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Suomalaisien kaupunkien keskustojen maanalaiset pysäköintitilat ovat usein vajaakäytöllä ja 

kaupunkien keskustojen kadunvarsipaikat täytetään tiiviisti. Kaupunkien väkiluvun ja 

autojen määrän kasvaessa tulee tehostaa nykyisten olemassa olevien maanalaisten 

pysäköintitilojen käyttöastetta. Maanalainen keskitetty pysäköinti vähentää pysäköintipaikan 

hakuliikennettä sekä estää auton kylmäkäynnistykset jolloin päästöjä syntyy vähemmän.  

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää maanalaisen pysäköinnin edut ja mahdollisuudet 

maanpäälliseen pysäköintiin verrattuna sekä miten nykyiset olemassa olevat maanalaiset 

pysäköintitilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Työ toteutettiin keräämällä tietoa 

pysäköintiä ohjaavasta lainsäädännöstä sekä maanalaisen pysäköinnin hyödyistä. Tämän 

lisäksi kartoitettiin nykyisiä pysäköintiratkaisuja suomalaisissa kaupungeissa sekä kyselyn 

avulla selvitettiin suomalaisten maanalaisten pysäköintitilojen nykyistä käyttöä. 

 

Työn tuloksena todettiin, että maanalaisen pysäköinnin positiiviset ympäristövaikutukset on 

huomioitu pysäköintitilaa rakennettaessa, mutta käytön aikana niitä ei ole huomioitu. Lisäksi 

ympäristöarvoilla ei ole ollut merkitystä asiakkaiden pysäköintipaikan valinnassa. 

Maanalainen pysäköinti valitaan, mikäli sinne on helpot sisään- ja ulostuloreitit, sieltä on 

hyvät kulkuyhteydet ympäröiviin liikkeisiin ja mikäli pysäköinti maksaa saman verran kuin 

kadunvarressa.   
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Underground parking places are underutilized in Finnish city centers and instead street 

parking places are filled good degree. A better utilization of underground parking places is 

needed when population and number of cars are increased in Finnish city centers. Emissions 

from traffic and cold starts of cars are decreased when cars are parked to underground 

parking places.  

 

The purpose of this Master’s Thesis was to examine benefits and possibilities of 

underground parking against street parking.  The purpose was also to examine how to raise 

utilization degree of underground parking. The study was carried out by collecting 

information on legislation of parking, benefits of underground parking and information on 

Finnish parking solutions. The study was also carried out by collecting information by 

questionnaire study from Finnish parking companies and their utilization degree of their 

underground parking places.   

 

It was found that the positive environment impacts are noticed under construction but not in 

use-phase. Environment impacts aren’t even affected to parking place choose of clients.  The 

underground parking place is chosen instead of street parking if there is easy to break in and 

out, good means of communication to services and if parking in underground parking costs 

same as street parking. 
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SYMBOLILUETTELO JA TERMIEN SELITYKSET 

 

Inversio ilmakehän sulkukerros (inversiokerros), joka estää alimman 

ilmakerroksen leviämisen ylöspäin. Ongelmallinen etenkin 

taajamissa liikenneruuhkien aikana, jolloin epäpuhtaudet 

kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen päästölähteiden lähelle 

ja näin heikentävät ilmanlaatua. (Ilmatieteenlaitos 2018a) 

 

Kellaripysäköinti maanalainen pysäköintitila, jonka yläpuolella on rakennus ja 

joka rakennetaan yläpuolelta (kaivamalla tai louhimalla). 

(Rönkä, Rintamäki et al. 1999 s. 29). 

 

Kannenaluspysäköinti maanalainen pysäköintitila, jonka yläpuolella ei ole 

rakennusta ja joka rakennetaan yläpuolelta (kaivamalla tai 

louhimalla) (Rönkä, Rintamäki et al. 1999 s. 29). 

 

Kalliopysäköinti maanalainen pysäköintitila, joka rakennetaan poraamalla tai 

louhimalla sivusta. Kalliopysäköinnin yläpuolinen tila voi 

olla rakennettua tai rakentamatonta. (Rönkä, Rintamäki et al. 

1999 s. 29) 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa ajoneuvojen määrä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta näihin päiviin saakka. 

Ainoastaan 1990-luvun alkupuoliskolla ajoneuvojen määrän kasvu pysähtyi johtuen 

Suomen lamasta. Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli ajoneuvorekisterissä 6 474 783 

ajoneuvoa, joista tieliikenteessä oli 5 045 365 ajoneuvoa. (Tilastokeskus 2018) 

 

 

Kuva 1 Suomen ajoneuvonkannan kehitys 1980-2017 (Tilastokeskus 2018) 

 

Samaan aikaan, kun ajoneuvojen määrä Suomessa on kasvanut, on Suomen suurimpien 

kaupunkien väkiluku kasvanut tasaisesti. Viimeisten kahden kymmenen vuoden aikana 

eniten asukaslukuaan ovat lisänneet pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja 

Vantaa. Helsingissä on asukasmäärään tullut lisäystä lähes 100 000 asukkaan verran, 

Espoossa liki 70 000 ja Vantaalla noin 50 000 asukkaan verran. Pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella Tampereen asukasluku on noussut vajaalla 40 000 asukkaalla parin 

vuosikymmenen aikana. Muiden suurien kaupunkien väkiluku on kasvanut tasaisesti ja 

muutamien kaupunkien väkiluvun kasvuun on vaikuttanut aiempina vuosina tehdyt 

kuntaliitokset kuten vuonna 2008 Kouvolassa ja Jyväskylässä sekä vuonna 2011 Oulussa.  
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Kuva 2 Suomen 11. suurimman kaupungin väestönkehitys 1999-2017 (Kuntaliitto 2017) 

 

Ajoneuvojen ja kaupunkien asukkaiden määrän kasvu tuovat haasteeksi ajoneuvojen 

pysäköinnin yhä tihentyvissä kaupungeissa. Pysäköinnin järjestäminen on tärkeää, sillä 

keskimäärin ajoneuvo on pysäköitynä 96 prosenttia koko ajasta. (Bates, Leibling 2012)  

 

1.1 Työn tausta 

 

Työn taustalla ovat havainnot maanalaisten pysäköintilaitosten vajaakäytöstä. Esimerkiksi 

Turussa maanalaisen pysäköintiluola P-Louhen käyttäjämäärä on alun kasvun vuosien 

jälkeen pysynyt samalla tasolla (Turkulainen 2017). Monesti maanalaisten 

pysäköintitilojen vajaakäyttö näkyy maanpäällisessä pysäköinnissä. Esimerkiksi vuonna 
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2009 Rukalla päänvaivaa tuotti turistien pysäköinti keskusaukiolle, vaikka käytettävissä 

olisi ollut edellisenä syksynä avattu 300-paikkainen maanalainen kalliopysäköintilaitos. 

Keskusaukiolle pysäköinti aiheuttivat vaikeuksia julkiselle liikenteelle ja väärin 

pysäköityjä autoja jouduttiin sakottamaan. (Yle Uutiset 2009)   

 

Työn taustalla ovat myös talven 2018 pakkasjakso ja inversiot, joiden myötä ilmanlaatu 

suuremmissa kaupungeissa heikentyi. Ilmanlaadun heikentymiseen suurena yksittäisenä 

tekijänä olivat autojen pakokaasut ja niiden typenoksidi- ja hiukkaspitoisuudet. 

Inversiokerroksen takia nämä päästöt eivät päässeet nousemaan yläilmaan kuten yleensä 

vaan ne jäivät lähelle maantasoa ilmanlaatua heikentämään. (Ilmatieteenlaitos 2018a). 

Kylmänä käynnistetystä autosta voi muodostua pakokaasupäästöjä saman verran kuin 

usean sadan kilometrin ajosta (Green Car Congress 2016) ja tähän tietoon yhdistettynä 

vajaakäyttöiset maanalaiset pysäköintitilat muodostivat tämän työn tutkimuskysymyksen. 

Eli miksi autot pysäköidään kadunvarteen ja muualle ulkotiloissa oleville 

pysäköintipaikoille, kun pysäköimällä lämpimään halliin voitaisiin välttyä auton 

kylmäkäynnistykseltä ja lähiympäristön korkeammilta typenoksidi- ja hiukkaspäästöiltä.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää maanalaisen pysäköinnin edut ja 

mahdollisuudet maanpäälliseen pysäköintiin verrattuna. Diplomityössä pyritään lisäksi 

selvittämään, miten nykyiset olemassa olevat maanalaiset pysäköintitilat saataisiin 

tehokkaampaan käyttöön. Eli miten maanalaisten pysäköintitilojen mahdolliset 

ympäristöhyödyt voitaisiin paremmin hyödyntää ja kuinka pysäköintitilojen käyttöastetta 

voidaan parantaa, jotta ne olisivat taloudellisesti tasapainossa.  

 

Tässä diplomityössä ei oteta kantaa siihen, että pitäisikö maanalaisia pysäköintitiloja 

ylipäätään rakentaa. Diplomityössä ei myöskään käsitellä rakenteilla olevia maanalaisia 

pysäköintilaitoksia vaan työssä käsitellään jo rakennettujen maanalaisten pysäköintitilojen 

hyötyjä sekä tilojen tehokkaampaa käyttöä. Diplomityössä ei oteta kantaa yksityisautoilun 

puolesta tai vastaan vaan suhtautuminen siihen on neutraali. 
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Diplomityössä maanalaisilla pysäköintitiloilla tarkoitetaan pysäköintitiloja, jotka sijaitsevat 

kellarissa, torin alla tai kallion sisällä. Maanpäällisillä pysäköintitiloilla tarkoitetaan 

kadunvarsipysäköintiä, pysäköintialueita, pysäköintihalleja sekä pysäköintikenttiä, jotka 

ovat maanpinnalla. 

 

1.3 Työn rakenne ja menetelmä 

 

Tämä diplomityö jakaantuu kahteen eri osaan eli teoriaosuuteen ja tutkimusosuuteen. Työn 

teoriaosuus käsittää kappaleet 2-5. Niissä käsitellään kaupunkien pysäköintiä ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä ja maanalaista pysäköintiä sekä sen etuja verrattuna maanpäälliseen 

pysäköintiin. Teoriaosuudessa selvitetään myös tulevaisuuden kaupunkiliikennettä, joka 

vaikuttaa tulevaisuuden pysäköintitarpeisiin.  

 

Teoriakappaleiden jälkeen on tutkimusosuus kappaleessa 6. Tutkimusosuuden 

ensimmäisessä osassa käytetään menetelmänä SWOT-analyysia, jolla on tarkoitus selvittää 

kaupungin eri toimijoiden näkökulmia suhteessa maanalaiseen pysäköintiin. 

Tutkimusosuuden toisessa osassa käytetään menetelmänä sähköpostikyselyä, jolla on 

tarkoitus selvittää tutkittujen maanalaisten pysäköintitilojen käyttöastetta ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä sekä selvittää maanalaisten pysäköintilaitosten ympäristövaikutusten 

huomiointia kyseisten tilojen suunnittelun, rakentamisen ja käytön yhteydessä.  

 

Tutkimusosuuden jälkeen kappaleessa 7 esitetään tulokset ja niiden analysointi. Lisäksi 

tuodaan esille mahdolliset jatkotoimenpiteet sekä suositukset. Työn yhteenveto on 

kappaleessa 8.  
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2 PYSÄKÖINTI SUOMALAISISSA KAUPUNGEISSA 

 

Suomalaisissa kaupungeissa pysäköinti tapahtuu joko maanpäällä tai maan alla olevissa 

pysäköintipaikoissa. Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja ovat kadunvarsien pysäköintipaikat 

sekä erilliset pysäköintialueet, joita ovat esimerkiksi markettien läheisyydessä olevat 

pysäköintipaikat. Maantasossa olevien maanpäällisten pysäköintipaikkojen lisäksi on 

rakennettu myös maan päällä olevia pysäköintitaloja, joihin autoja voidaan pysäköidä 

moneen eri kerrokseen.  

