta autopaikoille saadaan tarpeeksi suuri kysyntä. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt

osoittavat velvoitepaikkansa keskitettyyn pysäköintilaitokseen ja maksavat

velvoitepaikastaan autopaikan rakennuskustannuksia vastaavan hinnan. Mikäli

pysäköintilaitokseen toteutetaan pysäköintinormia vastaava määrä autopaikkoja, saadaan

velvoitepaikkojen hinnasta koostettua pysäköintilaitoksen toteutuskustannukset. Asunto-

osakeyhtiöt voivat jyvittää autopaikan rakennuskustannukset kerrosneliöiden hintoihin.

Mikäli pysäköintinormin mukainen velvoitepaikkamäärä pysyy alhaisena, niin

kerrosneliöitä kohti oleva hinta pysyy matalana. Pysäköintilaitosta tulee hallinnoimaan

pysäköintiyhtiö, joka mahdollistaa oman toimintansa pysäköintimaksujen avulla.

Jokaisella asukkaalla asunnon omistustavasta riippumatta olisi mahdollisuus solmia

pysäköintiyhtiön kanssa pysäköintisopimus.

Autopaikkojen vuorottaiskäyttö ja nimikoimattomuus vaatii uuden pysäköintijärjestelyn

hyväksymistä myös käyttäjän kohdalta perinteiseen tonttikohtaiseen

pysäköintijärjestelyyn verrattuna. Työssä tehdyn asukaskyselyn perusteella oululaiset

kerrostalossa asuvat kokivat nykyisin pysäköintipaikkoja olevan liian vähän ja

pysäköintipaikkojen tehostamiselle on siis nykyisellään jo tarvetta. Kun maankäytön

tehokkuus kasvaa joudutaan siirtymään toteutuskustannuksiltaan kalliimpiin

rakenteellisiin pysäköintiratkaisuihin. Nykyisellään autopaikkojen rakennuskustannukset

on jyvitetty kokonaan tai osittain asuntojen hintoihin, milloin niiden hinta jää käyttäjälle

huomaamattomaksi. Koska nimikoituja ja vuorottaiskäytöllä toimivia autopaikkoja

operoimaan tarvitaan ulkopuolinen operaattori, tarvitaan operaattorin mukanaolon

mahdollistamiseksi pysäköintimaksu. Mikäli pysäköinnistä ei olla totuttu maksaa

kuukausittain, voi se olla este pysäköintipaikan kysynnälle. Työssä tehdyn asukaskyselyn

mukaan työpaikalla tai kotona olevasta pysäköinnistä ei olla valmiita maksamaan kuin

hyvin pieni nimellinen summa. Myös autopaikkojen nimikoimattomuuteen ja

vuorottaiskäyttöön suhtauduttiin hyvin epäilevästi ja kielteisesti. Vastauksien perusteella

ihmisillä ei ollut tietoa siitä, voitaisiinko autopaikkojen nimikoimattomuudella tai

vuorottaiskäytöllä edes saada käytännössä mitään etua autopaikkojen tehostamisen
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kannalta. Lisäksi käsitys ilmaisista ja rajoittamista pysäköintipaikoista pitää muuttua

tiiviillä maankäytön alueilla.

7.2 Yhteenveto

Pysäköintialueet vievät suuren osan maa-alasta, mikä ei ole suotavaa viihtyisän

ympäristön sekä lyhyiden kävely- ja pyöräily-yhteyksien kannalta. Tiiviillä maankäytön

alueilla laajat pysäköintialueet eivät edes ole mahdollisia. Onkin siis oleellista pyrkiä

muuttamaan voimassa olevaa käsitystä rajoittamattomista pysäköintialueista. Tiiviisti

rakennettujen kaupunkiympäristöjen pysäköintialueiden suunnittelussa täytyy tunnistaa

pysäköintialueiden käytön tehostaminen, mitä lisääntyvä autoilu ja tiivistynyt maankäyttö

vaatii.

Jotta vuorottaiskäytöllä toimiva pysäköintialue säilyttäisi palvelutasonsa, tulee

pysäköintioikeuksia myöntäessä tunnistaa, millainen pysäköintitarve käyttäjällä on.

