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Pysäköinnin hallinta on haastava kokonaisuus, sillä 
pysäköinnin ”pelikenttä” ei ole koskaan yhden toimi-
jan hallussa. Suomessa kunnat ohjaavat  pysäköinnin 
järjestämistä pysäköintipolitiikkansa sekä asemakaa-
va- ja rakennuslupamääräysten avulla, mutta varsi-
naisesta pysäköintipaikkojen  tarjonnasta vastaavat  
muun muassa rakennuttajat, kiinteistöt, taloyhtiöt 
ja yksityiset pysäköintioperaattorit sekä kaupungit ja  
niiden omistamat pysäköintitoimijat. Valtio parhaim-
millaan tukee lainsäädännöllä, sopimuksellisella yh-
teistyöllä (esim. MAL-sopimukset), valtionavustuksilla 
ja edistämällä kehittämistoimintaa siinä, että kunnis-
sa päästään ja toteutetaan paikallisesti parhaita rat-
kaisuja ja keinoja. 

Pysäköinti koskee kuitenkin yksityishyödykkeiden eli 
autojen säilytystä, joten lopulta vastuu pysäköintipai-
kan järjestämisestä omalle kulkuneuvolle on yksilöllä 
itsellään. Tässä luvussa tarkastellaan eri toimijoiden 
rooleja niin Suomessa kuin eurooppalaisissa esimerk-
kikaupungeissa.

Valtion rooli
Valtion rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä voi 
olla passiivista, aktiivista tai jopa proaktiivista. Suo-
messa valtioneuvosto on asettanut muun muassa 
kansalliset ilmastotavoitteet, mihin pääsemiseksi lii-
kennejärjestelmällä on oma roolinsa. Tulevalla halli-
tuskaudella valmistellaan Suomen ensimmäinen val-
takunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jonka 
tavoitteena on tuoda pitkäjänteisyyttä liikennejärjes-
telmän kehittämiseen yli hallituskausien. Suunnitel-
ma laaditaan parlamentaarisesti eri hallinnonalojen, 
alueellisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edusta-
jien välisessä laajassa yhteistyössä liikenne- ja viestin-
täministeriön johdolla. Tavoitteiden toteuttaminen 
on sekä valtion että kuntien vastuulla niiden omien 
tehtävien puitteissa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään lisäksi maa-
kunnallisesti sekä kaupunkiseuduilla ja kunnissa. 
Nämä liikennejärjestelmäsuunnitelmat sovitetaan yh-
teen maankäytön suunnitelmien kanssa, ja niillä vai-

7.1 Toimijoiden roolit
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kutetaan myös autoliikenteen määrään ja sitä kautta 
pysäköintipaikkojen tarpeeseen.

Suomessa kunnat ohjaavat pysäköintipaikkojen ra-
kentamista asemakaavoituksessa. Valtion roolina 
on toimia lainsäätäjänä ja verottajana. Maankäyttö- 
ja rakennuslain (132/1999) mukaan pysäköintipaikat 
määrätään asemakaavassa ja rakennusluvissa ja ne 
tulee järjestää rakentamisen yhteydessä. Tarkem-
min paikkamäärään tai pysäköintinormiin laki ei ota 
kantaa, vaan pysäköintinormit ja pysäköintipaikkojen 
toteutus ovat kuntien päätettävissä. Näin tuleekin 
olla, jotta pysäköintipolitiikka sopii paikalliseen yh-
dyskuntarakenteeseen, olosuhteisiin ja tavoitteisiin. 
Arvonlisäverolaissa (1501/1993) on lisäksi sivuttu py-
säköintiä seuraavilta osin: ”veroa suoritetaan alueiden  
vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten.”

Valtiolla voi olla merkittävää roolia liityntäpysäköin-
tipaikkojen toteuttamisessa. Esimerkiksi Helsingin 
seudulla valtion ja kuntien välistä yhteistyötä - kuten 
seudullisten liityntäpysäköintipaikkojen toteutuksen 
kustannusjakoa -  on määritelty maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen (MAL) sopimuksessa. Kustannusjako 
ei tosin käytännössä ole aina toteutunut.

