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Maailmassa ei ole saavutettu mitään ilman kunnian-
himoisia tavoitteita ja päämäärätietoista työtä niiden 
saavuttamiseksi. Myös kaupunkien kehityksen taus-
talla tulisi olla visio siitä, mihin kaupunkia halutaan 
kehittää sekä määrätietoinen ohjelma vision toteut-
tamiseksi. Pysäköintipolitiikka on olennainen osa kau-
punkikehitystä ja sen edistäminen on keskeistä niin 
taloudellisesti kuin kaupunkikuvallisesti. Kuuluisa kes-
tävän kaupunkiliikenteen puolestapuhuja, emeritus 
professori Herman Knoflacher  (1993) on todennut, 
että kestävän liikennejärjestelmän perusta on asui-
nalueiden pysäköintijärjestelmä.

Pysäköintijärjestelmää on mahdoton kehittää ilman 
kokonaisvaltaista näkemystä kaupungin kehityksestä 
ja liikennejärjestelmän uudistamista. Globaaleja sel-
vityksiä tekevä konsulttitoimisto Arthur D. Little on 
UITP:lle (Union Internationale des Transports Publics) 
tekemässään selvityksessä (2018) havainnut, että lii-
kennepolitiikka on puutteellista eri puolilla maailmaa. 
Kaupungeilla ei ole aina selvää visiota, miltä heidän 
liikennejärjestelmänsä pitäisi näyttää tulevaisuudessa. 
Niillä ei myöskään tällöin ole selkeää strategiaa, miten 
tavoitteisiin päästään.

Pysäköintipolitiikka on tärkeä 
perusta kestävälle kaupungille
Yksi avaintekijä kaupunkisuunnittelussa on ihmisten 
sujuvan arjen varmistaminen. Pysäköintipolitiikalla on 
iso merkitys siinä, miten sujuvaksi arki muodostuu. Se 
vaikuttaa kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaisuu-
teen. Pysäköintipolitiikka on osa kaupungin kehitystä 
ja menestystä.

Pysäköintipaikkojen sijainti ja saavutettavuus osana 
matkaketjua ovat olennaisia tekijöitä. Jos asuinalueil-
la on saatavilla vaihtoehtoisia kulkutapoja, kannattaa 
ihmisiä ohjata käyttämään pyörää tai joukkoliiken-
nettä autoilun sijaan. Sijoittamalla pyöräpysäköinti 
asuntojen ovien läheisyyteen, varmistamalla viihtyisät 
kävely- ja pyöräilyreitit joukkoliikennepysäkeille ja si-
joittamalla autopysäköinti mahdollisuuksien mukaan 
kauemmas asunnoista ihmiset saadaan todennäköi-
semmin valitsemaan kestävä liikkuminen autoilun 
sijaan. Hyvin suunniteltu joukkoliikenne, pyöräily ja 
kävely edistävät sujuvaa arkea parhaiten, sillä ne vä-
hentävät liikenteen ruuhkia ja lisäävät turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä. 

Määränpäässä autopysäköinnin sijoittelulla ja saavu-
tettavuudella on myös merkittävä rooli. Kohdetta lä-

4.1 Pysäköinnillä on  
merkitystä



69

hestyttäessä liikennejärjestelmän tulee ”imeä” auto 
sisäänsä ja ohjata suoraan pysäköintipaikoille, kuten 
pysäköintilaitokseen. Näin vältetään vapaiden pysä-
köintipaikkojen etsinnästä syntyvää turhaa autoilua.

Pysäköinti on osa kaupungin  
kehitystä
Autoilun vähentämisen ja pysäköinnin keskittämisen 
myötä katutilaa vapautuu muuhun käyttöön, mikä 
mahdollistaa viihtyisämmän kaupungin rakentami-
sen. Kadunvarsipysäköinnin tilalle voidaan rakentaa 
esimerkiksi korkealaatuisia pyöräilyväyliä, kävelyväyliä 
tai oleskelutilaa. 

Keskitetyn pysäköintitilan löytäminen täydennys-
rakentamiskohteissa on oma haasteensa. Kullekin 
alueelle täytyisi löytää sopiva pysäköintiratkaisu, mikä 
vaikuttaa merkittävästi alueen kaavoitusratkaisuihin. 
Pysäköintipaikkojen kustannus on puolestaan riippu-
vainen pysäköintiratkaisusta, joka on tonttitalouden ja 
asuntojen hinnan kannalta keskeinen tekijä. 

Maankäytön suunnittelulla pitäisi mahdollistaa mo-
nipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto sekä 
edistää kestävää liikkumista kaupungissa. Pysäköin-
tinormien uudistamiselle on tarvetta, jotta kaupun-

Pysäköinnin 
suunnittelu tulee 
nähdä keinona 
elävöittää kau-
punkeja. Hyvä 
pysäköintipoli-
tiikka tukee  
yrityksiä ja  
liike-elämää
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gin hyvää kehitystä edistävä täydennysrakentaminen 
mahdollistuisi ja jotta täydennysrakentaminen ei joh-
da liian kalliisiin pysäköintiratkaisuihin. Normeja pitäisi 
tarkastella suhteessa muuhun liikennejärjestelmään, 
erityisesti joukkoliikenteen ja pyörän käytön mahdol-
lisuuksiin sekä maankäytön monipuolisuuteen ja pal-
velutarjontaan.

Pysäköinnin suunnittelu tulee nähdä entistä selvem-
min keinona elävöittää kaupunkeja, hallita ruuhkia ja 
toteuttaa ilmastotavoitteita. Suunnittelun tulee olla 
vahvassa kytköksessä kaupungin kehittämiseen ja 
elinvoimaan. Hyvä pysäköintipolitiikka tukee myös 
yrityksiä ja liike-elämää. Kaupunkistrategiasta johde-
taan liikennestrategia ja siitä edelleen pysäköintistra-
tegia. Pysäköintipolitiikan uudistamisessa ja uusien 
pysäköintinormien laatimisessa on tarpeen ottaa 
liikkumisen murros vahvasti huomioon ja mietittävä, 
miten liikenteen kokonaismäärä kehittyy, eri kulkuvä-
lineiden käyttö tehostuu ja pysäköinnin kokonaistarve 
muuttuu. Hyvä pysäköintipolitiikan laatiminen sisäl-
tää eri muutostekijöiden yhteisvaikutuksen arvioinnin. 
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4.2 Pysäköintipolitiikka
Pysäköinnin ja pysäköintipolitiikan kehitys on kokenut 
evoluution viimeisinä vuosikymmeninä. Monissa kau-
pungeissa on laadittu ensimmäinen pysäköintipoliit-
tinen asiakirja tällä vuosikymmenellä. 

Kaupungeissa on havahduttu siihen, että pysäköin-
nin järjestäminen on tärkeä osa kaupungin elivoiman 
kehitystä sekä kestävän liikkumisen edistämistä. Evo-
luutio on noudattanut seuraavia askelia:

1. Pysäköintipolitiikan laadinta on tarpeetonta. Pysäköinti 
ei muodosta ongelmaa alueen vetovoimalle ja elämisen 
laadulle.