Asukaspysäköinnissä pysäköintitarve on suurimmillaan yöllä, kun taas

työpaikkapysäköinnin pysäköintitarve on suurimmillaan keskipäivällä. Koska näillä

kahdella toimijalla on pysäköinnintarve täysin eriaikaista, sopivat ne teoriassa hyvin

samalle pysäköintialueelle vuorottaiskäyttöön. Tämä mahdollisuus on tunnistettu

pysäköintiin liittyvässä kirjallisuudessa ja liitetty usean kaupungin

pysäköintipolitiikkaan, mutta käytännössä sitä hyödynnetään hyvin vähän. Lopputyötä

tehdessä on tarkasteluun otettu Suomesta kolme olemassa olevaa pysäköintilaitosta,

joiden pysäköintipaikat ovat nimikoimattomia ja niissä sovelletaan vuorottaiskäyttöä.

Yleinen ongelma asukas- ja työpaikkapysäköinnin järjestämisessä samaan keskitettyyn

pysäköintilaitokseen on se, että maankäyttö ei ole tarpeeksi sekoittunutta sekä vallitsevat

pysäköintitottumukset, joiden muuttaminen koetaan vaikeaksi. Asukaspysäköinti on

totuttu olevan edullista tai siitä ei haluta koituvan suoria kustannuksia pysäköintialuetta

käyttävälle.

Jotta vuorottaispysäköinti on mahdollista toteuttaa, tarvitaan sekoittunutta maankäyttöä

ja pysäköintialue järjestetään keskitetysti useamman kiinteistön kesken. Keskitetty

pysäköintilaitoksen sopimusjärjestely vaatii suunnitelmallisuutta ja yhteistyötä usean

kiinteistön välille. Yleisemmän tonttikohtaisen pysäköinnin sijaan uuden mallin

keksitetty pysäköintiratkaisu vaatii alueen asukkailta tottumista. Tämän vuoksi

uudisrakennuskohteissa on helpoin totuttaa ihmiset uudenlaiseen pysäköintimalliin



96

rakentamalla pysäköintilaitos yhtä aikaa, kun alueelle otetaan asunnot- tai toimistotilat

käyttöön. Tällöin pysäköintiratkaisu on jo tiedossa alueelle muuttaville. Keskitetty

pysäköintilaitos on rakenteellisen toteutustavan vuoksi arvokkaampi kuin

maantasopysäköinti ja lisäksi vaatii etupainotteista rahoitusta alueen rakennusvaiheiden

käynnistyttyä. Tämä tarkoittaa siis alueella olevilta toimijoilta sitoutumista ja sopimista.

Pysäköinnin toteuttamisessa keskitettynä haastavaksi suunnittelun tekee monen eri

toimijan mukanaolo. Haasteena on etupainotteisesta rahoituksesta vastuun jakaminen ja

miten saadaan eri toimijat sitoutumaan pysäköintilaitoksen toimintaan. Tässä asiassa

kaupungilla on myös vastuu tukea omia maapoliittisia tavoitteitaan tonttia luovuttaessa

sekä rakennusluvissa. Tämän lisäksi keskitettyyn pysäköintilaitokseen sijoitettaan hyvin

eri tyyppisten toimijoiden pysäköintitarve. Miten saadaan yhdistettyä asukas-, työpaikka-

ja lyhyt aikainen pysäköinti toimivaksi kokonaisuudeksi. Mukana on hyvin laaja

sidosryhmä ja siitä vastaamaan tarvitaan useimmiten ulkopuolinen operaattori.