 

Näiden maanpäällisten pysäköintipaikkojen lisäksi kaupungeissa pysäköidään ajoneuvoja 

maanalle. Maanalaisia pysäköintipaikkoja ovat kellaripysäköinti-, torinaluspysäköinti- ja 

kalliopysäköintitilat. (Rönkä, Rintamäki et al. 1999 s. 32) 

 

2.1 Pysäköintiä ohjaavat normit 

 

Suomessa pysäköintiä ja autopaikkoja ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132). Lain 

156§ mukaan kiinteistölle määrätään autopaikat asemakaavassa ja rakennusluvassa. 

Autopaikat tulee tehdä rakentamisen yhteydessä. Kiinteistöllä ei tätä velvoitetta ole, mikäli 

kyse on vähäisestä lisärakentamisesta, korjaus- tai muutostyöstä. Mikäli kiinteistön 

rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu, tulee ottaa huomioon autopaikkojen 

muuttunut tarve.  

 

Lain 156§ mukaan lisäksi on mahdollista, että kunta osoittaa ja luovuttaa kiinteistön 

käyttöön tarvittavat autopaikat kohtuulliselta etäisyydeltä. Tällöin kunta perii 

kiinteistönomistajalta autopaikkojen järjestämistä vapautumista vastaavan korvauksen, 

kunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan. (Finlex) Tätä menettelyä kutsutaan 

vapaaksiostoksi. (Kuntaliitto 2012) 

 

Esimerkiksi Vaasassa vapaaksiostossa kaupunki järjestää kiinteistölle autopaikat 

kohtuullisen etäisyyden päästä. Kiinteistö voi suorittaa autopaikkojen järjestämis- ja 

sijoittamisvelvoitteen kokonaan tai osittain vapaaksioston kautta. Vapaaksiostoa varten 

kiinteistönomistajalla ja kaupungilla tulee olla allekirjoitettu vapaaksiostosopimus. 
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Autopaikoista Vaasan kaupunki perii korvausta kunnan hyväksymien maksuperusteiden 

mukaan. Autopaikkojen vapaaksiostossa ei kuitenkaan autopaikkaosake vaihda omistajaa 

vaan autopaikat pysyvät kaupungin omistuksessa ja yleisessä käytössä. Vaasassa ei ole 

vahvistettu vapaaksioston hintaa, mutta esimerkiksi vuonna 2007 tekninen lautakunta 

päätti autopaikan rakennuskustannusindeksiin sidotuksi vapaaksiostohinnaksi 16 000 

euroa. (Vaasa 2017b)  

 

Autopaikkojen määrä riippuu siis asemakaavojen kuntakohtaisista ohjeista. Seuraavaksi 

esitellään tässä työssä olevien esimerkkikaupunkien autopaikka/pysäköintinormeja.  

 

Kuopio 

Kuopion keskustassa asemakaava velvoittaa rakentamaan yhden autopaikan asuntoa tai 75 

kerrosneliömetriä kohti. Uusissa asemakaavoissa käytetään myös yhtä autopaikkaa 120 

neliömetriä kohti, mutta kuitenkin kaksi autopaikkaa kolmea asuntoa kohti. Keskustan 

liikkeille ja toimistoille asemakaavassa mitoitus vaihtelee yhden autopaikan osalta 40 

kerrosneliömetristä 80 neliömetriin. (Vaasa 2017b) 

 

Vaasa 

Vaasan keskustassa asemakaava velvoittaa osoittamaan kerrostalolle yhden autopaikan 85 

kerrosneliömetriä kohden. Toimistot ja myymälät puolestaan velvoitetaan osoittamaan 

yhden autopaikan 70 kerrosneliömetriä kohden. Julkisten ja suojeltujen rakennusten osalta 

velvoitetaan osoittamaan yksi autopaikka 100 kerrosneliötä kohden. (Vaasa 2017b)  

 

Oulu 

Oulussa asemakaava velvoittaa rakentamaan yhden autopaikan 100 kerrosneliötä kohden ja 

liike- ja toimistotilojen osalta yksi autopaikka 50 kerrosneliötä kohti. (Vaasa 2017b)   

 

Jyväskylä 

Jyväskylän keskustassa asemakaava velvoittaa rakentamaan yhden autopaikan 120 

kerrosneliötä kohden. Keskustan liikkeille ja toimistoille asemakaavassa mitoitus on yksi 

autopaikka 70 kerrosneliömetriä kohden. Mitoituksesta puolet pitää vapaaksiostaa, eli 

sijoittaa yleisiin pysäköintilaitoksiin. Jyväskylässä vapaaksiosto on mahdollista myös 
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liikkeiden ja toimistojen lisäksi asumisen ja julkisen hallinnon ja palveluiden 

autopaikoissa. (Vaasa 2017b)  

 

Lahti 

Lahden keskustassa asemakaava velvoittaa rakentamaan yhden autopaikan 80 kerrosneliötä 

kohden. Tämä perustuu laskelmaan, jossa huomioitu Lahden asumisväljyys (38 neliötä 

henkilöä kohden) ja keskimääräinen autojen määrä (1 auto 76 neliötä kohden). Lahden 

ydinkeskustassa vähintään 30 prosenttia autopaikoista tulee sijoittaa julkiseen 

pysäköintilaitokseen. (Vaasa 2017b)  

 

Kotka 

Kotkan keskustassa Kotkansaarella asemakaava velvoittaa osoittamaan yhden autopaikan 

asuntokerrosalan 100 neliömetriä kohti. Liiketilojen osalta velvoitetaan osoittamaan yhden 

autopaikan 50 kerrosneliömetriä kohden. (Kotka 2018) 

 

Tampere 

Tampereen keskustan kävelyvyöhykkeellä autopaikkojen mitoitusnormi on kerrostalojen 

osalta yksi autopaikka 150 kerrosneliömetriä kohti. Rivitalon ja kytketyn pientalon 

mitoitusnormi on yksi autopaikka 110 kerrosneliömetriä tai yhtä asuntoa kohti. 

Erillispientalon osalta mitoitusnormi on 1,5 autoa asuntoa kohden ja opiskelija-asumisen 

osalta yksi autopaikka 250 kerrosneliömetriä kohti. Tehostetun palveluasumisen 

mitoitusnormi on yksi autopaikka per 180 kerrosneliömetriä samoin kuin kaupungin 

omassa ja ARA vuokratuotannossa. Toimistojen osalta mitoitusnormi on yksi autopaikka 

120 kerrosneliömetriä kohden ja liiketiloissa sama, mikäli tila on alle 2000 

kerrosneliömetrin kokoinen. Mikäli tila on suurempi, on autopaikkojen mitoitusnormi yksi 

autopaikka 100 kerrosneliötä kohti. (Tampere 2016) 

 

Mikkeli 

Mikkelin keskustan osalta pysäköintinormi vaihtelee riippuen siitä, että onko autopaikka 

omalle tontille sijoitettuna vai pysäköintilaitokseen sijoitettuna. Oman tontin osalta 

asunnoissa pysäköintinormi on yksi autopaikka 130 kerrosneliömetriä kohti, 

palveluasunnoissa 1 autopaikka 300 kerrosneliömetriä kohti, liikehuoneistoissa yksi 
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autopaikka 50 kerrosneliömetriä kohti ja toimistoissa, ravintoloissa ja kokoustiloissa yksi 

autopaikka 70 kerrosneliömetriä kohti. Mikäli autopaikka on sijoitettuna 

pysäköintilaitokseen, ovat pysäköintinormin kerrosneliöt yhtä autopaikkaa kohden 

korkeammat. Esimerkiksi asunnoissa on yksi autopaikka 150 kerrosneliömetriä kohden. 

(Mikkeli 2018b) 

 

2.2 Pysäköintitilojen rakentamiskustannukset Suomessa 

 

Maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen on yleisesti kalliimpaa kuin maanpäällisten 

pysäköintitilojen rakentaminen. Maanalaisista pysäköintitiloista hintavin on kallion sisään 

rakennettu pysäköintitila. Kallion sisään rakennetun yhden autopaikan hinnaksi voi 

muodostua 35 000 – 50 000 euroa. Hieman edullisempia rakennuskustannuksiltaan ovat 

kellaripysäköinti, 25 000 – 45 000 euroa per autopaikka ja pysäköinti torikannen alla, 

20 000 – 35 000 euroa per autopaikka.  

 

Maanpäällisen pysäköintipaikan hinta on puolestaan yhdeltä autopaikalta 4200 euroa. 

Mikäli maanpäällisiä pysäköintipaikkoja on kahdessa tasossa (pysäköintikansi), hintaa 

yhdelle paikalle tulee 7 000 – 10 000 euroa. Mikäli tasoja on useampia, puhutaan 

pysäköintitalosta, jolloin autopaikan hinnaksi tulee 20 000 euroa. (Helsingin kaupunki 

2009) 

 

2.3 Maanpäällisiä pysäköintitiloja suomalaisissa kaupungeissa 

 

Suomalaisissa kaupungeissa pysäköinnin hinnoittelu vaihtelee pysäköintipaikan sijainnin 

ja pysäköinnin ajankohdan mukaan. Monin paikoin pysäköinti on jaettu sijaintinsa mukaan 

vyöhykkeisiin, joissa esimerkiksi kaupungin keskustassa pysäköinti on kalliimpaa kuin 

kaupungin reuna-alueilla. Pysäköinnin ajankohdan puolesta maksullinen pysäköinti voi 

ulottua pidemmälle iltaan arkena kuin viikonloppuna. Seuraavaksi esitellään tarkemmin 

muutaman suomalaisen kaupungin maanpäällisen pysäköinnin hinnoittelua. 

 

Kuopio 
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Kuopion kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kolme maksuvyöhykettä. 1-vyöhyke 

rajautuu kuvan 3 keltaisen neliön rajaaman alueen sisäpuolelle. 1-vyöhykkeellä pysäköinti 

maksaa 3,20 euroa tunnissa. Keltaisen neliön ulkopuolisella alueella oleva sinipohjainen 

alue on maksuvyöhyke 2. 2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 2,20 euroa tunti. 3-

vyöhykkeellä tarkoitetaan Maljalahden satama-alueen pysäköintialuetta, joka maksaa 1 

euroa tunnilta.  Pysäköinti on maksullista 1- ja 2-vyöhykkeellä arkisin kello 8-18 ja 

lauantaisin 8-16 ja 3-vyöhykkeellä maanantaista sunnuntaihin kello 8-20. Pysäköinti 1- ja 

2-vyöhykkeillä on ilmaista sunnuntaisin.  