2. Pysäköintipaikkojen ruuhkautuessa käyttöä aletaan oh-
jata sääntelyn ja valvonnan avulla. Tietyillä alueilla py-
säköinti kielletään ja toisilla alueilla tehostetaan muun 
muassa opastamalla ja merkitsemällä pysäköinti pa-
remmin.

3. Pysäköinnille asetetaan aikarajoituksia, jotta saadaan 
kiertoa edelleen tehostettua sekä pitkäaikaista pysä-
köintiä rajoitettua esimerkiksi työmatkojen yhteydessä.

4. Asukaspysäköinnin hallitsemiseksi laaditaan järjestelmä. 
Pysäköinti saattaa muuttua luvanvaraiseksi. Vieraspysä-
köinnin ehtoja asuinalueilla tiukennetaan.

5. Pysäköinti muutetaan maksulliseksi, jotta pysäköinti-
paikkojen käyttöä saadaan tehostettua ja ohjattua.

6. Keskusta-alueiden pysäköintiä rajoitetaan, jotta keskus-
taan saapuvaa autoliikennettä saadaan vähennettyä ja 
katuja autoilta ihmisille. Keskustan ulkopuolelle toteu-
tetaan liityntäpysäköintialueita, jotta kaikkien autojen ei 
tarvitse ajaa kaupungin ytimeen.

7. Kaupungissa laaditaan kokonaisvaltainen liikkumisen 
ohjauksen suunnitelma, jossa pysäköinnin järjestäminen 
on tärkeä osa. Liikkumisen ohjauksella pyritään kasvat-
tamaan kestävien liikkumismuotojen osuutta.
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Aikarajoitukset

Ensimmäiset  
maksulliset  

pysäköintipaikat

Pysäköinnin  
maksualueen  
laajentaminen

Tarjonnan  
rajoittaminen Liityntäpysäköinti

Dynaaminen 
 hinnoittelu

Pysäköintipaikkojen  
vuorottaiskäyttö

Asukaspysäköinnin  
maksullisuus

Pysäköintipolitiikka 
liikkumisen 

ohjauksen keinona 
kohti kestävämpiä 
liikkumisvalintoja.

VAIHE 3

VAIHE 2

VAIHE 1

PYSÄKÖINTIPOLITIIKAN 
EVOLUUTIO 

Pysäköintisäännöt ja  
valvonta

Pysäköinti- 
politiikkaa  

ei ole

VAIHE 4



73

CASE TAMPERE

Hyvän pysäköintipolitiikan  
periaatteet
Hyvä pysäköintipolitiikka vastaa sekä tämän päivän 
että tulevaisuuden tarpeisiin. Sen tulee olla samaan 
aikaan sekä mukautuvan joustava että sopivan tavoit-
teellinen. 

Eri puolilla maailmaa kaupungit ovat laatineet kat-
tavia pysäköintipoliittisia ohjelmia, joiden tavoittee-
na on ollut liikekeskustan elävöittäminen, kestävän 
kehityksen mukaisten liikennemuotojen lisääminen, 
kaikkien kulkutapojen saavutettavuuden parantami-
nen ja nykyisten pysäköintipaikkojen ja -tilojen käytön 
tehostaminen. 

Lisäksi ohjelimissa on haluttu kohdentaa pysäköin-
nistä saatuja varoja keskustan tai liikennejärjestelmän 
kehittämiseen tai ottaa pysäköinnille varattuja alueita 
muuhun käyttöön, etenkin täydennysrakentamisen 
tai virkistyksen käyttötarkoituksiin. Pysäköinnin hin-
noittelu on politiikan säätöruuvi. Kun hinnat nousevat 
keskustaa kohti mentäessä, ihmiset jättävät auton to-
dennäköisemmin keskustan ulkopuolelle esimerkiksi 
liityntäpysäköintialueille ja jatkavat joukkoliikenteel-
lä matkaansa. Myös pysäköintinormeilla pystytään 
ohjaamaan pysäköintiä ja sen järjestämistä. Hyvä 

normiston laatimiseksi vaaditaan laaja-alaiset liiken-
ne- ja pysäköintistrategiat. Normin ja sen perusteella 
rakennettavien pysäköintipaikkojen määrän tulee olla 
linjassa liikennejärjestelmän kanssa: paikkoja ei voida 
rakentaa vähän, jos vaihtoehtoisia kulkutapoja ei ole 
ja autonomistusaste on korkea.

Hyvässä pysäköintipoliittisessa ohjelmassa on laa-
dittu lisäksi seurantaohjelma mittareineen, jotta voi-
daan arvioida, miten tavoitteiden saavuttamisessa ja 
toimenpideohjelman toteuttamisessa on onnistuttu. 

Tampereen kaupungin pysäköintipoliittisissa linjauksissa 
(2016) on määritelty seuraavat keskeiset pysäköintipolitiik-
kaa ohjaavat tavoitteet:

 » Edistetään eheyttävää maankäyttöä ja tehokkaalla 
ja keskitetyllä pysäköinnillä.

 » Edistetään elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan 
elinvoimaisuutta hyödyntämällä pysäköinnin mo-
nipuolista keinovarantoa.

 » Edistetään kestävän kehityksen mukaista liikkumis-
ta pysäköintiratkaisuilla.

Pysäköintipolitiikkaa päivitettiin pysäköintinormin osalta 
vuonna 2019.

Pysäköintipolitiikka on 
tärkeä osa kaupungin 
elinvoimaisuuden 
kehitystä ja kestävän 
liikkumisen 
edistämistä.



74

Jyväskylän kaupungin uudessa pysäköinnin hallintamallissa (2018) on 
asetettu seuraavan tavoitteet:

 » Pysäköintiratkaisujen tulee edistää kestävän kehityksen mukaista liik-
kumista.

 » Pysäköintinormien tulee mahdollistaa täydennysrakentaminen erityi-
sesti keskusta-alueella.

 » Tehokkaalla ja keskitetyllä pysäköinnillä edistetään täydennysrakenta-
mista erityisesti keskusta-alueella

 » Pysäköinnin tulee edistää myös elinkeinoelämän tarpeita ja keskustan 
elinvoimaisuutta.

 » Pysäköinnin palveluita ja hinnoittelua tulee kehittää tukemaan keskus-
tan kehittämistavoitteita.

 » Pysäköintiratkaisuissa tulee ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet, liik-
kumispalveluiden kehittyminen ja esim. autojen yhteiskäytön yleistymi-
nen. Ratkaisuilla tulee ohjata kehitystä tavoitteelliseen suuntaan.

 » Pysäköintiratkaisuilla on tavoitteena vaikuttaa lisäksi keskustaan tulevien 
matkojen määrään ja kulkutapaan, liikenteen sujuvuuteen, ilman laa-
tuun, turhan liikenteen vähentämiseen, kaupunkitilan tehokkaampaan 
käyttöön sekä keskustan palvelujen houkuttelevuuteen.