VALTIO

MUUT 
TOIMIJAT

KUNNAT

 » Rakennuttajat: pysäköintipaikkojen 
toteuttaminen

 » Asuntoyhtiöt, kiinteistönomistajat, 
työnantajat: paikkojen tarjoaminen 
kiinteistöjen käyttäjille

 » Pysäköintiyhtiöt: pysäköintitarjonta, 
operaattoritoiminta

Rooli
 » Asemakaavoitus       

        pysäköintipaikkamäärät
 » Taustalla voi olla: pysäköinti- 

politiikka ja pysäköintinormit
 » Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Rooli
 » Isot valtakunnalliset  

liikennepoliittiset linjaukset
 » Lainsäätäjä
 » Verottaja

PYSÄKÖINNIN TOIMIJAT

Yksilö vastaa pysäköintipaikan  
järjestämisestä omalle autolleen
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VIESTINTÄ

DATA JA TIETO

JULKINEN YKSITYINEN

Kadunvarsi- 
pysäköinti

Pysäköinti- 
operaattorit

Kiinteistöt

Asuntoyhtiöt

Kunnan  
pysäköintioperaattori

KUKA HALLINNOI? Kunta ja yksityinen sektori
Suomessa kunnilla on merkittävä rooli pysäköinnin 
kehittämisessä. Kunnat ohjaavat pysäköintipaikkojen 
rakentamista asemakaavoituksessa. Asemakaavassa 
ja rakennusluvassa määritetään kiinteistöjä varten tar-
vittavien pysäköintipaikkojen määrät. Kunnat voivat 
laatia pysäköintipolitiikkoja ja pysäköintinormeja py-
säköinnin kehittämisen ja toteutuksen ohjaamiseksi.

Kunnat vastaavat katujen ja yleisten alueiden raken-
tamisesta. Siten kunta määrää myös pysäköinnis-
tä kadunvarsilla ja yleisillä alueilla määrittämällään 
tavalla. Pysäköinti on kuitenkin vain yksi niistä toi-
minnoista, joiden kesken rajallista katutilaa jaetaan. 
Kunta päättää, mille toiminnoille katutilaa kulloinkin 
jaetaan, ja se voi priorisoida esimerkiksi kestäviä kul-
kumuotoja katutilassa pysäköinnin sijaan. Kunta voi 
ohjata kadunvarsien ja yleisten alueiden pysäköintiä 
määräämällä pysäköintipaikkojen aikarajoituksista ja 
maksullisuudesta. Kunta voi vastata myös pysäköin-
nin valvonnasta alueellaan. 

Pysäköintijärjestelmän kokonaistoimivuuden kannal-
ta on tärkeää, että kunta tukee omilla järjestelyillään 
muun muassa aikarajoitusten ja valvonnan kautta 
asemakaavoissa esitettyjen ratkaisujen (esimerkiksi 
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keskitetty ja rakenteellinen pysäköinti) toteutumista 
ja toimivuutta.

Tutkimuskaupungeista selvisi, että parhaiten toimivat 
mallit, jossa kunnalla tai kaupungilla on vahva ote ja 
rooli pysäköinnissä, mieluiten oman pysäköintiyhti-
ön kautta. Näissä malleissa kunta tai kaupunki oh-
jaa vahvasti omistamansa pysäköintiyhtiön toimintaa 
strategisella tasolla. Myös useassa suomalaisessa kun-
nassa toimii kunnan omistama pysäköintiyhtiö. Kun-
nallinen pysäköintiyhtiö mahdollistaa muun muassa 
vapaaksiostokäytännön hyödyntämisen. 

Kunnan pysäköintiyhtiö voi ottaa roolia osallistumal-
la esimerkiksi uusien asuinalueiden keskitettyjen py-
säköintilaitosten alkuinvestointeihin, mikäli se tukee 
kunnan muita tavoitteita esimerkiksi yhdyskunta-
rakenteen tiivistämistä tai täydennysrakentamista. 
Kunta voi myös toteuttaa pysäköintiyhtiön kautta 
maanalaista pysäköintiä keskusta-alueilla, jolloin tilaa 
saadaan vapautettua kestäville kulkumuodoille ja tii-
viille kaupunkirakenteelle. 