 

Kuopiossa on mahdollista ostaa pidempiaikaista pysäköintiä varten 

asukaspysäköintitunnus, jolla on mahdollista pysäköidä asukaspysäköintipiirin (Kuopion 

keskustassa on asukaspysäköintipiirit A-K eli yhteensä 11 piiriä) maksullisilla 

pysäköintipaikoilla. Asukaspysäköintitunnus on mahdollista ostaa yhdelle autolle yhtä 

asuinhuoneistoa kohti. Asukaspysäköinti maksaa 120 euroa vuodessa ja puolelta vuodelta 

pysäköinti maksaa 70 euroa.  (Kuopio 2018)  

 

 
Kuva 3 Kuopion kadunvarsipysäköinnin kartta (Kuopio 2018) 
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Vaasa 

Vaasan kadunvarsipysäköinnissä on käytössä neljä maksuvyöhykettä alueittain. 1-alueella 

pysäköinti maksaa 2,20 euroa tunnissa. 2-alueella pysäköinti maksaa 1,50 euroa tunti. 3-

alueella pysäköinti maksaa 1 euroa tunnilta.  4-alueella pysäköinti maksaa 0,50 euroa 

tunnilta ja 2,00 euroa vuorokaudelta. 1-alueella pysäköinti on maksullista arkisin kello 8-

20 ja lauantaisin 8-16. Pysäköinti 1-alueella on ilmaista sunnuntaisin. (Vaasa 2018)  

 

Vaasan kaupungilta on mahdollista ostaa pidempiaikaista pysäköintiä varten 

kuukausikortti, jolla on mahdollista pysäköidä Raastuvankadun 27, Tammipihan ja 

Teatteriparkin pysäköintihalleissa. Raastuvankatu 27:ssä kuukausikortti maksaa 47 euroa, 

Tammipihalla 47 euroa ja Teatteriparkissa 55 euroa. (Vaasa 2017a)  

 

 

Kuva 4 Maksullisen pysäköinnin vyöhykkeet (Vaasa 2017a) 
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Jyväskylä 

Jyväskylän kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kolme maksuvyöhykettä. 1-vyöhykkeellä 

pysäköinti maksaa 2,00 euroa tunnissa. Vuorokausi 1-vyöhykkeellä maksaa arkena 24 

euroa ja lauantaina 16 euroa. Pysäköinti on maksullista arkisin kello 8-20 ja lauantaisin 

kello 8-16. 1-vyöhykkeen maksimipysäköintiaika on yksi vuorokausi.  

 

2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa ensimmäiseltä tunnilta 2,00 euroa ja tämän jälkeen 

pysäköinti maksaa tunnilta yhden euron aina 4 tuntiin asti, jonka jälkeen pysäköinnin 

tuntihinta on 0,50 euroa. Pysäköinti on maksullista arkisin kello 8-18 ja lauantaisin kello 8-

16. Vuorokauden pysäköinti 2-vyöhykkeellä maksaa 8 euroa ja lauantaisin 7 euroa. 

Maksimipysäköintiaika on 2-vyöhykkeellä yksi vuorokausi.  

 

1-vyöhykkeen ja 2-vyöhykkeen lisäksi Jyväskylän kadunvarsialueisiin kuuluu Paviljongin 

maksulliset P-alueet. Paviljongin maksullisilla P-alueilla pysäköinti maksaa 1 euron 

tunnissa. Vuorokauden ajaksi pysäköinti maksaa 10 euroa. (Jyväskylä 2018) 

 

 

Kuva 5 Jyväskylän liikennekartta (Jyväskylä 2018) 
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Kotka 

Kotkan kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kaksi maksuvyöhykettä. 1-vyöhykkeen 

alueella pysäköinnin hinta on 2 euroa tunnilta. 2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,00 

euroa tunti. Pysäköinti on maksullista 1-vyöhykkeellä arkisin kello 8-19 ja lauantaisin 8-

16. ja 2-vyöhykkeellä arkisin kello 8-17 ja lauantaisin kello 8-14. Pysäköinti on ilmaista 

sunnuntaisin.  

 

Kotkassa on mahdollista ostaa pidempiaikaista pysäköintiä varten yleispysäköintitunnus, 

jolla on mahdollista pysäköidä maksullisilla pysäköintipaikoilla (pois lukien kiekkopaikat 

ja yksityisten hallinnoimat pysäköintipaikat). Pidempiaikainen pysäköinti maksaa 33 euroa 

(+arvonlisävero) kuukaudessa, mikäli se kestää yli puoli vuolta ja maksimissaan vuoden. 

Alle puolivuotta kestävä yleispysäköintitunnus maksaa 42 euroa (+arvonlisävero). (Kotka 

2018a)  

 

 
Kuva 6 Kotkan kadunvarsipysäköintikartta (Kotka 2014) 

 

Mikkeli 

Mikkelissä kadunvarsipysäköinnin hinta on 1,40 euroa tunnilta. Pysäköinti on maksullista 

arkisin kello 8-17 ja lauantaisin kello 8-15. Pysäköinti on ilmaista sunnuntaisin.  
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Mikkelissä on mahdollista ostaa toistuvaa pysäköintiä varten kortti, jolla on mahdollista 

pysäköidä rajattomasti kuukauden ajan maksullisilla pysäköintipaikoilla. Pysäköintiaikaa 

on kerralla joko 20 minuuttia tai 2 tuntia. 20 minuutin kortti maksaa kuukaudelta 23 euroa 

tai kuudelta kuukaudelta 82 euroa. 2 tunnin kortti maksaa 37 euroa kuukaudessa. 

Mikkelissä on myös mahdollista ostaa vuorokauden ajaksi pysäköintilupa 18 euron 

hintaan. (Mikkeli 2018a)  

 

 
Kuva 7 Mikkelin pysäköintikartta (Mikkeli 2017) 
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Lahti 

Lahdessa kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kolme maksuvyöhykettä. 1-vyöhykkeen 

alueella pysäköinnin hinta on 2 euroa ensimmäiseltä tunnilta. Seuraavat tunnit maksavat 

3,60 euroa per tunti. 2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,50 euroa tunti. 3-vyöhykkeellä 

pysäköinti maksaa euron tunnilta ja seuraavilta tunneilta 0,5 euroa. Pysäköinti on 

maksullista kaikilla vyöhykkeillä arkisin kello 9-19 ja lauantaisin 8-16. Pysäköinti on 

ilmaista sunnuntaisin. (Lahti 2018a)  

 

 

Kuva 8 Lahden keskustan pysäköinti (Lahti 2018b) 

 

Tampere 

Tampereen kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kolme maksuvyöhykettä. 1-vyöhykkeellä 

pysäköinti maksaa 3,20 euroa tunnissa ja maksimipysäköintiaika vaihtelee alueella 1-2 

tunnin välillä. 2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,60 euroa tunnilta ja 

maksimipysäköintiaika on neljä tuntia. 3-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,00 euroa 

tunnilta ja maksimipysäköintiaikaa ei ole. (Tampere 2018)  
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Kuva 9 Tampereen maksullisten pysäköintipaikkojen aikavyöhykkeet (Tampere 2017) 

 

Oulu 

 

Oulun kadunvarsipysäköinnissä on käytössä kolme maksuvyöhykettä. 1-vyöhykkeellä 

pysäköinti maksaa 2,60 euroa tunnissa. 2-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,70 euroa 

tunnilta ja 3-vyöhykkeellä pysäköinti maksaa 1,20 euroa. Kadunvarsipysäköinti on 

maksullista arkisin kello 8-18 ja lauantaisin kello 8-16. Kadunvarsipysäköinti on 

maksutonta sunnuntaisin. (Oulun kaupunki 2018a)  
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Kuva 10 Oulun keskustan pysäköintivyöhykkeet ja keskitetyt pysäköintitilat (Oulun kaupunki 2018b) 
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3 MAANALAINEN PYSÄKÖINTI 

 

Pysäköintilaitoksia, kuten maanalaisia pysäköintilaitoksia, rakennetaan keskusta-alueille, 

liikekeskuksiin, terminaaleihin, sairaaloihin, vapaa-ajanalueille sekä messu- ja 

näyttelyalueille. Lisäksi pysäköintilaitoksia voidaan rakentaa kerrostaloalueille, joiden 

rakentamistehokkuus on suurempi kuin 0,5. (RT 98-11237 2016 s. 2) 

 

Maanalainen pysäköinti jaetaan kellaritiloihin, kannenalustiloihin ja kallion sisällä oleviin 

tiloihin. Kansirakenteisilla pysäköintitiloilla tarkoitetaan tilaa, joka on rakennettu 

louhimalla maata maan päältä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi kaupunkien torien alle 

rakennetut pysäköintitilat. (Rönkä, Rintamäki et al. 1999 s. 32) 

 

3.1 Kellaripysäköinti 

 

Kellaripysäköinnillä tarkoitetaan maanalaista pysäköintiä, jossa pysäköintitilan yläpuolella 

on rakennus. Kellaripysäköinnille on myös ominaista, että se rakennetaan tilan yläpuolelta 

kaivamalla tai louhimalla (Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s. 29). Kellaripysäköinnin 

rakentaminen maksaa 20–40 000 euroa autopaikkaa kohden. (Helsingin kaupunki 2014) 

 

 

Kuva 11 Läpileikkaus kellaripysäköintitiloista (mukaillen Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s.29) 

 

Kellaripysäköinnin etuna on soveltuvuus työpaikka- ja asuntoalueille. Lisäksi 

kellaripysäköinti tukee hyvät yhteydet yläpuolella olevaan rakennukseen. 

Kellaripysäköinnin heikkouksia ovat heikosti hyödynnetty maan lähellä oleva alue sekä se, 

että kellaripysäköinti on rakennettava rakennushankkeen yhteydessä. Kellaripysäköinnin 
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haittana ovat lisääntynyt liikenne lähialueella sekä rakennuksen pilarit rajoittamassa 

pysäköintiä kellaritiloissa. (Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s. 32) 

 

3.2 Kannenaluspysäköinti (torinaluspysäköinti) 

 

Kannenaluspysäköinti rakennetaan samaan tapaan kuin kellaripysäköinti, eli 

pysäköintitilan yläpuolelta kaivamalla tai louhimalla. Kannenaluspysäköinti eroaa 

kellaripysäköinnistä siten, että pysäköintitilan yläpuolella ei ole rakennuksia. 

Kannenaluspysäköinnin kustannukset ovat yhtä autopaikkaa kohden 40 000 – 70 000 

euroa. (Sponda 2015) 

 

 

Kuva 12 Läpileikkaus kannenaluspysäköintitiloista (mukaillen Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s.29) 

 

Kannenaluspysäköinnin etuna on mahdollisuus toteuttaa erillisenä hankkeena riippumatta 

talonrakennushankkeista. Kannenaluspysäköinti säästää lisäksi maanpäällistä ympäristöä ja 

jalankulkijan on helppo nousta maanpinnalle. Kannenaluspysäköinnin heikkoutena on 

toteuttamisen kalleus, lisääntyvä liikenne lähialueelle, työnaikaiset haitat keskustassa 

suuria ja ei ole aina mahdollista sijoittaa optimipaikkaan. (Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s. 

32) 

3.2.1 Kannenaluspysäköintitiloja Suomessa 

 

Kuopio 

Kuopion toriparkki sijaitsee Kuopion torin alapuolella osoitteessa Kauppakatu 45 70110 

Kuopio. Kuopion toriparkissa on autopaikkoja yhteensä 1280 ja toriparkissa on 

pysäköintipaikkoja kolmessa tasossa. Toriparkki on avattu vuonna 1991 ja tuolloin 

autopaikkojen määrä oli 700. Toriparkkia on laajennettu vuonna 2013 ja tuolloin 
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autopaikkojen määrää lisättiin 580. Tällöin autopaikkojen kokonaismääräksi tuli nykyinen 

1280 autopaikkaa. (Kuopion Pysäköinti Oy 2018; Hämeenlinna 2013)  

 

Kuopion toriparkin rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 60 400 000 euroa, josta 

uuden puolen (580 autopaikkaa) rakentaminen on maksanut 35 000 000 euroa. 