Pysäköintipolitiikan toteuttamisessa vaaditaan vahva 
ohjaus julkiselta vallalta sekä hyvää viestintää eri si-
dosryhmien kanssa. Esimerkiksi yksityisten pysäköin-
tilaitosten saaminen mukaan kaupungin strategian 
mukaisen kehityksen edistämiseen on olennaista. 
Belgian Gentissä on puolet keskustan reilusta 10 py-
säköintilaitoksesta kaupungin ja puolet yksityisen 
omistuksessa. Hyvän keskusteluyhteyden ansiosta 
yksityisten pysäköintilaitoksen hinnoittelu on samal-
la tasolla kuin kaupungin omistamissa laitoksissa. 
Laitokset on hinnoiteltu edullisemmiksi kuin kadun-
varsipysäköinti, jotta autot saadaan mahdollisimman 
tehokkaasti kadunvarsilta pysäköintilaitoksiin. Alanko-
maiden Zuetermeerissa keskusteluyhteys yksityisiin 
pysäköintilaitoksiin on puutteellinen, minkä vuoksi 
hinnoittelupolitiikka on kirjavaa. Lisäksi kaupunki ei 
saa yksityisiltä laitoksilta dataa, jota he voisivat hyö-
dyntää opastuksessa ja informoinnissa.

Eurooppalaisissa kaupungeissa on todettu olevan 
hyötyä siitä, että kaupunki omistaa pysäköintiyhtiön. 
Tällöin kaupunki voi paremmin ohjata pysäköinnin 
kokonaishinnoittelua sekä varmistaa datan saata-
vuuden. Kuitenkin on myös todettu, että hyvällä vies-
tinnällä julkinen ja yksityinen on mahdollista saada 
puhaltamaan yhteen hiileen kaupungin hyvän kehi-
tyksen ja strategian edistämiseksi.

CASE JYVÄSKYLÄ
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GENT

 » Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen
 » Ohjaa liikkumisratkaisuja
 » Pysäköintipaineen pienentäminen
 » Pysäköijien vaihtuvuuden nopeuttaminen
 » Kestävään liikkumiseen kannustaminen
 » Pysäköinnin sujuvoittaminen

BATH

 » Parantaa kaupungin ja sen ympärysalueiden elinvoimaisuutta, vähentää liiken-
nettä ruuhkaisimmilla alueilla sekä parantaa ilmanlaatua

 » Pysäköinnin tarjonnan hallitseminen
 » Liikkumisen kysynnän hallinta uusilla alueilla rajoitetuilla pysäköintinormeilla: Väl-

tetään ylitarjontaa mutta täytetään välttämätön pysäköintitarve. 

LINKÖPING
 » Pysäköintinormin tulee tarjota joustavuutta
 » Suhteellisen pitkät kävelymatkat pysäköintiin on hyväksyttävä
 » Työpaikkapysäköinnin tulee olla maksullista
 » Pysäköintiin käytettävä tila käytettävä tehokkaasti

UPPSALA

 » Viihtyisä kaupunkiympäristö
 » Vähentää autoliikenteen ympäristövaikutuksia
 » Tasapuolinen ja tehokas liikennejärjestelmä kaikille kulkumuodoille
 » Tehokkaampi maankäyttö
 » Edesauttaa keskustan elinvoimaisuutta

NOTTINGHAM

 » Valinnanvapaus liikkumismuodoissa
 » Hallitse, älä rajoita. Tarjotaan laaja keinovalikoima liikkua
 » Pysäköinti on vahvasti tulonlähde
 » Pysäköinnin hinnoittelu markkinoiden mukaan
 » Työpaikkojen pysäköintivero joukkoliikenteen rahoituskeino

Nostoja tutkimuskaupunkien pysäköintipolitiikasta
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4.3 Positiivinen päätöksenteko
Poliittinen sitoutuminen on tärkein edellytys kau-
pungin kehittämiselle ja myös pysäköinnin uudista-
miselle. Kaikissa kestävän liikkumisen esimerkkikau-
pungeissa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet, ja 
niiden saavuttamiseksi tehdään päämäärätietoista 
työtä. Ilman päätöksentekijöiden ja kaupungin joh-
don sitoutumista tavoitteisiin ja niiden saavuttami-
seen on mahdotonta saavuttaa merkittäviä uudis-
tuksia.

Kaupungeilla on erilaisia keinoja tavoitteiden saavut-
tamiseksi, mutta Gentin kaupungin ajatusmalli sovel-
tuu kaikkiin muihinkin kaupunkeihin: ”kehittämisvisio 
tulee suunnittella hyvin ja viestiä hyvin.” Ilman hyvää 
suunnittelua ja vuoropuhelua muutosta ei ole mis-
sään kaupungissa saatu aikaan. 
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1. ISO VISIO JA SELKEÄT TAVOITTEET
 » Olennaista on ison kuvan esittäminen päättäjille, virka-

miehille, yrityksille, asukkaille. Yksittäisten ratkaisujen 
esittäminen ilman kokonaiskuvaa johtaa riitelyyn vää-
ristä yksityiskohdista.

 » Suurempaan kokonaisuuteen on helpompi saada po-
liittinen tahtotila.

 » Pysäköintistrategia pitää sitoa liikennestrategiaan ja 
kaupungin kehittämisstrategiaan.

 » Suunnitelma kannattaa pitää yksinkertaisena. Yleensä, 
jos jotakin haluaa kaksinkertaistaa, sitä pitää yksinker-
taistaa.

2. KESKEISET IHMISET
 » Täytyy löytää keskeiset ihmiset, joilla on vaikutusvaltaa.
 » Toimenpiteiden toteuttamista vauhdittaa merkittä-

västi, jos tärkeimmillä päätöksentekijöillä on vahva ja 
selkeä visio, mitä pitää tehdä.

 » Visio täytyy saada myytyä myös ”hiljaiselle enemmis-
tölle”. Siinä kahdenkeskiset keskustelut ovat tärkeitä.

3. TIETO
 » Hyötyjen ja faktojen kertominen päättäjille on olen-

naista, jotta heidät saadaan vakuutettua.
 » Kansainväliset ja kotimaiset hyvät esimerkit avaavat 

päättäjien silmiä.
 » Asukkaiden näkökulmat ovat tärkeitä. Niitä kannattaa 

kysyä säännöllisillä kyselyillä, joita varten voi koota esi-
merkiksi 1000 asukkaan ”paneelin”.

Poliittisen sitoutumisen edistäminen
Esimerkkikaupungeissa tehdyistä haastatteluista tuli esiin viisi asiaa, joilla poliittinen  
sitoutuminen on onnistuttu varmistamaan:

 » Yli valtuustokauden menevät ohjelmat ovat tärkeitä 
mutta haasteellisia. Niiden läpimeno vaatii hyväksyn-
nän yli puoluerajojen sekä asukkailta. Uudet valtuute-
tut sitoutuvat paremmin pitkän tähtäimen ohjelmiin, 
jos niillä on asukkaiden hyväksyntä.

4. HYVÄT KOKEMUKSET
 » Usein kannattaa edetä askel kerrallaan, mutta toteut-

taa joka askel laadukkaasti. Ihmisten hyväksyntä toi-
menpiteiden laajentamiselle on helpompi saada, kun 
he saavat muutoksista hyvän kokemuksen. Erityisesti 
kauppiaiden vakuuttamisessa pienet onnistuneet pi-
lotit on koettu hyväksi.