Operaattorin tehtävä on hallinnoida pysäköintialuetta. Tällainen operaattori voi olla

pysäköintiosakeyhtiö, jonka osakkaiksi edellytetään osallistuvan alueella olevat muut

taloyhtiöt ja kiinteistöt. Pysäköintiyhtiön vastuuna on seurata pysäköintialueen

käyttöastetta ja jakaa pysäköintisopimuksia sekä järjestää pysäköintilaitokselle

huoltoyhtiö. Työssä nousi esille jatkotutkimusaiheeksi se, että onko asukas- ja

työpaikkapysäköinti operaattoreiden kannalta taloudellisesti kannattavaa. Asukas- ja

työpaikkapysäköinnistä ei asukaskyselyn mukaan toistaiseksi olla vielä valmiita

maksamaan. Työssä tehtyjen haastattelujen perusteella pysäköintilaitosten

pysäköintisopimusten hinnat eivät ole pysäköintiyhtiöiden mielestä kannattavaa bisnestä.

Asukaspysäköinnin hinnat ovat käyttäjistä johtuvan markkinahinnan mukaan todella

alhaisia. Sen sijaan lyhytaikainen pysäköinti koettiin kannattavammaksi. Lisäksi koettiin,

että työpaikkapysäköinnin pysäköintisopimusten hinnat voivat olla asukaspysäköintiä

korkeampia.

Nimikoimattomuuden ja vuorottaiskäytön mitoituksessa on oleellisinta tarkastella

pysäköintisopimusten määrä suhteessa autopaikkoihin. Tämä on nimikoimattomuudesta

saatava suurin etu. Pysäköintisopimusten määrä on haastavaa ennustaa etukäteen ja siihen

tällä hetkellä paras työkalu on pysäköintinormi, joka kuvastaa alueella olevaa

pysäköintitarvetta suhteessa kerrosalaneliöihin. Pysäköintinormin laadinnassa on voitu

käyttää muitakin prioriteetteja kuin pysäköintitarpeen riittävyys, joten se ei välttämättä

ole luotettavin työkalu vastaamaan pysäköintitarvetta. Autopaikkojen



97

nimikoimattomuudessa ja vuorottaiskäytössä tarvittavien autopaikkojen lukumäärää

voidaan tarkistella sen mukaan, minkälaisia toimijoita alueella on ja missä suhteessa. Sen

jälkeen voidaan tarkastella vuorottaiskäytöstä syntyviä autopaikkatarpeen määrän

joustorajoja. Pitää tunnistaa ajallisesti vuorokauden sisällä eri toimijoiden syntyvä

pysäköintitarve ja sen jälkeen eri toimijoiden tarvittava pysäköintipaikkojen määrä

voidaan laskea yhteen. Suurin yhteenlaskettu arvo on pysäköintipaikkojen tarvittava

määrä. Toinen jatkotutkimusaihe, joka työn aikana nousi esille, on pysäköintipaikan tarve

eri vuorokauden aikana eri toimijoilla paikallisesti. Pysäköintipaikkojen tarvetta on olisi

luotettavampi ennustaa, mikäli osattaisiin alueellisesti tunnistaa eri toimijoiden

pysäköintipaikan tarve esimerkiksi puomilaitteesta kerättävän käytön historiatiedon

perusteella.

Autopaikkojen nimikoimattomuudesta ja vuorottaiskäytöstä saatava etu saavutetaan vasta

kun pysäköintilaitos on pitempään ollut käytössä. Pysäköintipaikkojen tarve on haastavaa

ennustaa, joten jatkuvalla pysäköinnin seurannalla voidaan nostattaa pysäköinnin

käyttöastetta ilman, että pysäköintipaikkoista on pulaa pysäköintisopimuksen omistaville.

Alueella olevat muut pysäköintijärjestelyt tulee tukea keskitetyn pysäköintilaitoksen

toimintaa. Mikäli alueella on mahdollista pysäköidä muualle ilmaiseksi tai halvemmalla,

ei pysäköintilaitokseen kohdistu tarvittavaa kysyntää. Autopaikkojen kysynnän pitää olla

tarpeeksi suuri. Lisäksi pysäköintiä voidaan tehostaa, mitä enemmän pysäköintipaikkoja

on käytössä.

Vuorottaiskäytön toimivuuden kannalta on oleellista, että maankäyttö on sekoittunutta.