Vuosittainen pysäköintimäärä toriparkissa on 465 000. (Hämeenlinna 2013; Yle Uutiset 

2015a)   

 

Kuopion toriparkin läheisyydessä olevia palveluita ovat keskustan kaupalliset palvelut 

mukaan lukien kauppahalli sekä kaupungintalo. (Hämeenlinna 2013) 

 

Kuopion toriparkissa on mahdollista pysäköidä asiointia varten lyhyemmiksi ajoiksi kuten 

esimerkiksi 30 minuutin ajaksi tai pidemmiksi ajoiksi kuten vuorokauden, viikon tai 

kuukauden ajaksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 1 mukaisesti. (Kuopion 

Pysäköinti Oy 2018) 

 

Taulukko 1 Kuopion toriparkin hinnoittelu (Kuopion Pysäköinti Oy 2018) 

Ensimmäinen 30 minuuttia 1,00 euroa 

Seuraava 30 min 1,00 euroa 

Seuraava 30 min 1,00 euroa 

Seuraava 30 min 0,50 euroa 

Ensimmäinen vuorokausi 14,00 euroa 

Seuraavat vuorokaudet 6,00 euroa 

Viikkokortti 30,00 euroa 

2 viikkoa 50,00 euroa 

Kuukausikortti (sisältää sopimuskortin 5,00 euroa) 85,00 euroa 

Viikonloppukortti pe 16.00- su 18.00 18,00 euroa 

Yöpysäköinti arkisin 16.00–08.59 (+viikonloppu) 35,00 euroa 
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Vaasa 

Vaasan toriparkki sijaitsee Vaasan torin alapuolella osoitteessa Ylätori 2A, 65100 Vaasa. 

Vaasan toriparkissa on autopaikkoja yhteensä 838 ja toriparkissa on pysäköintipaikkoja 

kahdessa tasossa. Toriparkki on avattu vuonna 1995 ja tuolloin autopaikkojen määrä oli 

468. Toriparkkia on laajennettu vuonna 2003 ja tuolloin autopaikkojen määrää lisättiin 

370. Tällöin autopaikkojen kokonaismääräksi tuli nykyinen 838 autopaikkaa. (Vaasan 

Toripysäköinti Oy)  

 

Vaasan toriparkin rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 12 700 000 euroa. 

Vuosittainen pysäköintimäärä toriparkissa on 450 000. (Yle Uutiset 2015a) Vaasan 

toriparkista on jalankulkuyhteys kauppakeskuksiin (Rewell Center ja HS-Center) sekä 

Sampotaloon. (Vaasan Toripysäköinti Oy) 

 

Vaasan toriparkissa on mahdollista pysäköidä nopeaa asiointia varten 

lyhytaikaispysäköinnissä 0-18 minuutin tai 18–38 minuutin ajaksi. Myös pidemmät 

pysäköintiajat kuten vuorokaudeksi, viikoksi tai kuukaudeksi ovat mahdollisia. Toriparkin 

hinnoittelu menee taulukon 2 mukaisesti. (Vaasan Toripysäköinti Oy 2018) 

 

Taulukko 2 Vaasan toriparkin hinnoittelu (Vaasan Toripysäköinti Oy 2018) 

0-18 minuuttia 1,00 euroa 

18 minuuttia – 38 minuuttia 1,50 euroa 

38 minuuttia – 4h 2 min  1,50 euroa + 0,50 € / jokainen alkava 12 minuuttia 

Max päivämaksu klo 8.00–21.00 10,00 euroa 

Max yömaksu klo 21.00-8.00 6,50 euroa 

1 viikko 36,90 euroa 

2 viikkoa 49,20 euroa 

3 viikkoa 75,10 euroa 

Kuukausivuokra (min 3kk) 90,00 euroa 

 

Jyväskylä 
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Jyväskylän toriparkki sijaitsee Jyväskylän torin alapuolella osoitteessa Yliopistonkatu 15 

40100 Jyväskylä. Jyväskylän toriparkissa on autopaikkoja yhteensä 485 ja toriparkissa on 

pysäköintipaikkoja kahdessa tasossa. Toriparkki on rakennettu 1980-luvun lopulla ja 

kunnoltaan alkaa olla peruskorjauksen tarpeessa. Kunnostaan huolimatta toriparkki on 

Jyväskylän suosituin pysäköintitila. (Jyväs-Parkki Oy 2018; Yle Uutiset 2015b)  

 

Jyväskylän toriparkin rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 5 000 000 euroa. 

Vuosittainen pysäköintimäärä toriparkissa on 310 000. (Yle Uutiset 2015a)   

 

Jyväskylän toriparkissa on mahdollista pysäköidä asiointia varten lyhyemmiksi ajoiksi 

kuten esimerkiksi tunnin ajaksi tai pidemmiksi ajoiksi kuten vuorokauden, kuukauden tai 

vuoden ajaksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 3 mukaisesti. (Jyväs-Parkki Oy 

2018)  

 

Taulukko 3 Jyväskylän toriparkki (Jyväs-Parkki Oy 2018) 

1. 1. Alkava tunti 1,50 euroa 

2. Alkava tunti 1,00 euroa 

Seuraavat alkavat tunnit  1,00 euroa  

Vuorokausi 14,50 euroa 

Kuukausivuokra  110,00 euroa 

Vuosivuokra 1210 euroa 

 

Kotka 

Kotkan toriparkki sijaitsee Kotkan torin alapuolella osoitteessa Kirkkokatu 5A 48100 

Kotka. Kotkan toriparkissa on autopaikkoja yhteensä. Toriparkki on avattu vuonna 2006. 

(Pasaati 2018; Kymen Sanomat 2017)  

 

Kuopion toriparkin rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 8 700 000 euroa. 

Vuosittainen pysäköintimäärä toriparkissa on 265 000. Pysäköintimäärästä huolimatta 

toriparkki on tehnyt vain harvoin ylijäämäisen tuloksen. (Yle Uutiset 2015a; Kymen 

Sanomat 2017)   
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Kotkan toriparkin läheisyydessä olevia palveluita ovat keskustan kaupalliset palvelut 

(Pasaatin kauppakeskus) sekä kaupungintalo. Pasaatin kauppakeskukseen on suora katettu 

yhteys toriparkista. Kotkan toriparkissa on mahdollista pysäköidä asiointia varten 

lyhyemmiksi ajoiksi kuten tunniksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 4 mukaisesti. 

(Pasaati 2018) 

 

Taulukko 4 Kotkan toriparkin hinnoittelu (Pasaati 2018) 

2. Ensimmäinen tunti 1,00 euroa 

Seuraava alkava 20 min 0,50 euroa 

 

Mikkeli 

Mikkelin toriparkki sijaitsee Mikkelin torin alapuolella osoitteessa Hallituskatu 1B 50100 

Mikkeli. Mikkelin toriparkissa on autopaikkoja yhteensä 620. Toriparkissa on 

pysäköintipaikkoja kahdessa tasossa ja toriparkkiin kuljetaan Hallituskadulta yhden väylän 

kautta. (Mikkelin Toriparkki 2018; Hämeenlinna 2013)  

 

Mikkelin toriparkki on valmistunut vuonna 2011 ja sen rakentaminen on 

kokonaisuudessaan maksanut 12,5 miljoonaa euroa. Vuosittainen pysäköintimäärä 

toriparkissa on ollut 250 000 pysäköintiä. Mikkelin toriparkki on ollut valmistumisestaan 

asti hyvällä käyttöasteella ja vaihtelut kesäkuukausien ja talvikuukausien välillä ovat olleet 

vähäisiä. Mikkelin toriparkki on elävöittänyt Mikkelin keskustaa ja sinne on avattu uusia 

kauppakeskuksia sekä torin ympäristön kiinteistöjä on kunnostettu. (Hämeenlinna 2013; 

Yle Uutiset 2015a)   

 

Mikkelin toriparkin läheisyydessä olevia palveluita ovat keskustan kaupalliset palvelut, 

Mikkelin kaupungin ja Itä-Suomen alueen virastot, kirjasto ja matkakeskus. (Hämeenlinna 

2013) 

 

Mikkelin toriparkissa on mahdollista pysäköidä asiointia varten lyhyemmiksi ajoiksi kuten 

esimerkiksi 30 minuutin ajaksi tai pidemmiksi ajoiksi kuten vuorokauden tai kuukauden 

ajaksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 5 mukaisesti. (Mikkelin Toriparkki 2018) 
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Taulukko 5 Mikkelin Toriparkin hinnoittelu (Mikkelin Toriparkki 2018) 

Ensimmäinen 30 minuuttia 1,00 euroa 

Ensimmäinen tunti 2,00 euroa 

Seuraavat alkavat tunnit 1,00 euroa 

Vuorokausi 10,00 euroa 

Kuukausi 75,00 euroa 

 

Lahti 

Lahden toriparkki sijaitsee Lahden torin alapuolella osoitteessa Rauhankatu 13 15110 

Lahti, josta tapahtuu myös sisäänajo toriparkkiin. Lahden toriparkissa on autopaikkoja 

yhteensä 600 ja toriparkissa on pysäköintipaikkoja kahdessa tasossa. Toriparkki on avattu 

vuonna 2015. (Lahden Pysäköinti 2018; Projektiuutiset 2015) 

 

Lahden toriparkin rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 17,5 miljoonaa euroa, 

Ensimmäisen vuoden aikana pysäköintimäärä oli 219 000 pysäköintiä ja toisen vuoden 

aikana pysäköintikertoja kertyi 328 500 kappaletta. (Projektiuutiset 2015; Yle Uutiset 

2017)   

 

Lahden toriparkin läheisyydessä olevia palveluita ovat keskustan kaupalliset palvelut 

mukaan lukien kauppahalli sekä kaupungintalo. (Hämeenlinna 2013) 

 

Lahden toriparkissa on mahdollista pysäköidä asiointia varten lyhyemmiksi ajoiksi kuten 

esimerkiksi 30 minuutin ajaksi tai pidemmiksi ajoiksi kuten vuorokauden, viikon tai 

kuukauden ajaksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 6 mukaisesti. (Lahden Pysäköinti 

2018) 

 

Taulukko 6 Lahden toriparkin hinnoittelu (Lahden Pysäköinti 2018) 

30 minuuttia 1,00 euroa 

1 tunti 2,00 euroa 
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2 tuntia 4,00 euroa 

3 tuntia 5,50 euroa 

4 tuntia 7,00 euroa 

5 tuntia 8,50 euroa 

6 tuntia 10,00 euroa 

7 tuntia 11,50 euroa 

8 tuntia 13,00 euroa 

9 tuntia 14,50 euroa 

10 tuntia 16,00 euroa 

Ensimmäinen vuorokausi 16,00 euroa 

Seuraavat vuorokaudet 16,00 euroa 

Yöpysäköinti 18.00–08.00 1 tunti 1,50 euroa 

Yöpysäköinti 18.00–08.00 (koko yö) 6,00 euroa 

1 viikko 42,00 euroa 

2 viikkoa 66,00 euroa 

3 viikkoa 84 euroa 

Kuukausi (Kausikortti) 100,00 euroa 

 

3.3 Kalliopysäköinti 

 

Kalliopysäköinti eroaa kahdesta erillisestä maanalaisesta pysäköintitilasta siten, että siinä 

ei ole merkitystä onko pysäköintitilan yläpuolella rakennuksia vai ei. Kalliopysäköintitila 

rakennetaan louhimalla tai poraamalla sivusta (Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s. 29). 

Kalliopysäköinnin kustannukset ovat yhtä autopaikkaa kohden 40 000 – 70 000 euroa. 

(Sponda 2015) 
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Kuva 13 Läpileikkaus kalliopysäköintitiloista (mukaillen Rönkä, Rintamäki et al. 1999, s.29) 

 

Kalliopysäköinnin etuna on riippumattomuus maanpäällisistä rakennusurakoista. Lisäksi 

kalliopysäköintitilojen rakentamisesta ei tule haittaa keskustassa asioiville ja porauksesta 

syntyvää kalliomursketta voidaan ottaa hyötykäyttöön. Kalliopysäköintitiloja on myös 

mahdollista laajentaa helposti tarpeen mukaan ja tilan voi yhdistää muihin maanalaisiin 

liikennejärjestelmiin. Kalliopysäköinti ei myöskään vaikuta maanpinnan lähellä oleviin 

tiloihin (mm. kellaritilat). Myös käyttö väestönsuojana on mahdollista. Kalliopysäköintiin 

ei vaikuta kellaripysäköinnin haittana olevat rakennusten pilarit. (Rönkä, Rintamäki et al. 