5. VIESTINTÄ
 » Päätöksentekijöiden kanssa kannattaa pitää säännöl-

lisiä tapaamisia, joissa ajatuksia vaihdetaan kaksisuun-
taisesti. 

 » Viestien sisältöön kannattaa kiinnittää huomiota, jot-
ta visiolle saadaan mahdollisimman laaja hyväksyntä. 
Esimerkiksi kannattaa viestiä, että pysäköintipolitiikka 
ei ole tehty autoilun hankaloittamiseksi vaan viisaan 
autoilun edistämiseksi osana kestävää kaupunkikehi-
tystä. 

 » Virkamiesten ei pidä sanella vaan johtaa prosessia. Sa-
moin päättäjien ei pidä mestaroida vaan lähteä alku-
vaiheessa mukaan prosessiin
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4.4 Pysäköintinormit  
politiikan tukena 
Pysäköintinormi ohjaa paikkojen 
rakentamista
Suomessa autopaikkojen rakentamista ei ohjata lailla 
tai määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa tode-
taan, että ”asemakaavassa ja rakennusluvassa mää-
rätyt autopaikat tulee järjestää rakentamisen yhtey-
dessä” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999). Laki 
ei kuitenkaan ota kantaa esimerkiksi rakennettavien 
pysäköintipaikkojen määrään tai toteutustapaan. Toi-
saalta laki mahdollistaa autopaikkojen rakentamisen 
muualle kuin tontille niin sanotulla vapaaksiostolla. 
Autopaikkojen rakentamisesta tontin ulkopuolelle 
voidaan kaavassa määrätä muutenkin kuin vapaaksi-
ostolla. Vapaaksiostossa rakennusliike tms. kiinteistön 
omistaja ostaa itsensä vapaaksi kaavan määräämien 
pysäköintipaikkojen toteutusvelvoitteesta. Tällöin 
kiinteistönomistajalta peritään kunnan määrittelemä 
korvaus, koska pysäköintipaikkojen rakentamisesta 
tontille ei synny kustannuksia. 

Useissa kunnissa pysäköintipaikkojen rakentamisen 
määrää ohjataan niin sanotulla pysäköintinormilla. 
Pysäköintinormi on asemakaavassa ilmoitettu auto-
paikkamäärä, joka ilmoitetaan usein joko autopaik-
kojen määränä per asunto tai paikkojen määränä 

per kerrosneliömetri. Kerrosneliömetri voi määräytyä 
rakennusoikeuden tai kokonaiskerrosalan mukaan. 
Normi voi määrittää joko autopaikkojen minimi- tai 
maksimimäärän. Miniminormissa autopaikkoja tu-
lee rakentaa vähintään normin ilmoittama määrä, 
ja maksiminormissa autopaikkoja tulee vastaavasti 
rakentaa enintään normin ilmoittama määrä. Pysä-
köintinormi voidaan esittää myös vaihteluvälinä, jossa 
alarajan muodostaa miniminormi ja ylärajan maksi-
minormi. Normi asetetaan usein kaikelle toiminnalle, 
joka vaatii autopaikkoja.

Joissain kunnissa pysäköintinormi on määritelty esi-
merkiksi pysäköintipolitiikan laadinnan yhteydessä. 
Tällöin on määritelty yleiset pysäköintipaikkamäärän 
laskentaohjeet erilaisille toiminnoille (kuten asumi-
nen, liiketoiminta ja koulut) ja kunnan erilaisille vyö-
hykkeille, joita sovelletaan asemakaavan laadinnan 
yhteydessä. Joissain kunnissa taas tällaista yleistä 
pysäköintinormia ei ole, vaan pysäköintipaikkamäärä 
lasketaan tapauskohtaisesta asemakaavaa laadittaes-
sa.

Pysäköintinormin taustalla on usein laskennallinen 
autopaikkatarve kerrosneliömetrien mukaan. Auto-
paikkatarve määritetään yleensä henkilöautotihey-
den (henkilöautoa/asukas) ja asumisväljyyden (k-m2/
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asukas) avulla. Jotta pysäköintinormi vastaisi mahdollisimman 
hyvin myös tulevaisuuden tarpeisiin, otetaan laskennassa huo-
mioon myös näiden arvojen kehittyminen. 

Pysäköintinormi murroksessa
Pysäköintinormia on tarkasteltu useassa kunnassa viime vuosi-
na, ja haasteita paikkamäärän määrittämiselle asettavat erityi-
sesti täydennysrakentaminen ja varautuminen tulevaisuudes-
sa tapahtuviin muutoksiin autonomistuksessa ja asumisessa. 
Edellä kuvattu perinteisellä tavalla määritetty pysäköintinormi 
ei usein anna kovin tarkkaa ja todellisuuteen hyvin pohjau-
tuvaa kuvaa pysäköintipaikkatarpeesta. Liikkumiseen ja sitä 
kautta pysäköintipaikkatarpeeseen vaikuttavat henkilöautoti-
heyden ja asumisväljyyden lisäksi monet muut tekijät, kuten 
mahdollisuudet muiden kulkumuotojen käyttöön sekä väes-
tön demografia. Toisaalta myös pysäköintipaikkamäärään voi-
daan pyrkiä vaikuttamaan vaikuttamalla ihmisten liikkumis-
tottumuksiin.   

Pysäköintinormin voidaankin ajatella jakautuvan neljään eri as-
teeseen sen mukaan, kuinka kokonaisvaltaisesti se ottaa huo-
mioon suunnittelualueen erityispiirteet ja miten vahvasti siihen 
halutaan vaikuttaa liikkumisen ohjauksen keinoilla. 

1. Ensimmäisessä asteessa pysäköintinormi huomioi ainoas-
taan henkilöautotiheyden ja asumisväljyyden ja näiden 
kahden muutokset. Tällöin normi ei ota huomioon suunni-
teltavan kohteen erityispiirteitä, vaan antaa vain yleiskuvan 

tarvittavasta pysäköintipaikkamäärästä. Monissa, erityisesti pienem-
missä, kunnissa pysäköintinormi on tällä ensimmäisellä asteella.

2. Toisessa pysäköintinormin asteessa otetaan laajemmin huomioon 
alueelliset ominaispiirteet, kuten joukkoliikennetarjonta, kävely- ja 
pyöräily-yhteydet, alueen palvelutarjonta, asumismuoto (esimerkiksi 
opiskelija- ja vuokra-asuntojen yhteydessä pysäköintitarve on yleen-
sä pienempi kuin omistusasumisen yhteydessä) ja väestön demo-
grafia (esimerkiksi opiskelijoiden, lapsiperheiden ja vanhusväestön 
määrä). Näin päästään lähemmäs alueen todellista pysäköintipaik-
katarvetta. 