Työssä tehdyn laskennallisen esimerkin mukaan optimaalisin maankäytön

sekoittuneisuussuhde on 83 % asuinkerrosneliöitä ja 17 % työpaikoiksi osoitettuja

kerrosneliöitä. Tällaisella maankäytön sekoittuneisuussuhteella voidaan 28 %

pysäköintioikeuksia enemmän kuin autopaikkoja on käytössä.
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Liite 1.    Kyselyn kysymykset ja kaikkien
vastaajien vastaukset.

1. Vastaajan sukupuoli?

2. Vastaajan ikä?

3. Mihin seuraavista ryhmistä koette parhaiten kuuluvanne?

4. Kotitaloutenne koko (hlöä)?

41,2%

58,8%
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Mies
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5. Asuinalueenne sijainti? (11 eniten vastauksia saanutta vaihtoehtoa)

6. Työ- tai opiskelupaikkanne sijainti? (8 eniten vastauksia saanutta vaihtoehtoa)

7. Asuinmuotonne?

8. Asun?

9. Kuinka monta henkilö- tai pakettiautoa on kotitaloutenne omistuksessa tai
hallinnassa?
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10. Kuinka monta auton pysäköintipaikkaa on kotitaloudellanne (kadunvarsipysäköintiä
ei lasketa, ellei siihen ole erikseen myönnettyä lupaa)?

11. Kuinka usein pysäköitte asuinalueellanne kadunvarrelle yöajaksi?

12. Onko asuinympäristössänne yleisesti ottaen riittävästi asukkaiden autoille
pysäköintipaikkoja per kotitalous (jos kadunvarren pysäköintimahdollisuutta ei
huomioida)?

13. Kuinka usein arvioisitte tarvitsevanne kotona pysäköintipaikkaa arkena…
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14. Kuinka usein arvioisitte tarvitsevanne kotona pysäköintipaikkaa viikonloppuna…

15. Kotitalouteni autopaikka on tai autopaikat ovat…

16. Mielestäni sopiva hinta pysäköintimaksujen kuukausihinnaksi asukaspysäköinnissä
on (jos ei omista pysäköintipaikkaa):

17. Mielestäni sopiva hinta pysäköintimaksujen kuukausihinnaksi
työpaikkapysäköinnissä on:

0
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yksityisessä pysäköintilaitoksessa taloyhtiön…

Jokin muu, mikä
vuokra-asunnon mukana tullut autopaikka.

kadunvarressa ilman erillistä lupaa.
minulla ei ole autopaikkaa.

omistamani autopaikkaosake taloyhtiöni…
vuokrattu autopaikka taloyhtiöni…
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18. Väittämiä liittyen pysäköintiin.

19. Olisin valmis hankkimaan oman autopaikan sijaan nimikoimattoman autopaikan
asuinalueeltani, mikäli autopaikan kuukausimaksu olisi:
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Pysäköintipaikkaa tarvitsevan pitäisi maksaa pysäköinnistä aiheutuvat kustannukset 100
%:sti.

Taloyhtiössä osa pysäköintipaikkojen rakentamiskustannuksista voidaan jyvittää kaikkien
asunto-osakkeiden maksettavaksi (ja toinen osa jää pysäköintipaikan lunastajan

maksettavaksi).

Taloyhtiössä pysäköintipaikkojen rakentamiskustannukset voidaan jyvittää kokonaan
asuntojen hintoihin, vaikka se lisää asuntojen hintaa.

Hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja keskustan läheisyydessä voivat asukkaiden
autopaikat olla kalliimpia kuin muualla.

Laajojen maanpäällisten pysäköintialueiden sijaan on tärkeämpää antaa tilaa viheralueille ja
monipuolisille kävely- ja pyöräily-yhteyksille.

Minulle on tärkeämpää, että saan pysäköidä autoni lähelle asuntoa kuin, että piha-alue olisi
rauhoitettu autoliikenteeltä ja pysäköinti olisi pienehkön kävelymatkan päässä.

Käytän autoa suhteellisen harvoin ja minulle kelpaisi pysäköintipaikka kauempanakin
asunnostani.

Asuinalueeni autopaikat ovat asukkaille varattuja, mutta niitä olisi silti käytännössä yleensä
hyvin vapaana (autopaikan varanneet eivät paikkoja yleensä käytä).