Isommalla roolilla kunta voi ohjata kehitystä parem-
min haluttuun suuntaan, koska sillä on strateginen 
näkemys kokonaisuudesta, se saa tietoa pysäköin-

Gentissä kaupunki omistaa keskustan kymmenestä py-
säköintilaitoksesta seitsemän, mutta suurin osa paikka-
määrästä on yksityisillä pysäköintioperaattoreilla. Laitos-
ten sijoittamisella hyvien yhteyksien varrelle, kaupunki 
varmistaa, että se voi ohjata pysäköinnin hinnoittelua 
niin, että yksityiset pysäköintilaitokset noudattavat jul-
kisten laitosten hinnoittelua. 

Kaupungilla ja yksityisillä pysäköintioperaattoreilla on 
myös sopimus, että yksityisen hinnat eivät saa olla julki-
sia laitoksia kalliimpia. Yksityiset laitokset ovat osa Gen-
tin pysäköintijärjestelmää ja jakavat datansa yhteiseen 
informaatiojärjestelmään, mikä helpottaa kokonaisuu-
den hallintaa.

GENT -Julkiset pysäköintilaitokset
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nistä ja se voi ohjata hinnoittelua sekä autopaikkojen 
määrää ja sijaintia. Myös markkinaehtoisessa pysä-
köinnissä julkisella vallalla on oma rooli kehityksen 
mahdollistamisessa (kts. luku 7.3).

Pysäköintipaikat sijaitsevat pääsääntöisesti tonteilla ja 
vastuu pysäköintipaikkojen toteuttamisesta on kiin-
teistöillä. Kiinteistöä varten asemakaavassa ja raken-
nusluvassa määritetyt pysäköintipaikat tulee järjestää 
rakentamisen yhteydessä. Rakennuttaja rakentaa mi-
niminormin tapauksessa vähintään kunnan asema-
kaavoissa määrittämät pysäköintipaikat kiinteistöjen 
tonteille, mutta voi rakentaa myös enemmän paikko-
ja, jos käytössä ei ole maksiminormia. Rakentamisen 
jälkeen pysäköintipaikkojen omistajuus siirtyy raken-
tajalta asunto-osakeyhtiölle tai kiinteistöyhtiölle. Kiin-
teistöt (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt) tarjoavat 
siten asukkaidensa, työntekijöidensä, asiakkaidensa 
ja vierailijoidensa tarvitsemat pysäköintipaikat. Viime-
kädessä pysäköijä itse järjestää ja varmistaa tarvitse-
mansa pysäköintipaikan autolleen.

Kunta voi myös osoittaa ja luovuttaa kiinteistön 
käyttöön tarvittavat pysäköintipaikat kohtuullisel-
ta etäisyydeltä niin sanotulla vapaaksiostokäytän-
nöllä, mikäli asemakaava sen mahdollistaa. Tällöin 
kiinteistönomistaja ostaa itsensä vapaaksi kaavan 

määräämien pysäköintipaikkojen toteutusvelvoit-
teesta. Kiinteistönomistajalta peritään pysäköinti-
paikkojen järjestämisestä vapautumista vastaava 
korvaus kunnan hyväksymien maksuperusteiden 
mukaan. Vapaaksiostokäytännöllä voidaan tukea 
täydennysrakentamista sekä mahdollistaa pysäköin-
nin keskittäminen pysäköintilaitoksiin, jolloin voidaan 
hyödyntää tehokkaammin vuorottaispysäköintiä.

Pysäköintipaikkoja tarjoavat usein myös yksityiset 
pysäköintioperaattorit kuten esimerkiksi Q-Park ja 
Europark. Operaattorit toimivat yleensä pysäköinti-
laitoksissa, ja niillä on usein täysi määräysvalta muun 
muassa laitosten pysäköinnin hinnoitteluun.

Kunnan vahva 
ote pysäköinnistä 
mahdollistaa 
kokonaisvaltaisen 
liikennejärjestelmän 
suunnittelun.
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2 500- 5 000 €/AP

15 000 – 25 000 €/AP

40 000 – 70 000 €/AP

Lähde: Sponda 2015, Rakli 2015, kuva WSP

KENTTÄPYSÄKÖINTI

PYSÄKÖINTI KANNEN 
ALLA TAI LUOLASSA

PYSÄKÖINTILAITOS

Pysäköintipaikan kustan-
nukset muodostuvat raken-
tamisesta, operoinnista, yllä-
pidosta ja kunnossapidosta. 
Yhden pysäköintipaikan kus-
tannukset voivat olla jopa 70 
000€, joten on yhteiskun-
tataloudellisesti tärkeää ar-
vioida pysäköintipaikkojen 
aito tarve. 