3. Pysäköintinormin kolmannessa asteessa pysäköintipaikkatarpee-
seen pyritään vaikuttamaan liikkumisen ohjauksen keinoilla. Sen li-
säksi, että paikkamäärä suunnitellaan alueelliset erityispiirteet huo-
mioiden, voidaan paikkamäärään vaikuttaa esimerkiksi laadukkaan 
pyöräpysäköinnin, yhteiskäyttöautojen sekä paikkojen vuorottais-
käytön avulla. Toisaalta voidaan määritellä, miten pysäköintipaikat 
sijoitetaan ja onko kiinteistönomistajilla mahdollisuutta hyödyntää 
vapaaksiostoa. Näin pysäköinnistä tulee yksi liikkumisen ohjauksen 
keinoista ja sen avulla voidaan pyrkiä tukemaan kestävälle liikenne-
järjestelmälle asetettuja tavoitteita. 

4. Neljännessä asteessa kaikki sidosryhmät sitoutuvat yhdessä yh-
teiseen tavoitteeseen, jota edistetään synergiassa. Normi ei vastaa 
tähän päivään vaan sillä on itsessään liikkumista ohjaava vaikutus ja 
sillä pyritään edistämään voimakkaasti kestävää liikkumista. Yhtei-
seen tavoitteeseen sitoutuminen varmistetaan sopimusteknisesti.
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PYSÄKÖINTINORMIN 
VAIHEET

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys
 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen maankäyttö
 » Asumismuoto

 » Asumisväljyys
 » Henkilöautotiheys
 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen maankäyttö
 » Asumismuoto
 » Laadukas pyöräpysäköinti
 » Yhteiskäyttöautot
 » Joukkoliikenteen tukeminen

Pysäköinnin toteutustapa
 » Keskitetty
 » Alueellinen kunnallinen  

pysäköintitoimija
 » Vuorottaiskäyttö
 » Vapaaksioston hyödyntäminen

Liikkumisen ohjausta
 » Laadukas pyöräpysäköinti
 » Yhteiskäyttöautot
 » Joukkoliikenteen tukeminen

Pysäköinnin toteutustapa
 » Keskitetty
 » Alueellinen kunnallinen  

pysäköintitoimija
 » Vuorottaiskäyttö
 » Vapaaksioston hyödyntäminen

 » Joukkoliikennetarjonta
 » Kävely- ja  

pyöräily-yhteydet
 » Alueen sijainti
 » Palvelutarjonta
 » Monipuolinen  

maankäyttö
 » Asumismuoto 

 » Normi ei vastaa tähän hetkeen 
vaan ohjaa voimakkaasti  
liikkumiskäyttäytymistä

 » Kaikki toimijat yhdessä  
yhteisen tavoitteen eteen

 » Sitoutuminen yhteisiin  
tavoitteisiin sopimuksilla1

2

3

4
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Uppsalassa pysäköintinormin avulla kannustetaan rakennuttajia toteuttamaan kes-
tävän liikkumisen toimenpiteitä. Minimimuotoisesta autopaikkanormista voi saada 
joustoa tekemällä ns. liikkumispaketin,  joka sisältää keinoja vähentää autoriippu-
vaisuutta. Pakettien tulee sisältää useita keinoja, jotka yhdessä tekevät kestävästä 
liikkumisesta houkuttelevaa. Pakettien sisältö voi vaihdella paljon ja paikkavähen-
nysmäärät arvioidaan tapauskohtaisesti. Normilla pyritään edistämään kestävää 
liikkumista ja pitämään rakentamisen kustannukset alhaisimpina.

Uppsala suosii myös keskitettyä pysäköintiä. Rakennuttajat voivat vapaaksiostaa 
osan tai kaikki paikoista Uppsalan kaupungin pysäköintioperaattorin pysäköintilai-
toksista. Pysäköintilaitokset koetaan kaupungissa joustavana ratkaisuna verrattuna 
esimerkiksi maanalaiseen pysäköintiin. Pysäköintilaitos on mahdollista muuttaa tu-
levaisuudessa muuhun käyttöön tai rakentaa siihen lisäkerros pysäköintitarpeessa 
tapahtuvien muutosten mukaan.

Tärkeä huomio on, että kestävän liikkumisen toimet toimivat vain, jos kadunvar-
sien pysäköinti on hinnoiteltua, aikarajoitettua tai luvanvaraista. Muuten autot 
”valuvat” kaduille.

UPPSALAN JOUSTAVA NORMI

Esimerkki rakennuttajan ”liikkumispaketista”
» Laadukas pyörän lukitusmahdollisuus
» Pitkäaikaiselle pyöräpysäköinnille tarkoitetut paikat ovat sääsuojattuja ja

lähellä ulko-ovea.  Esimerkiksi pyörävarastoissa tai pihalla sääsuojatussa tilassa.
» Kuormapyörälle tilaa, 0,1 paikkaa/asunto
» Sähköpyörän latausmahdollisuus pyörävarastossa
» Tilaa pyörän kuljetukselle asunnoissa, esim. hississä
» Ilmapumppu ja huoltotila pyörille pyörävarastossa
» Yhteiskäyttöautojäsenyys vähintään 5 vuodelle
» Yhteiskäyttöpyöräjärjestelmän muodostaminen (sähkö, taitto- ja kuormapyöriä)

sekä suunnitelma ylläpitää näitä

Muita keinoja ovat mm. joukkoliikenneliput, älykkäät pakettiautomaatit kiinteistöis-
sä, vuokrapyörät, joukkoliikenneinformaatiotaulut ja pysäköintilaitosten suosiminen

-25%
vähemmän 

 autopaikkoja
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Pysäköinti liikkumisen ohjauksen 
keinona
Nykyään yhä useampi kaupunki on siirtynyt kohti 
kolmannen asteen pysäköintinormia ja ottanut nor-
min yhteyteen liikkumisen ohjauksen keinoja. Usein 
liikkumisen ohjaus näkyy mahdollisuutena poiketa 
pysäköintinormin antamasta paikkamäärästä tietty-
jen reunaehtojen täyttyessä. Esimerkiksi Tampereel-
la autopaikkamäärä voi olla 20 % normin velvoitetta 
pienempi, jos alueelle osoitetaan pysäköintipaikkojen 
käytön tehostamisen keinoja, kuten paikkojen vuo-
rottaiskäyttöä, nimeämättömyyttä tai keskitettyä 
rakenteellista pysäköintiä. Helsingin asuintonttien 
autopaikkamäärien laskentaohjeessa taas on määri-
telty, että jos tontille osoitetaan yhteiskäyttöauton py-
säköintipaikka tai -paikkoja, voidaan laskentaohjeen 
antamasta pysäköintipaikkamäärästä vähentää 3 %.  

Minimi- vai maksiminormi?
Pysäköintinormissa ilmoitettu pysäköintipaikkamäärä 
voi olla joko minimi- tai maksimimäärä. Käytännössä 
siis pysäköintipaikkoja tulee rakentaa joko vähintään 
tai enintään normin ilmoittama määrä. Suomalaisissa 
kunnissa pysäköintinormi on yleensä miniminormi.

Valinta minimi- ja maksiminormin välillä ei aina ole 
helppo. Useissa eurooppalaisissa kaupungeissa mak-
siminormia hyödynnetään ydinkeskustassa ja muissa 
kuin asumiseen tarkoitetuissa kohteissa. Miniminor-
mia taas hyödynnetään lähinnä asuinrakentamisessa. 
Miniminormien pelätään johtavan pysäköintipaikko-
jen liialliseen rakentamiseen ja vastaavasti maksimi-
normien aiheuttavan pysäköintipaikkapulaa. Asia on 
kuitenkin harvoin näin yksinkertainen. 