1999, s. 32) 

 

Kalliopysäköinnin heikkoutena verrattuna muihin pysäköintiratkaisuihin on kalliit 

rakennuskustannukset. Yhden kalliopysäköintitilaan rakennetun pysäköintipaikan hinta voi 

olla kaksinkertainen verrattuna kellaripysäköintitilassa olevaan pysäköintipaikkaan. 

(Helsingin kaupunki 2014). Kalliopysäköinnin käyttöönottoa voivat hidastaa myös 

maanomistus-, kaavoitus- ja ennakkoasenteet. Kalliopysäköinnin haittana ovat myös 

pistemäiset haitat ajoaukkojen luona sekä pitkät ajotunnelit. (Rönkä, Rintamäki et al. 1999, 

s. 32) 

3.3.1 Kalliopysäköintitiloja Suomessa 

 

Oulu 

Oulun maanalainen pysäköintitila Kivisydän sijaitsee kävelykatu Rotuaarin alapuolella ja 

Kivisydämen sisään voi ajaa osoitteesta Hallituskatu 1 tai Hallituskatu 20 90100 Oulu. 

Oulun maanalaisessa pysäköintitilassa on autopaikkoja yhteensä 900 ja poiketen edellä 



33 

 

esitetyistä toriparkeista, Kivisydän on rakennettu kalliotilaan avolouhinnan sijaan. 

Kivisydän on avattu vuonna 2015. (Oulun Pysäköinti Oy 2018a; Yle Uutiset 2015c)  

 

 

Kuva 14 Kivisydämen pohjakartta (Oulun Pysäköinti Oy 2018b) 

 

Oulun Kivisydämen rakentaminen on kokonaisuudessaan maksanut 68 miljoonaa euroa. 

Kivisydämen ensimmäisenä toimintavuotena pysäköintimäärä oli 545 000 

pysäköintikertaa. (Yle Uutiset 2016; Kaleva 2016)   

 

Oulun maanalaisessa pysäköinnissä on mahdollista pysäköidä asiointia varten lyhyemmiksi 

ajoiksi kuten esimerkiksi tunniksi tai pidemmiksi ajoiksi kuten vuorokauden, viikon tai 

kuukauden ajaksi. Toriparkin hinnoittelu menee taulukon 7 mukaisesti. (Oulun Pysäköinti 

Oy 2018a) 
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Taulukko 7 Kivisydämen hinnasto (Oulun Pysäköinti Oy 2018a) 

Ensimmäinen tunti 2,30 euroa 

Seuraavat 30 minuuttia 1,00 euroa 

Vuorokausi 30,00 euroa 

5 vuorokauden pysäköinti 60,00 euroa 

Viikko (maanantaista perjantaihin) 60,00 euroa 

Kuukausi (maanantaista perjantaihin) 150,00 euroa 

Kuukausi (maanantaista sunnuntaihin) 180,00 euroa 

 

Tampere 

Tampereella sijaitseva kalliopysäköintilaitos P-Hämppi sijaitsee Hämeenkadun alla 

osoitteessa Pellavatehtaankatu 6A 33100 Tampere. P-Hämpissä on autopaikkoja yhteensä 

972 ja pysäköintilaitoksessa on pysäköintipaikkoja kahdessa tasossa (1 kerros ja parvi). 

(Finnpark 2018a; Finnpark 2018b) 

 

P-Hämppi on valmistunut vuonna 2012 ja sen rakennuskustannukset olivat 78 miljoonaa 

euroa. Rakennuskustannuksiin on laskettu mukaan maanalainen Noutoparkki, joka on 

hinnaltaan 14 miljoonaa. Noutoparkki palvelee junamatkustajien saatto ja noutoliikennettä. 

(Kuntatekniikka 2012). Vuotuinen kävijämäärä P-Hämpissä oli vuoden 2015 tiedon 

mukaan 288 000 ajoneuvoa. (Yle Uutiset 2015a) 

 

P-Hämpissä on kaksi ramppia (Tullinramppi ja Ronganramppi), joista molemmissa on 

sisään- ja ulosajot. P-Hämpissä on yhteensä seitsemän hissiä, joista on mahdollista nousta 

esimerkiksi rautatieasemalle ja Stockmannille. Tarkemmin ajoväylät ja pysäköintitilat on 

esitetty kuvassa 16. (Finnpark 2018a) 
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Kuva 15 P-Hämpin pohjakartta (Finnpark 2018a) 

 

P-Hämpissä ensimmäisen kolmen tunnin ajan pysäköinti maksaa 0,50 euroa 10 minuutilta 

eli esimerkiksi kolmen tunnin pysäköinnille hintaa tulee yhdeksän euroa. Seuraavien 

tuntien osalta pysäköinti maksaa yhden euron 30 minuutin pysäköintiajalta. Eli esimerkiksi 

kuuden tunnin pysäköinti maksaa ensin kolmen tunnin ajalta yhdeksän euroa ja seuraavan 

kolmen tunnin ajalta kuusi euroa eli yhteensä pysäköinti maksaa 15 euroa kuudelta 

tunnilta. Muut pysäköintivaihtoehdot on esitelty taulukossa 11. (Finnpark 2018b)  

 

Taulukko 8 P-Hämpin pysäköintihinnat (Finnpark 2018b) 

0-3 tuntia (10 minuuttia) 0,50 euroa 

Seuraavat tunnit (30 minuuttia) 1,00 euroa 
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Yöaika klo 22-07 (60 minuuttia) 0,50 euroa 

Vuorokausi 27,00 euroa 

Sopimuspysäköinti 24/7 214,80 e/kk (sis. alv) 

Sopimuspysäköinti yö (ma-pe klo 16–09 ja la-su 24h) 62 e/kk (sis. alv) 

 

 

3.4 Maanalaisten pysäköintitilojen tekniset ominaisuudet 

 

Maanalaisten pysäköintitilojen teknisten ominaisuuksien kuvaamiseen on käytetty 

Helsingin Kalasataman keskuksen kallioparkin sekä Keski-Pasilan tornialueen 

pysäköintilaitosten suunnitelmia sekä Rakennustietosäätiö RTS:n RT-kortistoa RT 98-

11237. Maanalaisten pysäköintitiloissa on runsaasti talotekniikkaa. Tiloissa on lämmitystä, 

vettä ja viemäröintiä, ilmanvaihtoa, palontorjuntaa ja sähköistyksiä.  

3.4.1 Lämmitys 

Maanalaisten pysäköintitilojen lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä. Tilat jakautuvat 

puolilämpimiin ja kylmiin tiloihin. Puolilämpimiä tiloja ovat pysäköintitilat, joiden 

lämpötilana on 15 celsiusastetta. Kylmiä tiloja ovat sisään- ja ulosajorampit, joiden 

lämpötila on ulkolämpötilan mukainen. Pysäköintitilan puolilämpimän tilan ja ajoramppien 

kylmän tilan välille tarvitaan lämminilmakojeet turvaamaan pysäköintitilan pysymisen 

puolilämpimänä tilana. (SRV 2013)     

 

Pysäköintitilojen lämmitys toteutetaan ilmalämmityksellä ilmanvaihtojärjestelmää 

hyödyntämällä. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2012) Kylmässä tilassa olevien 

sisään- ja ulosajoramppien suositellaan olevien katettuja, jotta ramppien liukkautta 

talviaikoina voidaan vähentää. Ramppien liukkautta torjutaan katoksen lisäksi joko 

karhentamalla ajorampin pintaa tai asentamalla ajoliuskalle sulanapitojärjestelmä. (RT 98-

11237). Sulanapitojärjestelmän mitoitukseen vaikuttaa muun muassa ajorampin pituus ja 

kaltevuus sekä onko kyseessä katettu ramppia vai ei. (SRV 2013) Sulanapitojärjestelmä saa 

lämpönsä kaukolämmön paluuvedestä, jolla lämmitetään esimerkiksi kalliopysäköinnissä 

ajotunnelin ilmaa. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2012)   
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3.4.2 Vesi ja viemäröinti 

Maanalainen pysäköintitila on yhteydessä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. 

(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2012) Pysäköintitiloissa, jotka ovat yli 40 m²:n 

kokoisia ja joissa on lattiakaivot, tulee viemäröinti olla varustettuna hiekan-, öljyn- ja 

bensiininerottimilla. (RT 98-11237) Pysäköintitilan jätevedet johdetaan erottimien jälkeen 

jätevesipumppaamoille ja kaupungin viemäriverkostoon ja ajorampin sisäänkäynnin 

sadevedet sadevesiviemäriin. (SRV 2013) 

3.4.3 Ilmanvaihto 

Maanalaisten pysäköintitilojen ilmanvaihto toteutetaan koneellisesti. Ilmanvaihdon säätö 

tapahtuu ilman kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittauksen perusteella. (RT 98-

11237) Ilmanvaihtokoneet on varustettu suodatuksella, lämmön talteenotolla, 

lämmityksellä sekä tarpeen mukaisella ohjauksella. Ilmanvaihtokoneiden lukumäärä ja 

koneiden koot vaihtelevat tilan laajuuden ja tilojen käyttöasteen mukaisesti. (SRV 2013) 

 

3.5 Maanalaisen ja maanpäällisen pysäköinnin taksojen vertailu 

 

Esiteltyjen kaupunkien maanalaisten ja maanpäällisten pysäköintipaikkojen hinnoittelu on 

maanalaiseen pysäköintiin ohjaava yhden tunnin pysäköinnin osalta. Useimmissa 

kaupungeissa pysäköinti on edullisempaa maanalaisessa pysäköintitilassa. Poikkeuksena 

tästä on Vaasan ja Mikkelin kaupungit, joissa pysäköinti kadunvarsipaikalla on 

edullisempaa kuin maanalaisessa pysäköintitilassa. 

 
Taulukko 9 Pysäköintitaksa tunnin ajalta kadunvarsipaikalla ja maanalaisella pysäköintipaikalla 

 Kuopio Vaasa Jyväskylä Kotka Mikkeli Lahti Oulu Tampere 

Kadunvarsipysäköinti, 1 tunti 
3,20 2,20 2,00 2,00 1,40 2,00 2,60 3,20 

Maanalainen pysäköinti, 1 tunti 
2,00 2,50 1,50 1,00 2,00 2,00 2,30 3,00 
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4 MAANPÄÄLLISEN PYSÄKÖINNIN HAASTEET 

 

Maanpäällisen pysäköinnin haasteita esitetään tässä kappaleessa. Haasteiksi lasketaan 

muun muassa haitalliset ympäristövaikutukset kuten melu ja pakokaasupäästöt, 

kaupunkitilan viihtyisyyden väheneminen ja arvokkaan historiallisen kaupunkikuvan 

turmeltuminen, teiden kunnossapidon ja huollon vaikeutuminen etenkin talviolosuhteissa 

sekä maanpäälle pysäköidyn auton suurempi riski joutua murron tai varkauden kohteeksi. 