7.2 Pysäköinnin kustannukset
Ilmaista pysäköintiä 
ei ole olemassa, 
maksutonta 
on. Pysäköinnin 
kustannukset 
ovat aina jonkun 
maksettavana tai 
osana muita tuotteita.
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Pysäköinnin hallinta ja pysäköintinormit Jyväskylässä18

Yhden autopaikan rakentamiskustannus vaihtelee 
huomattavasti maantasopaikkojen joistain tuhan-
sista euroista pysäköintilaitosten kymmeniin tuhan-
siin euroihin (kuva 6). Pysäköintipaikkojen oikean 
määrän arvioiminen on yhdyskuntataloudellisesti 
tärkeää ja se vaikuttaa herkästi myös yksittäisten 
hankkeiden kannattavuuteen ja toteuttamiseen.

Pysäköinnin yksi keskeinen ongelma on se, että py-
säköinnin todelliset kustannukset eivät yleensä näy 
käyttäjille, eikä niitä osata ottaa huomioon riittävästi 
kaupunki- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Vii-
me kädessä asunnon ostaja, vuokralainen, yritys tai 
asiakas maksaa pysäköintipaikkojen rakentamisen 
ja ylläpidon. Autopaikkojen kalleus vaikuttaa siten 
suoraan asumisen hintaan. Kaupungin yleisillä alu-
eilla pysäköintipaikkojen rakentamiseen ja ylläpi-
toon osallistuvat kaikki veronmaksajat.

Kuva 6. Pysäköintipaikan rakentamis- ja kunnossapitokus-
tannuksia.

5.2 Pysäköintipaikan hinta

Pysäköinti voi 
olla maksutonta, mutta 

se ei ole koskaan ilmaista! 
Jyväskylässä keskustan pysä-

köintilaitoksissa kuukausikortin 
hinta on 80–110 euroa, jolla voi-
daan kattaa juuri ja juuri yhden 

autopaikan kunnossapidon 
kustannukset.

Pysäköintipaikan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia. 
Lähde: Pysäköinnin hallinta ja normit Jyväskylässä (2018)

Optimaalisessa tilanteessa pysäköintipaikkojen kus-
tannukset maksaisi paikan käyttäjä. Käytännössä 
näin ei kuitenkaan ole, vaan kustannukset jakautuvat 
muiden tahojen maksettavaksi. Esimerkiksi asuinra-
kentamisessa pysäköintipaikkojen rakentamisen kus-
tannukset jaetaan ainakin osittain kaikkien asuntojen 
hintoihin riippumatta siitä, onko tulevalla asukkaalla 
autoa vai ei. Keskustan kadunvarsipysäköinnin kus-
tannukset jakaantuvat yleensä kaikkien asukkaiden 
maksettavaksi verojen kautta, sillä harvoin asiointipy-
säköinnistä kerättävillä maksuilla saadaan katettua 
paikkojen rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Push & Pull
Push & Pull (Push & Pull 2017) on EU-hanke, jossa on 
käsitelty pysäköintiä osana liikkumisen ohjausta erityi-
sesti rahoitusnäkökulmasta. Karkeasti suomennettu-
na hanke tarkoittaa keppi ja porkkana -lähestymista-
paa. Ajatuksena on, että ihmisiä voidaan ohjata kohti 
kestävää liikkumista tekemällä pysäköinnin ohjauk-
sen toimenpiteitä (hinnoittelu, aikarajoitukset, paikka-
tarjonta yms.) eli autoilijoita ”työnnetään” (push) kohti 
kestävää liikkumista monipuolisella pysäköinnin kei-
novalikoimalla. Vastaavasti pysäköinnistä saatavista 
tuloista osa ohjataan kestävän liikkumisen edistämi-
seen eli käyttäjiä vedetään kestävää liikkumista kohti 
(pull). Pysäköinnin hallinta on siis tärkeä rahoitusme-
kanismi kestävän liikkumisen edistämiselle. 