Vieraspaikkoja on yleisesti ottaen riittävästi asuinalueellani.

Vieraspaikat tulee olla maksuttomia.

Vieraspaikoilla ei pitäisi olla aikarajoitusta päivällä.

Vieraspaikoilla ei pitäisi olla aikarajoitusta yöaikana.

Vieraspaikat sijaitsevat liian kaukana asunnostani.

1 2 3 4 5 En osaa sanoa

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

saman hintainen kuin oma paikka

5-10 % edullisempi kuin oma paikka

10-20 % edullisempi kuin oma paikka

20-30 % edullisempi kuin oma paikka

30-40 % edullisempi kuin oma paikka

vähintään puolet edullisempi kuin oma paikka

en olisi valmis hankkimaan nimikoimatonta
autopaikkaa
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20. Väittämiä liittyen nimikoimattomiin autopaikkoihin.
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Nimikoimattomat autopaikat vaikeuttavat pysäköintipaikan saatavuutta.

Nimikoimattomat autopaikat luovat pysäköintialueelle sekavuutta ja riskitekijöitä.

Nimikoimattomat autopaikat ovat osa nykyaikaista pysäköintijärjestelyä.

Nimikoimattomat autopaikat vähentävät tyhjien autopaikkojen määrää.

Nimikoimattomat autopaikat vähentävät uusien pysäköintipaikkojen rakennustarvetta.

Autopaikan jakaminen useamman käyttäjän kesken on järkevää.

Nimikoimattomuus pienentää pysäköintikustannuksia, sillä ne jakaantuvat useamman
käyttäjän kesken.

Nimikoimattomat autopaikat olisivat sopiva ratkaisu vieraspaikkojen puutteeseen.

Pelkään nimikoimattomuuskäytännön johtavat siihen, ettei pysäköintipaikkoja ole yleensä
vapaana.

Hyväksyisin helpommin nimikoimattoman pysäköinnin asuinalueellani, jos voisin seurata
kännykällä reaaliajassa vapaiden pysäköintipaikkojen määrää.

Nimikoimattomat pysäköintipaikat tontilla vähentäisivät tarvetta pysäköidä kadulle.

Haluan joka tapauksessa oman henkilökohtaisen pysäköintipaikan, vaikka se olisi kalliimpi
vaihtoehto kuin nimikoimaton pysäköintioikeus.

1 2 3 4 5 En osaa sanoa
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Liite 2. Alppilanbulevardin kaavarungon
mukaiset suunnittelualueet.
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Liite 3. Alppilanbulevardin pysäköinnin
suunnittelualueet.



Liite  4.  Käyttöasteen  ja  eri  toimijoiden  välisen
suhdeluvun vaikutukset pysäköintipaikkojen
määrään.

Asukaspysäköinti Pysäköintisopimuksia
Klo Käyttöaste 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
5 0,99 99 89,1 79,2 69,3 59,4 49,5 39,6 29,7 19,8 9,9 0
6 0,97 97 87,3 77,6 67,9 58,2 48,5 38,8 29,1 19,4 9,7 0
7 0,89 89 80,1 71,2 62,3 53,4 44,5 35,6 26,7 17,8 8,9 0
8 0,79 79 71,1 63,2 55,3 47,4 39,5 31,6 23,7 15,8 7,9 0
9 0,71 71 63,9 56,8 49,7 42,6 35,5 28,4 21,3 14,2 7,1 0
10 0,66 66 59,4 52,8 46,2 39,6 33 26,4 19,8 13,2 6,6 0
11 0,64 64 57,6 51,2 44,8 38,4 32 25,6 19,2 12,8 6,4 0
12 0,63 63 56,7 50,4 44,1 37,8 31,5 25,2 18,9 12,6 6,3 0
13 0,64 64 57,6 51,2 44,8 38,4 32 25,6 19,2 12,8 6,4 0
14 0,66 66 59,4 52,8 46,2 39,6 33 26,4 19,8 13,2 6,6 0
15 0,7 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7 0
16 0,76 76 68,4 60,8 53,2 45,6 38 30,4 22,8 15,2 7,6 0
17 0,8 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 0
18 0,83 83 74,7 66,4 58,1 49,8 41,5 33,2 24,9 16,6 8,3 0
19 0,86 86 77,4 68,8 60,2 51,6 43 34,4 25,8 17,2 8,6 0
20 0,9 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 0
21 0,93 93 83,7 74,4 65,1 55,8 46,5 37,2 27,9 18,6 9,3 0
22 0,95 95 85,5 76 66,5 57 47,5 38 28,5 19 9,5 0
23 0,96 96 86,4 76,8 67,2 57,6 48 38,4 28,8 19,2 9,6 0