 

4.1 Haitalliset ympäristövaikutukset 

 

Auton kylmäkäynnistys 

Auton moottorin esilämmitys suositellaan aloitettavaksi, kun ulkoilman lämpötila on 

laskenut 0 celsiusasteeseen tai sen alapuolelle. Näin toimimalla vältytään auton 

kylmäkäynnistykseltä. (Motiva 2013) Kylmäkäynnistyksen seurauksena autosta voi 

muodostua pakokaasupäästöjä saman verran kuin usean sadan kilometrin ajosta (Green Car 

Congress 2016). Suomessa kuukauden keskimääräinen ulkolämpötila laskee alle nollan 

celsiusasteen usean kuukauden ajaksi talvisaikaan. Esimerkiksi vuonna 2017 näitä 

kuukausia oli Helsingissä ja Turussa kaksi, Tampereella kolme ja Oulussa kuusi. Oulun 

tilannetta selittää pohjoinen sijainti ja kylmempi ilmasto. (Ilmatieteenlaitos 2018b)  

 

Taulukko 10Kuukauden keskimääräinen lämpötila vuonna 2017 (Ilmatieteenlaitos 2018b) 

2017 (°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Helsinki -1,9 -2 1,2 2,8 9,5 13,7 16 16,2 12,1 5,8 4,1 1,8 

Turku -2,4 -2,7 1 2,7 9,3 13,7 16,1 15,8 11,5 5,1 3,2 0,9 

Tampere -3,6 -4,5 0,2 1,5 8,4 12,7 14,9 14,5 10,1 4 1,9 -0,5 

Oulu -5,5 -6,6 -3,1 -0,2 4,8 12,4 15,7 13,8 9,1 2,9 -0,6 -3,3 

 

Auton kylmäkäynnistyksessä syntyy runsaasti erilaisia päästöjä kuten hiilivety-, hiukkas-, 

häkä-, typenoksidipäästöjä. Nämä päästöt ovat erityinen ongelma talvella inversion 

(ilmakehän sulkukerros) muodostuessa. Inversio syntyy useimmin heikkotuulisten ja 

selkeiden talviöiden jälkeen ja inversiossa päästöt jäävät lähellä päästölähdettä eivätkä 

sekoitu ilmaan. Tällöin nämä päästöt heikentävät varsinkin kaupunkien keskustojen 

ilmanlaatua merkittävästi. (Ilmatieteenlaitos 2018a) 
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Maanalaiset pysäköintitilat ovat lämmitettyjä ja näissä tiloissa vältytään talvella auton 

kylmäkäynnistykseltä. Esimerkiksi tamperelaisessa P-Hämpissä lämpötila pidetään talvisin 

7-10 celsiusasteen välillä.  (Kuntatekniikka 2012) 

 

Autoilun liikennepäästöt 

Maanpäällisen pysäköinnin ja etenkin kadunvarsipysäköinnin yhtenä haasteena on vapaan 

pysäköintipaikan etsimisestä muodostuvat liikennepäästöt. Mobiilipysäköintipalveluja 

tarjoavan EasyPark:n mukaan jopa kolmasosa kaupunkiliikenteestä on pysäköintipaikan 

etsimiseen liittyvää liikennettä. EasyPark:n laskelmien mukaan tämä liikennemäärä vastaa 

50 miljoonan tonnin päästöjä Euroopan tasolla. (Easypark 2017)  

 

Autoilun melupäästöt 

Suurin osa ympäristön melulle altistuvista altistuu tieliikenteen aiheuttamalle 

melupäästölle. Tieliikenteen osuus kaikista melun lähteistä on 85 prosenttia ja loput 

melulähteet ovat: Raideliikenne 10 prosenttia, lentoliikenne 3 prosenttia ja muut 1 prosentti 

(Ampumaradat, moottoriradat, teollisuus ja satamat ja vesiliikenne). Tieliikennemelu 

jakautuu vielä katu – ja maantietasoon. Katutason melun osuus on 55 prosenttia kaikista 

melunlähteistä ja 30 prosenttia muodostuu maantieajosta. Tieliikenteen tuottamaan 

lähtömelutasoon vaikuttavat liikennemäärä, ajoneuvojen nopeus, raskaiden ajoneuvojen 

osuus, tienpinta, tien kaltevuus, autojen renkaat/nastat sekä liikenteen sujuvuus (johon 

vaikuttaa risteykset, pysäkit ja hidasteet). (Liikonen 2013; Tiehallinto 2006).  

 

4.2 Kaupunkitilan viihtyisyyden väheneminen ja arvokkaan historiallisen 

kaupunkikuvan turmeltuminen 

 

Maanalaisella pysäköinnillä voidaan edistää arvokkaan historiallisen kaupunkikuvan 

säilymistä. Liikenteen ja pysäköinnin siirtyessä pois keskusta-alueelta pääsevät arvokkaat 

rakennukset paremmin oikeuksiinsa ja esiin. Liikenteen vähentyessä myös liikenteen 

aiheuttamat pienhiukkaspäästöt vähenevät ja tämä on rakennusten julkisivun kannalta hyvä 

asia. Myös liikenteen aiheuttama tärinä poistuu. (WSP Finland Oy 2014 s. 50)  
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4.2.1 Ratkaisuja kaupunkitilan viihtyisyyden parantamiseen 

 

Parkkipaikkojen vähentäminen keskustasta 

Norjan pääkaupungissa Oslossa kaupungin johto haluaa tehdä kaupungista vihreämmän 

sekä sellaisen, jossa on tilaa kaikille. Tämä halutaan toteuttaa vähentämällä autojen määrää 

keskusta-alueilla. Autojen tilalle on etusijalle nostettu jalankulkijat ja pyöräilijät. Oslosta 

vähennettiin 300 parkkipaikkaa vuonna 2017 ja paikkojen vähentämistä on tarkoitus jatkaa 

vuonna 2018. Yhteensä parkkipaikkoja tullaan Oslosta vähentämään 700. (The City of 

Oslo 2018) 

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen vaikutus historialliseen kaupunkikuvaan, Kotka  

 

Maanalainen pysäköinti tuo pistemäisiä vaikutuksia kaupunkikuvaan. Kuvissa 16-18 

esitellään maanalaisen toripysäköinnin kaupunkikuvaan tuomia vaikutuksia Kotkan 

kauppatorilla. Kauppatorin päällä olevat porras- ja hissikuilut näkyvät kuvissa 16 ja 17 ja 

kuvassa 18 näkyy sisään- ja ulostuloramppi.   

 

 

Kuva 16 Kotkan kauppatori kuvattuna kaupungintalon edustalta. Kuvassa punaisena ympyröitynä porraskuilu 
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Kuva 17 Kotkan kauppatori kuvattuna kaupungintalon edustalta. Kuvassa punaisena ympyröitynä porraskuilu 

 

 

Kuva 18 Toriparkin sisään- ja ulosajoramppi Kotkassa.   

 

4.3 Arvokkaan kaupunkitilan tehoton käyttö 

 

Maanpäällinen kadunvarsipysäköinti ja aluepysäköinti ovat arvokkaita tapoja säilyttää 

autoja etenkin alueilla, joissa tonttimaan arvo on korkea. Maanpäällistä tilaa voidaan 
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hyödyntää tehokkaammin, kun pysäköinti siirretään maanpäälliseltä pysäköintialueelta 

keskitettyyn maanalaiseen pysäköintitilaan. Vapautuneelle tilalle voidaan esimerkiksi 

kaavoittaa lisärakentamista. 

4.3.1 Lisärakentamisen mahdollistaminen kaupungissa 

 

Maanpäällisen pysäköintialueen muuttaminen maanalaiseksi pysäköintitilaksi mahdollistaa 

lisärakentamisen kaupungeissa. Tästä on esimerkki Vantaan Tikkurilan suuralueen 

Viertolan kaupunginosasta. Asunto Oy Tikkurilan Peltolantie on hakenut 

asemakaavamuutosta (numero 002369), jolla nykyisen maanpäällisen pysäköintialueen 

paikalle voitaisiin rakentaa asuinkerrostalo. Nykyiset pysäköintipaikat siirtyisivät 

pihakannen alle. Uuteen asuinkerrostaloon kerroksia tulisi kuusi kerrosta ja 

rakennusoikeutta 4750 kerrosneliömetriä. (Vantaa 2018) Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa on myös tutkittu alustavasti lisärakentamismahdollisuutta As Oy 

Sinirikontie 2:lle 1000 kerrosneliömetrin verran. Suunnitellusta lisärakentamisesta Asunto 

Oy Tikkurilan Peltolantie saa tuloja, joita voidaan hyödyntää tulevissa remonteissa kuten 

putkiremontissa. (Remax 2018)  

 

 

Kuva 19 Asunto Oy Tikkurilan Peltolantie (Peltolantie 9) (Kuvassa maanpäällinen pysäköintialue punaisella 

ympäröitynä) Lähde Google Maps 
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Kuva 20 Uusi kaavailtu asuinkerrostalo Keltamotien varressa nykyisten maanpäällisten pysäköintitilojen 

tilalle. Kuvan lähde Arkkitehtitsto HMV Oy. (Vantaa 2018) 

 

Pysäköintialueiden lisäksi myös kadunvarsien pysäköintipaikkoja voidaan käyttää muuhun 

tarkoitukseen kuin ajoneuvojen pysäköintiin. Seuraavaksi esitellään pari esimerkkiä 

pysäköintipaikkojen uusista käyttötavoista. 

4.3.2 Terassin rakentaminen (Parklet) 

 

Parklet on pysäköintiruutu, jossa on pysäköinnin sijaan muuta tilapäistä käyttöä 1.4–31.10 

välisenä aikana. Parklet mahdollistaa esimerkiksi terassien rakentamisen. Helsingissä lupaa 

parklet-ruudulle haetaan kaupunkiympäristön alueidenkäytöltä. Parklet-ruudulle lupaa 

hakevan tulee olla pysäköintiruudun edustalla oleva kivijalkayritys. Parklet-ruuduiksi 

yritys voi hakea 1-2 kappaletta pysäköintiruutuja, jotka voivat olla 

asukaspysäköintipaikkoja, asiointi- ja vieraspysäköintipaikkoja, maksullisia tai vapaita 

rajoittamattomia pysäköintipaikkoja. (Helsingin kaupunki 2018) 
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Kuva 21 Havainnekuva parklet-terassista (Helsingin kaupunki 2018) 

4.3.3 Pyörätien rakentaminen 

 

Turun keskustassa Humalistonkadulla toteutettiin vuonna 2017 muutos, jossa rakennettiin 

pyöräily-yhteys Ratapihankadulta Yliopistonkadulle. Muutoksella saatiin yhteys, jossa 

mahdollistui sujuva liikkuminen pyörällä Turun rautatieasemalta Aurajoen rantaan ja 

edelleen siltojen yli itäiseen keskustaan. Pyöräily-yhteys on toteutettu pyörätien ja 

pyöräkaistan yhdistelmänä. Pyöräkaista alkaa Ratapihankadulta jatkuen Puutarhakadun ja 

Yliopistonkadun puoleen väliin, jossa pyöräkaista muuttuu pyörätieksi. Pyöräkaista on 

rakennettu Humalistonkadulle autoille tarkoitettua ajokaistaa kaventamalla ja asukas- ja 

asiointipysäköintipaikoista luopumalla. Pysäköintipaikkoja väheni 20 kappaletta ja ne on 

korvattu kuvassa 5 näkyvillä pysäköintimuutoksilla. Esimerkiksi Käsityöläiskadulla 

kadunvarsipysäköintiä on muutettu vinopysäköinnistä kohtisuoraan, jolloin 

pysäköintipaikkoja on saatu lisättyä. Lisäksi Rauhankadulle on lisätty maksullista 

lyhytaikaista asiakaspysäköintiä ja asukaspysäköintiä. (Turku 2017)  
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Kuva 22 Humalistonkadun pyöräily-yhteys ja muutokset pysäköintiin (Liiteri 2018) 

 

4.4 Teiden huollon ja kunnossapidon kustannukset 

 

Maanpäällinen kadunvarsi- ja aluepysäköinti ovat hyvin tuottoisia kaupungille, esimerkiksi 

Vaasassa. (Vaasa 2017b) Tästä huolimatta kadunvarsipysäköinnistä syntyy myös 

kustannuksia kuten Helsingissä. Helsingin kaupungilla muodostuu teiden 

talvikunnossapidosta kuluja yhteensä 25 miljoonaa euroa. Tästä summasta 2 miljoonaa 

euroa kuluu autojen siirtämiseen. (Helsingin kaupunki 2014).  