Hankkeen ajatuksen taustalla on, että tasaisesti ja jat-
kuvasti kasvavat automäärät aiheuttavat paljon hait-
toja kaupungeille vaikeuttaen kestävän liikkumisen 
edistämistä. Samalla kestävän liikkumisen rahoitus-
keinot ovat vähäisiä, joten tämä rahoitusmekanismi 
on oiva keino pyrkiä ratkaisemaan molempia ongel-
mia.  

Push & Pull 
-ajatuksen 
pääidea on ohjata 
pysäköinnistä 
saatavia tuloja 
kestävän liikkumisen 
edistämiseen. 
Sillä saavutetaan 
tasainen tulovirta 
kestävän liikkumisen 
investointeihin.
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Gentin pysäköinnistä saatavien tulojen jako 2014. (Push & 
Pull 2017)

Linköping - kaupungin  
pysäköintiyhtiö

Rahoituksen haasteellisuus  
uusissa kohteissa
Erityisesti pienemmissä kunnissa uusia asuinalueita ra-
kennettaessa on vaikea houkutella yksityistä pysäköin-
tioperaattoria toteuttamaan pysäköintilaitosta, koska 
laitoksen toiminta ei todennäköisesti ole kannattavaa 
tai muuttuu kannattavaksi vasta hyvin pitkän ajan kulut-
tua. Pienemmissä kunnissa rakentamismäärät ovat pie-

nempiä ja uutta asutusta kertyy alueelle hitaammin, 
jolloin myös pysäköinnistä saatavat tulot ovat aluksi 
pienemmät. Investointia on siis vaikea perustella vaik-
ka laitos edistäisi tiiviin kaupungin muodostumista 
ja kestävien kulkumuotojen  käyttöä. Tämän vuoksi 
monet kunnat tutkivat mahdollisuutta perustaa oma 
pysäköintiyhtiönsä, joka voisi kantaa alkuvuosien ta-
loudellisen riskin. 

Ruotsin Linköpingissä kaupungin oma pysäköin-
tiyhtiö rakennuttaa uusille asuinalueille keskitetyt 
pysäköintilaitokset. Rakennuttajat ovat velvollisia 
vapaaksiostamaan paikat pysäköintitaloista eivätkä 
saa rakentaa tontille pysäköintipaikkoja. Rakennut-
tajien maksuilla saadaan katettua 50 % pysäköinti-
laitoksen kustannuksista. Loppusumma saadaan pit-
källä aikavälillä käyttäjämaksuista. Kaupunki katsoo 
investointejaan kymmenien vuosien päähän, joten 
alkuvuosien taloudelliset tappiot hyväksytään, sillä 
pysäköintilaitokset tukevat kaupungin strategisia 
tavoitteita. Pysäköintiyhtiö arvioi kuitenkin tarkkaan 
valittavat kohteet ja niiden riskit.

Asukkaat maksavat pysäköintipaikastaan 800 SEK 
(n. 80 €) kuukaudessa. Erään uuden asuinalueen py-
säköintitalon 300 paikasta 250 on varattu asukkaille. 
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MIKÄ?
Työpaikkojen autopaikkavero, joka veloitetaan yrityksiltä, joilla on yli 
10 autopaikkaa. Vero käytetään täysimääräisesti kaupungin joukko-
liikenteen kehittämiseen. Vero otettiin käyttöön vuonna 2012.

TAUSTAA
Veron tarkoituksena on asettaa työpaikkojen pysäköintipaikoille 
vero, joka kannustaa työnantajia hallitsemaan ja mahdollisesti vä-
hentämään ilmaisten pysäköintipaikkojen tarjoamista työntekijöil-
leen sekä tukemaan kestävien kulkumuotojen käyttöä ruuhkien 
vähentämiseksi. Vero tarjoaa kaupungille säännöllisen tulovirran 
joukkoliikenteen palvelutason ja infrastruktuurin parantamista var-
ten. Vero on vuonna 2018 n. 402 £ (466 €) per autopaikka vuodessa 
ja siitä saatavat tulot ovat tällä hetkellä n. 10 miljoonaa puntaa vuo-
dessa ja luku kasvaa yritysten määrän kasvaessa.