Lontoossa toteutettiin 2000-luvun alussa päätös 
siirtyä miniminormeista maksimeihin. Päätös oli 
seurausta kansallisesta ohjeistuksesta (Planning Po-
licy Guidance 13 – Transport), jonka mukaan myös 
asuinrakentamisen yhteydessä tuli ottaa käyttöön 
maksiminormit ja yhdessä muiden liikkumisen oh-
jauksen keinojen kanssa pyrkiä edistämään kestävää 
liikkumista ja vähentää ruuhkia. Miniminormeja tulisi 
käyttää ainoastaan esteettömien pysäköintipaikkojen 
suunnittelussa. 

Maksiminormin vaikutusta on tutkittu erityisesti Lon-
toossa, jossa rakennettujen pysäköintipaikkojen mää-
rä laski asuinrakentamisessa noin 40 % verrattuna 
määrään, joka olisi pitänyt rakentaa miniminormin 
aikana. Vähiten paikkamäärä laski ehkä hieman yllät-
täen Lontoon ydinkeskustassa. Maksiminormi ei siis 
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toiminut aivan kuten oli odotettu, vaan paikkamää-
rään vaikuttivat myös muut tekijät.

Lontoon kokeilu osoitti, kuinka tärkeää on sitoa py-
säköintipaikkamäärän suunnittelu alueen ominais-
piirteisiin, kuten joukkoliikenteen saavutettavuuteen 
ja alueen muuhun pysäköintipaikkatarjontaan. Mak-
simininormit voivat toimia, mutta eivät yksittäisenä 
toimenpiteenä. Toisaalta miniminormi ei todennä-
köisesti aiheuta pysäköintipaikkojen ylitarjontaa, jos 
normi on joustava ja tapauskohtaista harkintaa on 
mahdollista tehdä. (Guo & Ren 2013)

Lopulta ei ole niin merkityksellistä, ovatko kunnan 
pysäköintinormit maksimi- vai miniminormeja. Tär-
keämpää on se, kuinka hyvin pysäköintipaikkojen 
suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelualueen 
erityispiirteet, kuinka joustava normi on, millainen py-
säköintipaikkatarjonta on kokonaisuutena ja kuinka 
paljon tapauskohtaista harkintaa paikkamäärän las-
kennassa on mahdollista toteuttaa.  

Kuinka monta pysäköintipaikkaa 
on tarpeeksi?
Victoria Transport Policy Institutin toiminnanjohtajan 
ja pitkän linjan pysäköintiasiantuntija Todd Litmanin 
(2016) mukaan optimaalinen pysäköintipaikkamää-
rä määräytyy pysäköinnin todellisten kustannusten 
kohdentamisen mukaan. Jos pysäköintitarjonta olisi 
riittävä ja alueella hyvät mahdollisuudet liikkua muil-
la kulkumuodoilla, on optimaalinen paikkamäärä se, 
kun kaikki pysäköinnin kustannukset osoitetaan käyt-
täjälle ja paikkojen käyttöaste olisi tämän jälkeen opti-
maalinen. Litmanin mukaan pysäköintipaikkamäärän 
arvioinnissa pyritään kuitenkin hyvin usein paikka-
määrän maksimointiin, jotta vältytään mahdollisilta 
pysäköintiongelmilta ja alueen saavutettavuus autolla 
pysyy hyvänä. Erityisesti keskustoissa ja muilla tiiviin 
rakentamisen ja palveluiden alueilla on herätty tä-
män periaatteen mukanaan tuomiin haasteisiin. Liial-
lisella pysäköintipaikkamäärällä on myös hintansa, sil-
lä ne kuluttavat niin suoria kuin epäsuoria resursseja. 
Pysäköintipaikkojen rakentaminen maksaa ja paikat 
vievät tilaa muulta rakentamiselta. Toisaalta liiallinen 
pysäköintipaikkatarjonta kannustaa henkilöautoiluun, 
mikä lisää muun muassa ruuhkia, ilmansaasteita sekä 
kaupunkirakenteen hajanaisuutta. 
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Pysäköintipaikkamäärän rakentamisessa voidaan 
myös pyrkiä optimaaliseen määrään. Tämä tarkoit-
taa sitä, että paikkamäärän arvioinnissa hyväksytään 
paikkojen täyttyminen, mutta pysäköinnin hallinnan 
keinoilla vaikutetaan paikkojen käyttöön ja mahdolli-
siin ylivuototilanteisiin. 

Litman (2016) on arvioinut erilaisten pysäköinnin hal-
linnan toimenpiteiden vaikutusta pysäköintipaikka-
määrään. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitaessa 
on hyvä muistaa, että alueelliset erilaisuudet voivat 
olla hyvin merkittäviä. Toisaalta toimenpiteet ovat sitä 
vaikuttavampia, mitä useampia niistä toteutetaan sa-
maan aikaan. Oheisessa taulukossa on esitetty muu-
tama keskeinen toimenpide ja sen arvioitu vaikutus.

Pysäköintinormin uudistaminen ei saisi johtaa tilan-
teeseen, jossa autojen säilyttäminen siirtyy katujen 
varsille tai muille kaupungin ylläpitämille paikoille. Jo-
kaiselle autolle tulee olla sen tarvitsema säilytyspaik-
ka, jotta pysäköintiongelmat eivät siirry kaupungille. 
Pysäköintinormilla voidaan ohjata liikkumiskäyttäy-
tymistä ja auton omistusta, mutta tätä ennen tulee 
hyödyntää muita pysäköinnin ohjauksen toimenpitei-
tä, ja muiden kulkumuotojen tulee olla erittäin kilpai-
lukykyisiä oman auton käytölle, jotta auton omistus 
voisi laskea.

Tekijä Kuvaus Tyypilliset muutokset

Sekoittunut  
maankäyttö

Maankäytön  
monipuolisuus  
kävelyetäisyydellä

Pienennä vaatimuksia 5-10% monipuolisen 
maankäytön kohteissa. Lisäpienennyksiä, jos jaet-
tua pysäköintiä.

Joukkoliikenteen 
saavutettavuus

Joukkoliikenteen 
palvelutaso

Pienennä vaatimuksia 10% asutuksissa, jossa n. 
400m säännölliselle bussiyhteydelle ja 20% asun-
noille ja työpaikoille, jossa neljäsosamailin päässä 
juna-asema.

Yhteiskäyttöautot
Yhteiskäyttöauto-
palvelun saatavuus 
lähistöllä

Pienennä vaatimuksia 5-10% jos lähistöllä on 
yhteiskäyttöautopalvelu tai vähennä 4-8 paikkaa 
kiinteistöstä, jossa on yhteiskäyttöauto.

Käveltävyys
Kävely-ympäristön 
laatu

Pienennä vaatimuksia 5-15% käveltävissä paikois-
sa ja vielä enemmän, jos käveltävyys mahdol-
listaa jaetun ja etäämmällä asunnosta sijaitsen 
pysäköinnin.