Työpaikkapysäköinti Pysäköintisopimuksia
Klo Käyttöaste 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5 0,08 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8
6 0,14 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7 8,4 9,8 11,2 12,6 14
7 0,34 0 3,4 6,8 10,2 13,6 17 20,4 23,8 27,2 30,6 34
8 0,73 0 7,3 14,6 21,9 29,2 36,5 43,8 51,1 58,4 65,7 73
9 0,93 0 9,3 18,6 27,9 37,2 46,5 55,8 65,1 74,4 83,7 93

10 0,95 0 9,5 19 28,5 38 47,5 57 66,5 76 85,5 95
11 0,96 0 9,6 19,2 28,8 38,4 48 57,6 67,2 76,8 86,4 96
12 0,96 0 9,6 19,2 28,8 38,4 48 57,6 67,2 76,8 86,4 96
13 0,95 0 9,5 19 28,5 38 47,5 57 66,5 76 85,5 95
14 0,91 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,6 63,7 72,8 81,9 91
15 0,78 0 7,8 15,6 23,4 31,2 39 46,8 54,6 62,4 70,2 78
16 0,48 0 4,8 9,6 14,4 19,2 24 28,8 33,6 38,4 43,2 48
17 0,24 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6 24
18 0,13 0 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13
19 0,09 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9
20 0,12 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12
21 0,11 0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11
22 0,11 0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11
23 0,11 0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11



Liite 5. Asukaspysäköinti ja
työpaikkapysäköinti yhteensä eri vuorokauden
aikoina.

100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 0/100
5 99 89,9 80,8 71,7 62,6 53,5 44,4 35,3 26,2 17,1 8
6 97 88,7 80,4 72,1 63,8 55,5 47,2 38,9 30,6 22,3 14
7 89 83,5 78 72,5 67 61,5 56 50,5 45 39,5 34
8 79 78,4 77,8 77,2 76,6 76 75,4 74,8 74,2 73,6 73
9 71 73,2 75,4 77,6 79,8 82 84,2 86,4 88,6 90,8 93

10 66 68,9 71,8 74,7 77,6 80,5 83,4 86,3 89,2 92,1 95
11 64 67,2 70,4 73,6 76,8 80 83,2 86,4 89,6 92,8 96
12 63 66,3 69,6 72,9 76,2 79,5 82,8 86,1 89,4 92,7 96
13 64 67,1 70,2 73,3 76,4 79,5 82,6 85,7 88,8 91,9 95
14 66 68,5 71 73,5 76 78,5 81 83,5 86 88,5 91
15 70 70,8 71,6 72,4 73,2 74 74,8 75,6 76,4 77,2 78
16 76 73,2 70,4 67,6 64,8 62 59,2 56,4 53,6 50,8 48
17 80 74,4 68,8 63,2 57,6 52 46,4 40,8 35,2 29,6 24
18 83 76 69 62 55 48 41 34 27 20 13
19 86 78,3 70,6 62,9 55,2 47,5 39,8 32,1 24,4 16,7 9
20 90 82,2 74,4 66,6 58,8 51 43,2 35,4 27,6 19,8 12
21 93 84,8 76,6 68,4 60,2 52 43,8 35,6 27,4 19,2 11
22 95 86,6 78,2 69,8 61,4 53 44,6 36,2 27,8 19,4 11
23 96 87,5 79 70,5 62 53,5 45 36,5 28 19,5 11