MIKSI?
Henkilöautoilla tehtävä työmatkaliikenne kattaa noin 70% ruuhka-
huipputuntien liikennemääristä ja maksaa kaupungille ja asukkaille 
yli 160 miljoonaa puntaa vuodessa. Yli puolet näistä kustannuksista 
koituu yritysten maksettavaksi. Ruuhkien nähdään heikentävän lii-
ke-elämän toimintaedellytyksiä merkittävästi, joten veron vaikutuk-
silla on tarkoitus ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta. 

Työpaikkojen pysäköinnin verotus Nottinghamissa

HYÖTYJÄ
 » Ruuhkien haitat pienenevät

 » Yritykset hyötyvät paremmista liikkumismahdol-
lisuuksista, koska verosta saatavilla tuloilla raken-
netaan uusia raitioteitä, ylläpidetään tiheää bussi-
verkostoa ja kehitetään asemanseutua liikkumisen 
solmukohtana

 » Yksi ratkaisu joukkoliikenteen rahoitukseen: vero-
tuotot käytetään täysimääräisesti joukkoliikenteen 
parantamiseen. Vuodessa verotuottoja kertyy yli 10 
miljoonaa puntaa.

 » Vero vähentää liikennemääriä ja lisää joukkoliiken-
teen houkuttelevuutta. Ennusteiden mukaan vero 
hillitsee liikenteen kasvua 15%:sta 8 %:iin, joukkolii-
kennematkojen määrä kasvaa 20% ja liityntäpysä-
köinnin kysyntä kasvaa 45%. 

 » Veron mahdollistamat investoinnit luovat töitä ja 
houkuttelevat investointeja

 » Kannustaa työnantajia laatimaan liikkumissuun-
nitelmia ja parantamaan pysäköinninhallintaansa. 
Valtaosa työnantajista on veron myötä laatinut pysä-
köinninhallintasuunnitelman ja joka kolmas suurista 
työnantajista on laatinut liikkumissuunnitelman.
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7.3 Markkinaehtoinen 
pysäköinti
Markkinaehtoisella pysäköinnillä tarkoitetaan sitä, että 
pysäköinti on tavallinen yksityishyödyke, joka maksaa 
itse itsensä. Kaupunki ei määrä uusien asuintalojen 
autopaikkojen määrää, vaan rakennuttajat voivat itse 
arvioida, kuinka paljon paikkoja on taloudellisesti jär-
kevää rakentaa. Rakennettavien pysäköintipaikkojen 
määrä perustuu taloustieteen markkinalogiikkaan, 
jossa kysyntä ja tarjonta määräävät pysäköinnin hin-
nan. Pysäköintipalveluiden menot katetaan tuloilla 
eli kyseessä on käyttäjä maksaa -periaate, jossa pysä-
köinnin kustannukset ohjataan täysimääräisesti käyt-
täjälle. (Helsingin kaupunki 2018)

Markkinaehtoisen pysäköinnin toimivuus edellyttää 
rajoittamattoman pysäköinnin poistamista kaduilta 
ja muilta yleisiltä alueilta sekä laadukasta pysäköin-
nin valvontaa. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia, että 
alueelta on saatavilla tietoa pysäköintimahdollisuuk-

sista. (Helsingin kaupunki 2018)

Helsingissä markkinaehtoisen pysäköinnin pääajuri 
on kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollista-
minen ja tiivin kaupunkirakenteen tavoittelu kilpailu-
kykyä ja saavutettavuutta vaarantamatta.  

Aaltoyliopiston taloustieteen työryhmän näkemyksen 
mukaan markkinaehtoinen pysäköinti voidaan jakaa 
neljään kategoriaan. 
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A
Korttelikohtaiset ratkaisut 
sekä varaus keskitetylle pysä-
köintiratkaisulle 

Jokainen hankkeeseen ryhtyvä 
päättää, kuinka paljon haluaa 
toteuttaa pysäköintipaikkoja ja 
lähtökohtaisesti toteuttaa paikat 
korttelikohtaisesti.

• Kortteli- ja tonttikohtaisten 
paikkojen lisäksi alueelle voi-
daan osoittaa varaus keskitetylle 
pysäköintilaitokselle.