 

4.5 Turvallisuuden puute 

Maanpäällisen pysäköinnin yhtenä haasteena on turvallisuuden puute. Ajoneuvon 

pysäköintipaikan osalta ajoneuvoon kohdistuvan rikos on viisi kertaa todennäköisempää 

kadunvarressa kuin omalla pihalla. Puolestaan taloyhtiön pysäköintikentälle pysäköity 

autoon kohdistuva riski on kolme kertaa suurempi kuin omalle pihalle pysäköityyn autoon.  

 

Erot turvallisuudessa ovat vielä suuremmat, kun verrataan autotallia ja taloyhtiön 

pysäköintialueella olevaa paikkaa. Todennäköisyys joutua ajoneuvoon kohdistuvan 
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rikoksen uhriksi tällaisella taloyhtiön pysäköintialueella on 40 kertaa suurempi kuin mikäli 

auto olisi pysäköity autotalliin. Lisäksi pysäköintipaikan valaistuksella oli merkitystä 

todennäköisyyteen joutua ajoneuvoon kohdistuvan rikoksen uhriksi. Mikäli auto sijaitsi 

huonosti valaistussa paikkaa, oli riski joutua rikoksen uhriksi puolet suurempi kuin hyvin 

valaistussa pysäköintipaikassa.  

 

Autovarkauden vakavuutta korostaa uhrin kokemus varkaudesta. Vuoden 1992 

uhritutkimuksen mukaan uhri kokee autovarkauden merkittävämmäksi kuin asuntomurron 

tai ryöstön. (Rikoksentorjunnan neuvottelukunta 1996 s. 35 ja s. 78) 

 

Poliisin vuosikertomuksessa vuodelta 2016 on tilastoitu rikosten määrää ja automurrot sekä 

moottoriajoneuvon käyttövarkaudet vuosilta 2011-2016 on esitelty alla olevassa 

taulukossa.  

 

Taulukko 11 Poliisin tietoon tulleet automurrot ja moottoriajoneuvon käyttövarkaudet vuosilta 2011-2016 

(Poliisi 2016) 

Poliisin tietoon tullut rikollisuus, kappaletta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Automurrot 12 834 9 752 8 685 8 355 8 587 7 653 

Moottoriajoneuvon käyttövarkaudet 9 465 6 818 6 123 5 957 5 892 5 261 

 

Automurtojen ja moottoriajoneuvojen käyttövarkaudet ovat olleet laskussa ja viiden 

vuoden aikana näiden molempien rikosten määrä on vähentynyt yli 40 prosenttia. Poliisin 

vuosikertomuksessa 2016 nähdään rikosten vähenemisen syyksi etenkin automurtojen 

osalta rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan onnistuminen sekä kameravalvonnan, jonka 

avulla automurrot vähenevät ja niiden selvittäminen helpottuu. (Poliisi 2016) 

 

Vakuutusyhtiö IF:n laatimien tilastojen mukaan Suomen kaupungeista eniten 

autovarkauksia 1000 autoa kohden tapahtuu Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla. Autoihin 

kohdistuvan ilkivallan osalta kolmen kärki on Helsinki, Vantaa ja Vaasa. IF:n laatimat 

tilastot on esitelty alapuolella. (IF 2018) 
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Taulukko 12 Autovarkauksien määrä 1000 autoa kohden suomalaisissa kaupungeissa (IF 2018) 

 

Taulukko 13 Autoihin kohdistuvan ilkivallan määrä 1000 autoa kohden suomalaisissa kaupungeissa (IF 

2018) 
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5 LIIKENTEEN KEHITYSSUUNNAT 

 

5.1 Kaupunkiliikenne tänä päivänä 

 

Suomessa tapahtuvaa henkilöliikennettä on kuvattu Liikenneviraston 

henkilöliikennetutkimuksessa. Henkilöliikennetutkimus on tehty vuonna 2016 ja se on 

julkaistu maaliskuussa 2018. Tutkimuksessa haastateltiin 30 000 suomalaista puhelimitse, 

verkossa ja kirjeitse. (Liikennevirasto 2018a)  

 

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan Suomessa yli kuusivuotias henkilö tekee 

vuorokaudessa keskimäärin 2,7 kotimaanmatkaa. Kotimaanmatkalla tarkoitetaan tässä 

tapauksessa matkaa, jonka alku- ja päätepiste sijaitsevat Suomen rajojen sisäpuolella. 

Vuorokauden keskimääräisestä 2,7 kotimaanmatkasta suurin osa (1,6 matkaa) tehdään 

henkilöautoa käyttäen. Toiseksi suurin osuus on jalankululla ja pyöräilyllä, 0,8 

kotimaanmatkaa vuorokaudessa. Julkisen liikenteen osuus on 0,2 matkaa ja muun 

yksityisen osuus (muun muassa pakettiautot) on 0,1 matkaa vuorokaudessa. Suomalaisen 

tekemä kotimaamatka vuorokaudessa on keskimäärin 41 kilometriä pitkä. Tästä matkasta 

taitetaan 31,1 kilometriä henkilöautoa käyttäen ja julkista liikennettä käyttäen 5,7 

kilometriä. Jalankulkua ja pyöräilyä kertyy päivän aikana 1,7 kilometriä ja muun 

yksityisen osuus on 2,3 kilometriä. (Liikennevirasto 2018a) 

 

Henkilöliikennetutkimuksessa on tutkittu myös Suomen suurimpien kaupunkiseutujen 

kulkutapojen osuuksia. Helsingin seudulla puolet vuorokauden matkoista tehtiin kestävillä 

liikkumismuodoilla (jalankulku, pyöräily, bussi tai raide). Seuraavina tulivat Tampereen 

seutu (43 %), Oulun seutu (40 %) ja Turun seutu (38 %). (Liikennevirasto 2018a)     

 

Helsingin seudun asuntokunnista 36 prosenttia eivät omistaneet autoa vuonna 2016. Oulun 

seudulla tämä sama prosentti oli 23, Turun seudulla 24 ja Tampereen seudulla 27. 

(Liikennevirasto 2018a) 
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5.2 Kaupunkiliikenne tulevaisuudessa 

5.2.1 Tulevaisuuden autokanta 

 

Tulevaisuudessa henkilöautojen määrä tulee VTT:n kehittämän ALIISA laskentamallin 

mukaan kasvamaan Suomessa liki 700 000 autolla vuoteen 2050 mennessä. Vaikka 

henkilöautojen kokonaismäärä nousee, arvioidaan mallissa nykyisten bensiini- ja 

dieselkäyttöisten autojen määrän laskevan merkittävästi. Henkilöautojen kokonaismäärän 

kasvun selittävätkin arviot korvaavien polttoaineiden käytön lisääntymisestä 

henkilöautoissa. Hybridiautojen, joiden käyttövoimana on bensiini ja sähkö, uskotaan 

nostavan määrää nykyisestä 5 000 henkilöautosta liki 800 000 henkilöautoon vuoteen 2050 

mennessä. Lisäksi sähköautojen määrän arvioidaan nousevan nykyisestä 1 500 

henkilöautosta yli 500 000 henkilöautoon. Muiden tulevaisuuden polttoaineiden, kaasun ja 

vedyn, uskotaan myös yleistyvän tulevaisuuden henkilöautokannassa. Kaasulla toimivien 

henkilöautojen määrän arvioidaan kasvavan nykyisestä 3 000 ajoneuvosta liki 130 000 

ajoneuvoon ja vetyautojen nykyisestä yhdestä yli 60 000 henkilöautoon vuoteen 2050 

mennessä. ALIISA laskentamallin ennuste on esitelty tarkemmin kuvassa 24. (Lipasto 

2018) 
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Kuva 23 ALIISA laskentamalli henkilöautokannan muutoksesta vuoteen 2050 mennessä (mukaillen Lipasto 

2018) 

5.2.2 Yhteiskäyttöautot 

 

Jakamistaloudella tarkoitetaan taloudellista systeemiä, jossa yksityishenkilöiden välillä 

jaetaan varoja tai palveluita. Tämä jakamisesta voidaan ottaa maksu tai se voi olla ilmaista. 

Jakamistoiminta tapahtuu internetissä ja esimerkkejä jakamistaloudesta ovat Couchsurfing 

ja AirBnb majoituksen ja yöpymisen osalta ja kaupunkipyörät liikenteen osalta. Osa 

jakamistaloutta ovat yhteiskäyttöautot. Yhteiskäyttöautot ovat autoja, joista maksetaan vain 

käytön mukaan ja yhdellä autolla voi olla useita eri ajajia. (Liikennevirasto 2018b) 

 

Yhteiskäyttöautot jaetaan sen perusteella, palautetaanko autot noutopaikkaan vai voiko 

auton jättää haluamalleen paikalle. Lisäksi yhteiskäyttöautoja jaetaan sen mukaan, onko 

auton vuokraaminen henkilöiden välistä vai henkilön ja yrityksen välistä vuokrausta. 

Yhteiskäyttöautoja voidaan jaotella myös niiden käyttäjäkunnan mukaan. 

Yhteiskäyttöautot voivat olla pääasiassa yritysten tai kuntien käytössä, taloyhtiöiden tai 

kaikkien käytettävissä. (Liikennevirasto 2018b)  

 

5.2.3 Itseliikkuvat autot  

 

Bob Lutz, entinen General Motorsin varapuheenjohtaja ja tuotekehityksen päällikkö, 

kirjoituksessaan Automotive News-lehdessä kertoo, että itseohjautuvat autot ovat 

todellisuutta 20 vuoden kuluessa. Bob Lutz on. Lutzin mukaan tulevaisuudessa 

yksityisautoilua ei olisi enää kuin huviajeluissa ja päivittäinen liikkuminen tapahtuisi 

itseohjautuvien autojen mukaan. Itseohjautuvat autot muokkaavat autoilun kenttää 

merkittävästi. Nykyisten automerkkien sijaan itseohjautuvat autot ovat standardin mukaan 

tehtyjä ja merkkien sijaan ne tunnettaisiin liikenne- ja kuljetustoimijoiden mukaan kuten 

esimerkiksi Uber, Lyft, FedEx. (Autonews 2018) 

 

Itseohjautuvilla autoilla matkustaminen Lutzin mukaan tapahtuisi seuraavasti: Auto 

tilataan ja se saapuu tilaajan luokse. Tilaaja syöttää määränpään ja itseohjautuva auto 
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lähtee matkaan. Perillä kyyti maksetaan luottokortilla tai esimerkiksi sormenjäljellä. 

Itseohjautuva auto lähtee matkan jälkeen takaisin itseohjautuvien autojen keräyspisteelle, 

josta auto lähtee jälleen liikkeelle uuden tilauksen saatuaan. (Autonews 2018)  

5.2.4 Vuorottaispysäköinti 

 

Vuorottaispysäköinnillä tarkoitetaan pysäköintipaikkojen yhteiskäyttöä. Eli samoja 

pysäköintiruutuja käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti vuorokauden aikana.  

Vuorottaispysäköintiin soveltuvia pysäköintimuotoja ovat toisistaan eroavat 

pysäköintitarpeet. Tällaiset pysäköintitarpeita ovat asumis- ja työssäkäymispysäköinnit. 