Demografia

Asukkaiden ja 
työntekijöiden ikä 
ja fyysinen 
toimintakyky

Pienennä vaatimuksia  20-40% asunnoille, jossa 
nuoria (alle 30v.) tai eläkeläisiä (yli 65.) ja vammai-
sia

Asuntojen vuokraus
Omistus- ja  
vuokra-asunnot

Pienennä vaatimuksia 20-40% vuokra-asunnoissa 
verrattuna omistusasuntoihin.

Autopaikkojen 
hinnat irrotettu 
asuntojen hinnasta

Pysäköintipaikat 
myydään erikseen 
asunnoista

Pysäköintipaikan hinnan irroittaminen asunnoista 
vähentää tyypillisesti autonomistusta ja pysäköin-
nin kysyntää 10-20%

Pysäköinnin ja  
liikkumisen ohjaus

Liikkumisen  
ohjauksen  
toimenpiteet  
käytössä alueella

Piennennä vaatimuksia 10-40% työpaikoilla, jossa 
tehokas pysäköinnin ja liikkumisen ohjaus.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset pysäköintitarjon-
taan. Suomennettu lähteestä Litman (2016)
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Pysäköinti täydennys- 
rakentamisen yhteydessä
Täydennysrakentamisen yhteydessä velvoitepaikka-
velka aiheuttaa usein haasteita pysäköinnin järjestä-
miselle tehokkaasti. Erityisesti vanhoilla alueilla pysä-
köintipaikkoja on aikanaan autonomistuksen ollessa 
vähäistä rakennettu vain vähän ja tilaa pysäköinnil-
le on niukasti. Täydennysrakentamisen yhteydessä 
myös näille asuntokerrosneliöille tulee  usein tarjota 
pysäköintinormin mukainen pysäköintipaikkamäärä, 
mikä tilanahtauden vuoksi voi olla hankalaa tai johtaa 
esimerkiksi kalliisiin maanalaisiin ratkaisuihin. 

Täydennysrakentamisen tukemiseksi täydennysra-
kentamisen normit voivat koskea vain uutta raken-
tamista. Tampereella täydennysrakentamisen nor-
mia sovelletaan uuteen rakentamiseen ja olemassa 
olevaan rakentamiseen yleistä normia. Pyöräpysä-
köintinormi toteuttamisvelvoite puolestaan koskee 
koko tonttia. Toinen keino vastata ongelmaan ovat 
keskitetyt laitospysäköintiratkaisut. Vapaaksiosto-oi-
keuden avulla kunnat tarjoavat rakennuttajille mah-
dollisuuden osoittaa kaavan vaatimat pysäköintipai-
kat läheisestä pysäköintilaitoksesta. Vapaaksiostossa 
kiinteistönomistajat maksavat erikseen sovittavan 
korvauksen siitä, ettei autopaikkoja tarvitse rakentaa 
tontille. 

Joissain kunnissa on myös pyritty vaikuttamaan erityi-
sesti keskusta-alueen ja muiden tiiviiden täydennys-
rakennusalueiden pysäköinnin suunnitteluun normin 
kautta. Esimerkiksi Jyväskylässä pysäköintinormia päi-
vitettiin vuonna 2018 vastaamaan paremmin täyden-
nysrakentamisen tarpeisiin. Uuden käytännön mukaan 
asemakaavassa määritetään pysäköintipaikkojen mi-
nimimäärä ja hankkeen toteuttajalla on mahdollisuus 
rakentaa harkintansa mukaan enemmän autopaikkoja, 
korvata osa paikoista yhteiskäyttöautoilla tai hyödyntää 
vapaaksiosto-oikeutta. Kaupunkirakennelautakunta on 
hyväksynyt pysäköinnin hallintamallin ja uudet asema-
kaavojen pysäköintinormit 16.10.2018.

Pysäköinnin alueellinen  
suunnittelu
Pysäköintipaikkamäärää ei koskaan voida suunnitella 
erillään muusta liikennejärjestelmästä. Jos esimerkik-
si asuinrakennuksen yhteydessä tarjotaan maksullisia 
autopaikkoja, mutta viereisillä kaduilla pysäköinti on 
ilmaista ja aikarajoitukset mahdollistavat pitkäaikaisen 
pysäköinnin, eivät asukkaat ole kovin helposti halukkaita 
maksamaan pysäköintipaikasta. Näin kadunvarsipysä-
köinti voi olla ruuhkautunutta, vaikka vapaita pysäköinti-
paikkoja olisi tonteilla tarjolla. Pahimmassa tapauksessa 
kadunvarsien asukaspysäköinti haittaa asiointipysäköin-
tiä, koska autojen vaihtuvuus ei ole pitkäaikaisessa asu-
kaspysäköinnissä niin suurta kuin lyhytaikaisessa asioin-
tipysäköinnissä. 

Pysäköintipaikka-
määrää ei koskaan 
voida suunnitella 
erillään muusta 
liikennejärjestel-
mästä.
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1. Bussipysäkki
2. Taksit
3. Esteetön pysäköinti
4. Kaupunkilogistiikka
5. Moottoripyörä- ja pyöräpysäköinti
6. Yhteiskäyttöautot
7. Asukaspysäköinti
8. Lyhytaikainen pysäköinti
9. Pitkäaikainen pysäköinti

BATH - Katutilan hierarkia
Iso-Britannian Bathin pysäköintipolitiikassa katuti-
lan käytölle on määritelty hierarkia, jonka mukaan 
katutilassa tehtäviä muutoksia tarkastellaan.

Tutkimuskaupunkien pysäköinti-
normeista ja -politiikasta
Tutkimuskaupungeista Isossa-Britanniassa ja Belgias-
sa käytetään maksiminormeja ja muissa minimeitä. 
Kaikkien kaupunkien normeista voidaan joustaa, 
mutta erityisesti Ruotsissa jouston keinot ohjaavat 
tehokkaasti rakennuttajia toteuttamaan kestävän 
liikkumisen toimenpiteitä. Kaikki kunnat määrittävät 
norminsa jollakin aluejaolla, joka perustuu yleensä 
etäisyyteen joukkoliikenteestä. Normien suuri vaihte-
levuus kertoo siitä, että normit määritetään aina alue-
kohtaisesti ja sen tunnuspiirteet huomioon ottaen.

Kestävää liikkumista voimakkaimmin edistävät kau-
pungit ovat uusineet pysäköintipolitiikkaansa lä-
hivuosina, mutta esimerkiksi Linköping, joka ajaa 
edistyksellistä pysäköintipolitiikkaa, on päivittänyt 
pysäköintipolitiikkaansa viimeksi 2012. 