Pysäköintilaitoksen toteuttaa yk-
sityinen toimija markkinaehtoi-
sesti, mikäli pysäköintipaikkojen 
kysyntä on riittävää.

B
Keskitetty kilpailutettu pysä-
köintiratkaisu sekä kortteli-
kohtaiset paikat  

Suunnittelualueelle sijoitetaan 
asemakaavassa korttelialue py-
säköintiä varten.

Pysäköintitontti kilpailutetaan 
ensimmäisenä ja pysäköinti-
laitoksen toteuttaja ilmoittaa 
hankkeeseen ryhtyville pysä-
köintipaikkojen myymisen ja 
vuokraamisen ehdot. Jos paik-
koja varataan tarpeeksi, laitos 
toteutetaan. Muussa tapaukses-
sa rakennetaan korttelikohtaisia 
paikkoja.

C
Kaavassa ei ole pysäköinti-
määräystä paikkojen luku-
määrästä, mutta hankkeeseen 
ryhtyvällä on velvollisuus liit-
tyä alueelliseen pysäköintiyh-
tiöön

Kaavassa varataan LPA-tontteja 
pysäköintilaitoksille tai tontti- ja 
korttelikohtaisia paikkoja vähin-
tään pysäköintipaikkojen lasken-
taohjeen minimimääräykseen 
saakka. Rakennuttajat päättävät 
toteutettavan paikkamäärän ja 
paikkojen sijainnin.

D
Kaava velvoittaa autopaikko-
jen rakentamisen

Kaavassa on pysäköintipaikkojen 
minimimääräys, joka kuitenkin 
mahdollistaa myös markkina-
ehtoisen pysäköinnin toteutumi-
sen. Jokainen tontti velvoitetaan 
hankkimaan pysäköintiyhtiöstä 
minimääräyksen mukaisen paik-
kamäärän.

Kun asemakaavan minimimää-
räys on täytetty keskitetyssä 
pysäköinnissä ja hankkeeseen 
ryhtyvä haluaa tehdä enemmän 
paikkoja, loput voidaan tehdä 
tontille rakentamisen yhteydes-
sä tai hankkia niitä lisää pysä-
köintiyhtiöstä.

Markkinaehtoinen pysäköinti

OSITTAIN MARKKINAEHTOINEN 
PYSÄKÖINTI

TÄYSIN MARKKINAEHTOINEN  
PYSÄKÖINTI

Lähde: Helsingin kaupunki 2018
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Missä markkinalähtöisyys toimii
Helsingin kaupungin mukaan täysin markkinaehtoiset 
vaihtoehdot sopivat parhaiten kantakaupunkimaisille 
alueille, joissa maankäyttö perustuu pääosin autoriippu-
mattomaan liikkumiseen ja osittain markkinaehtoiset 
vaihtoehdot esikaupunkimaisille alueille, joissa pysäköin-
nin markkinat ovat vaillinaiset johtuen olemassa olevista 
pysäköintiratkaisuista.

Pienemmissä Suomen kunnissa markkinaehtoinen malli 
on haastava, sillä pienempien markkinoiden myötä ih-
miset ovat todennäköisesti haluttomampia maksamaan 
aidoista pysäköinnin kustannuksista, rakentaminen on 
yleensä hitaampaa ja asteittaista sekä maksutonta pysä-
köintiä on saatavissa laajalti.

Esitettyjen mallien lisäksi markkinaehtoisen mallin piirtei-
tä löytyy luvussa 4 esitetystä joustavan normin mallista, 
jonka mukaan rakennuttaja voi saada lievennyksiä mini-
minormiin toteuttamalla kestävän liikkumisen toimenpi-
teitä. Tällainen tapa on käytössä mm. Suomessa Tampe-
reella ja Helsingissä ja Ruotsissa Malmössä, Linköpingissä 
ja Uppsalassa. 

Markkinalähtöisyyttä edistäviä tapoja ovat myös erilaiset 
pysäköinnin vertaisvuokrausmahdollisuudet, yhteistyö 
yksityisten toimijoiden kanssa sekä mallit, jossa raken-
nuttajat velvoitetaan vapaaksiostamaan paikkoja kau-
pungin pysäköintiyhtiön pysäköintilaitoksista. (Hietanen 
et al. 2018)
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