Kaupunkien pysäköintipolitiikat ovat erilaisia ja nor-
mien lisäksi kaupungeilla on erilaisia tapoja lähestyä 
pysäköinnin haasteita. Toiset kaupungit edistävät 
normien avulla liikkumisen ohjausta ja toisaalta mm. 
Bath arvioi katuhierarkiaansa arvottamalla eri käyttö-
tarkoitukset.
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Kaupunki
Kirjallinen 
pysäköinti- 
politiikka

Pyörä- 
pysäköinti-

normi

Maksimi/ 
miniminormi

Liiketilojen 
normi (ydin-

keskusta)

Asumisen 
normi (ydin-

keskusta)

Joustava 
normi

Jouston tapa Vyöhykejako
Pysäköinti- 

politiikan vuosi

Bath x x Molempia
Maksimi, 

Esim. 4/300 
k-m2

Minimi, esim. 
2 / 2-3 huo-

neen asunto
x Kunta arvioi x 2018

Cambridge x x Maksimi 1/100m2
1/ kahden ma-
kuuhuoneen 

asunto
x Kunta arvioi x 2006

Nottingham x x Maksimi
1/100m2 kes-
kusta, 1/40 2. 

vyöhyke
1/ asunto x Kunta arvioi x 2013

Zoetermeer x x Molempia
Keskus-

tassa 3,5-
4,5/100m2

Esim. 1,3-1,5 / 
asunto (90-

120m2)
x

Rakennuttaja osoittaa, että 
voi vähentää autoriippuvai-

suutta
x 2012

Delft x x Minimi 0,6-1,85 / 
100m2

0-1,7 / asunto 
(40-130m2) x Kunta arvioi x 2018

Gent x x
Maksimi au-
toille, minimi 

pyörille
2 / 100 m2 0,4 /asunto x Kunta arvioi x 2019

Hasselt Maksimi (suo-
situs) 1/ 50 k-m2 0,5-2  / asunto x Normi ei  

virallinen x -

Malmö x x Minimi 9-14/ 1000 m2 0,6-1,1 /asunto x Esim.  
yhteiskäyttöautot x 2010  

(uusi tekeillä)

Uppsala x x Minimi 2-5/1000 m2 8-5/1000 
k-m2 x Kestävän liikkumisen 

toimenpiteitä rakennuttajalta x 2018

Linköping x x Minimi 8 / 1000 m2 8 / 1000 -k-
m2 x Kestävän liikkumisen 

toimenpiteitä rakennuttajalta x 2012

Tampere x x Minimi ja 
maksimi 1/120 1/150 x

Vuorottaiskäyttö, nimeämät-
tömyys, yhteiskäyttöautot 

yms.
x

2016 (normit 
tarkistettu 

2019)

Jyväskylä x x Minimi 1/200
1/170  

(tai 1/400, jos  
vapaaksiosto)

x
Vuorottaiskäyttö, nimeämät-

tömyys, yhteiskäyttöautot 
yms.

x 2018

Vertailua tutkimuskaupunkien  ja Tampereen ja Jyväskylän pysäköintinormeista
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Keravalla toteutettiin vuonna 2017 diplomityö, jonka tarkoi-
tuksena oli tutkia, olisiko asukaspysäköinnin pysäköintipaik-
katarvetta mahdollista tarkastella hankekohtaisesti ottaen 
huomioon laajemmin pysäköintiin vaikuttavia tekijöitä pe-
rinteisten henkilöautotiheyden ja asumisväljyyden lisäksi. 
Keravalla oli huomattu, että olemassa oleva pysäköintinormi 
ei tuottanut oikeanlaista pysäköintipaikkamäärää, vaan paik-
koja oli joko liikaa tai liian vähän. 

Hankkeessa Keravalle luotiin lineaariseen regressioanalyy-
siin perustuva ennustemalli, jonka avulla on mahdollista ar-
vioida asukaspysäköintipaikkojen määrää hankekohtaisesti. 
Ennustemalliin valittiin muuttujiksi väestön lukumäärä, ko-
konaissaavutettavuus (saavutettavuusmallista, joka huomioi 
kävellen ja pyörällä saavutettavissa olevat palvelut sekä jouk-
koliikenteen), asumisväljyys sekä omistusasuntojen lukumää-
rä. 

Käytännön kokemusta valmistuneista hankkeista, joissa oli-
si sovellettu uutta ennustemallia, ei Keravalla vielä ole. Mal-
li on kuitenkin saanut Keravalla positiivisen vastaanoton ja 
pysäköintipaikkamäärää on helpompi perustella esimerkiksi 
rakennusyhtiöiden suuntaan eri tekijät huomioon ottavalla 
mallilla.

Mäkinen, Johanna. 2018. Asukaspysäköintipaikkojen tarpeen hankekohtai-
nen ennustaminen Keravalla. Diplomityö. Huhtikuu 2018. Tampereen teknil-
linen yliopisto, Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma. 

CASE KERAVA

Jyväskylän kaupunki laati uudet pysäköinnin hallinnan periaat-
teet ja normit vuonna 2018. Tavoitteena oli päivittää vuonna 1991 
laadittuja pysäköintinormeja, joita oli tarkistettu keskustan osalta 
vuonna 2013. Normien päivittämisen taustalla oli erityisesti täyden-
nysrakentamisen luomat uudet tarpeet. Vuoden 1991 tonteille ra-
kennettaviin autopaikkoihin nojautuva normi ei tukenut riittävästi 
täydennysrakentamisen tarpeita. Lisäksi normissa haluttiin ottaa 
huomioon tulevaisuuden tarpeet esimerkiksi liikkumispalveluiden 
kehittymisen ja yhteiskäyttöautojen yleistymisen kannalta. 

Uudessa pysäköinnin hallintamallissa otetaan huomioon yhdys-
kuntarakenteen erilaiset liikkumisen vyöhykkeet sekä kevenne-
tään asemakaavojen pysäköintinormia. Pysäköinnin järjestämisen 
vastuuta ja tarveharkintaa siirretään toteuttajille ja käyttäjille. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että asemakaavoissa pysäköinnille 
asetetaan minimivaatimus ja hankkeen toteuttajalla on mahdol-
lisuus rakentaa tontille itse tarpeelliseksi katsomansa pysäköinti-
paikkamäärä. Lisäksi asemakaavan edellyttämiä autopaikkoja on 
mahdollista korvata yhteiskäyttöautoilla. Ydinkeskustassa asema-
kaavan velvoittamia asukaspysäköintipaikkoja voi lunastaa yleisis-
tä pysäköintilaitoksista tai sijoittaa rakenteellisesti tontille. Liike- ja 
toimistorakentamisessa asemakaavan velvoittamat paikat tulee 
sijoittaa keskustan yleisiin pysäköintilaitoksiin. 

Yhteiskäyttöautojen osalta kiinteistön tulee sitoutua rakennuslu-
paa haettaessa yhteiskäyttöautopalveluun 10 vuodeksi. Yhteiskäyt-
töautopaikoilla tulee lisäksi olla sähköautojen latauspiteet. 

CASE JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki. 2018. Pysäköinti – hallinta ja normit Jyväskylässä. Ehdotus henki-
löautojen pysäköinnin hallitsemiseksi sekä asemakaavojen pysäköintinormien tarkista-
miseksi. 15.8.2018. Jyväskylän keskustan kehittämishanke. Hyväksytty kaupunkiraken-
nelautakunnassa 16.10.2018

Kuvalähde: Visit Jyväskylä
Kuvaaja:  Atacan Ergin
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