Asumispysäköinnissä pysäköinti keskittyy ilta- ja yöaikaan ja puolestaan työhön liittyvä 

pysäköinti keskittyy aamusta iltapäivään. Näiden pysäköintitarpeiden yhdistäminen 

tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä. Sen sijaan kaupallisiin palveluihin ja vapaa-aikaan 

liittyvät pysäköinnit soveltuvat vuorottaispysäköintiin johtuen pysäköintien 

samanaikaisuudestaan. (Heinola 2018) 

 

5.2.5 Pysäköinti tulevaisuudessa 

 

Tulevaisuudessa pysäköinti tulee ohjautumaan kadunvarsilta suurempiin 

pysäköintialueisiin ja -laitoksiin. Kadunvarsiin jäisi lyhytaikainen asiakas- ja 

asiointipysäköinti ja pidempiaikainen asukas- ja työmatkapysäköinti siirtyisi kadunvarsilta 

suurempiin pysäköintialueisiin ja -laitoksiin. (Hämeenlinna 2013) 
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6 SWOT-ANALYYSI JA PYSÄKÖINNIN KYSELYTUTKIMUS  

 

Tässä kappaleessa on tämän diplomityön soveltava osuus. Tässä kappaleessa selvitetään 

kaupungissa olevien eri toimijoiden näkökulmat maanalaiseen pysäköintiin liittyen SWOT-

analyysin avulla. Toimijoilla tässä yhteydessä tarkoitetaan taloyhtiöitä ja rakentajaa. 

Sähköpostikyselyllä puolestaan selvitetään millaisia ovat nykyisten maanalaisten 

pysäköintitilojen käyttöasteet ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Lisäksi selvitetään, onko 

maanalaisten pysäköintitilojen ympäristöhyötyjä otettu huomioon laitoksen suunnittelu- tai 

rakennusvaiheessa tai käytön aikana. 

 

6.1 SWOT-analyysi maanalaisesta pysäköinnistä eri toimijoiden 

näkökulmista 

 

Tässä työssä SWOT-analyysin avulla selvitetään eri toimijoiden näkökulmista, mitä 

vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia liittyy maanpäällisen pysäköinnin 

siirtämiseen maan alle. Tarkastelussa keskitytään pääosin jo olemassa olevien maanalaisten 

pysäköintitilojen tehokkaampaan täyttöön sen sijaan, että pysäköinnin siirtoa varten 

tarvitsisi rakentaa uusia maanalaisia pysäköintitiloja. 

 

SWOT-analyysi on yleisesti käytetty arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida yrityksen 

toimintaa (Suomen Riskienhallintayhdistys 2018). Tässä diplomityössä SWOT-

menetelmässä yrityksen tilalla toimivat taloyhtiö, kaupunki ja rakentaja ja tarkasteltava 

toiminta tässä tapauksessa on maanalainen pysäköinti. SWOT-analyysissä arvioidaan 

maanalaisen pysäköinnin vahvuudet (Strenghts), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet 

(Opportunities) ja uhat (Threats) taloyhtiön, kaupungin ja rakentajan näkökulmasta 

(Suomen Riskienhallintayhdistys 2018).  

 

SWOT-analyysillä selvitetään maanalaisen pysäköinnin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen 

vaikuttavat asiat. Vahvuudet ja heikkoudet kuuluvat nykytilan arviointiin ja puolestaan 

tulevaisuuteen kuuluvat mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysin avulla saadaan selville 

asiat, joihin SWOT-analyysin kohde voi itse vaikuttaa (Vahvuudet ja heikkoudet) ja asiat, 
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jotka sen on hyvä tiedostaa (Mahdollisuudet ja uhat). (Suomen Riskienhallintayhdistys 

2018) 

 

Työn SWOT-analyysi on toteutettu hyödyntämällä teoriaosuuden kappaleessa neljä esille 

tulleita maanpäällisen pysäköinnin haittoja, jotka voidaan välttää maanalaista pysäköintiä 

hyödyntämällä. Taulukossa 14 esitetään SWOT-analyysi maanalainen pysäköinti 

taloyhtiön näkökulmasta. Taloyhtiön osalta maanalainen pysäköintitila on mukavuustekijä 

ja osaltaan myös pakollinen paha tiiviissä kaupunkiympäristössä. Maanalaisessa 

pysäköintitilassa taloyhtiön asukkaat voivat pysäköidä autonsa suojaan ulkoilmalta ja 

vähentää altistumista autoon kohdistuvilta rikoksilta. Myös piha-alueen ilmanlaatu paranee 

kun autojen pakokaasut eivät ole sitä heikentämässä.   

 

Taulukko 14 Maanalainen pysäköinti, taloyhtiöt 

Vahvuudet Heikkoudet (Sisäiset kehityskohteet) 

 Auto suojassa ulkoilmalta ja lähipäästöt 

vähenevät 

 Auto suojassa turvallisessa paikassa 

 Mikäli maanalainen pysäköintitila on 

taloyhtiön yhteydessä, kulku asunnosta suoraan 

parkkitilaan mahdollistuu 

 Mahdollisuus myydä maanpäällinen 

pysäköintikenttä täydennysrakentamista varten 

ja siirtää autot kannen alle 

 Etäisyys asunnolta pysäköintipaikalle voi olla 

pitkä keskitetyssä pysäköinnissä, mikäli 

pysäköintipaikka on kauempana 

 Nostaa asunnon hintaa, mikäli autopaikat myyty 

asunnon mukana, epäreilu autottomia kohtaan 

 Toisaalta, tulee ylimääräisiä kuluja, mikäli 

kaikki osakkaat eivät halua autopaikkaa ja 

autopaikkoja jää taloyhtiölle 

 Maanalaiset pysäköintitilat ovat kalliita rakentaa 

Mahdollisuudet (Ulkoiset tekijät) Uhat (Ulkoiset tekijät) 

 Piha-alueet vapautuvat muuhun käyttöön 

 Lähiympäristön ilmanlaatu paranee  

 Yksityisautoilun vähentyminen ja kestävien 

liikennemuotojen (kävely, pyöräily ja 

joukkoliikenne) lisääntyvät → autopaikat 

muuttuvat tarpeettomiksi 

 

Taulukossa 15 esitetään kaupungin näkökulma maanalaiseen pysäköintiin. Maanalaisen 

pysäköinnin vahvuutena kaupungin keskustassa on historiallisen maiseman parempi 
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säilyminen liikenteen ja autojen vähentyessä. Tästä on yhtenä esimerkkinä kappaleessa 

4.2.1 oleva Kotkan kauppatori. Lisäksi vahvuutena nähdään ilmanlaadun parantuminen 

sekä kaupungin keskustan parempi saavutettavuus. Maanalaisen pysäköinnin heikkoutena 

kaupungissa on puolestaan rakentamisaikaisen liikenteen järjestäminen kaupungin 

keskustassa ja vaikutukset torikauppaan (Yle Uutiset 2018). 

 

Taulukko 15 Maanalainen pysäköinti kaupungin näkökulmasta 

Vahvuudet (Sisäiset menestystekijät) Heikkoudet (Sisäiset kehityskohteet) 

 Kaupungin ilmanlaatu paranee  

 Historiallinen maisema näyttäytyy paremmin 

liikenteen ja autojen vähentyessä 

 Mahdollisuus tehdä keskustasta kävely- ja 

pyöräilykeskusta (Rakennuslehti 2018) 

 Torin saavutettavuus helpottuu pysäköinnin 

helpottuessa 

 Rakentamisaikaisen liikenteen järjestäminen ja 

vaikutus torikauppaan 

 

 

  

Mahdollisuudet (Ulkoiset tekijät) Uhat (Ulkoiset tekijät) 

 Kaupungin elinkeinoelämä hyötyy, kun 

liikenne ympäryskunnista suuntautuu 

kaupunkiin hyvien pysäköintimahdollisuuksien 

takia 

 Kadunvarsi- ja pysäköintialueiden pysäköinti 

vähenee ja kaupungin saamat tuotot vähenevät 

 

Rakentajan näkökulmasta maanalaista pysäköintiä käsitellään taulukossa 16. Rakentajan 

näkökulmasta maanalainen pysäköinti voi olla ainoa mahdollisuus järjestää pysäköinti 

tiiviisti rakennetussa keskustassa. Toisaalta rakentajalla on riskinsä maanalaisten 

pysäköintilaitosten rakentamisessa. Pahimmassa tapauksessa autopaikkoja voi jäädä 

myymättä rakentamisen jälkeen (Rakennuslehti 2016). 

   

Taulukko 16 Maanalainen pysäköinti rakentajan näkökulmasta 

Vahvuudet (Sisäiset menestystekijät) Heikkoudet (Sisäiset kehityskohteet) 

 Mahdollistaa tiiviin rakentamisen  Maanalaiset pysäköintitilat ovat kalliita rakentaa 

ja pahimmassa tapauksessa autopaikkoja voi 
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 Helpompi toteuttaa, mikäli tilan tarve tiedossa 

ennen rakentamista 

jäädä myymättä. (Rakennuslehti 2016) 

Mahdollisuudet (Ulkoiset tekijät) Uhat (Ulkoiset tekijät) 

 Kaupunkien tulevaisuudessa jatkaessa kasvua 

myös maanalaisia pysäköintitiloja rakennetaan 

enemmän 

 Autojen määrän kasvaessa tarvitaan lisää 

autopaikkoja 

 Kestävien liikennemuotojen (kävely, pyöräily, 

joukkoliikenne) lisääntyminen ja autoilun 

vähentyminen → autopaikkoja jää myymättä 

 

6.2 Maanalaisen pysäköinnin kehittäminen 

 

Maanalaisten pysäköintilaitosten käyttöastetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin 

kyselytutkimuksella, joka suoritettiin sähköpostitse. Kyselyn kysymysten pohjana toimi 

EuroPark Finland Oy:n esite vuodelta 2014. EuroPark Finland Oy kartoitti Helsingin 

keskustassa autoilevien tottumuksia, asenteita, mielipiteitä ja toiveita pysäköintiin liittyen 

marraskuussa 2013. Heidän kyselyynsä vastasi 650 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden 

mukaan seuraavat asiat ovat tärkeintä pysäköinnissä: 

 

1. Etäisyys määränpäästä 

2. Paikan löytyminen nopeasti 

3. Pysäköinnin hinta 

4. Pysäköinnin helppous 

5. Paikan turvallisuus (EuroPark 2014) 

  

Näiden edellä mainittujen viiden tärkeimmän asian pohjalta tehty sähköpostikysely (liite 1) 

lähetettiin 13.11.2018 kahdeksan suomalaisen kaupungin maanalaisen pysäköintilaitoksen 

toimijalle, joista puolet vastasi kyselyyn määräaikaan mennessä. Kyselyn vastaukset 

esitellään kootusti kappaleessa 6.3.  
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6.3 Sähköpostikyselyn tulokset 

6.3.1 Maanalaisen pysäköintitilan käyttöaste 

 

Kyselyyn vastanneiden maanalaisten pysäköintilaitosten käyttöaste oli hyvä. 

Pysäköintilaitosten käyttöastetta seurataan pysäköintilaitoksissa eri tavoin. Kahdessa 

laitoksessa käyttöastetta seurataan puomilaitteella olevalla laskurilla. (Leskinen 

13.11.2018; Spak 26.11.2018) Kolmannessa pysäköintilaitoksessa käyttöastetta mitataan 

liikevaihdon toteutumisena. (Lokka 13.11.2018) Neljännessä pysäköintilaitoksessa 

seurataan kokonaiskäyttöasteen sijaan käyttöastetta eri vuorokauden aikoina kuten 

esimerkiksi arkena ja ruuhka- sekä yöaikaan. Tätä käyttöastetta seurataan 

pysäköintijärjestelmän avulla. (Paavola 22.11.2018) 

6.3.2 Maanalaisen pysäköintilaitoksen saavutettavuus 

 

Maanalaisen pysäköintilaitoksen saavutettavuutta parantaa hyvä opastus 

pysäköintilaitokselle. Yhdessä kyselyyn vastanneessa pysäköintilaitoksessa on hyvät 

opasteet maanpinnalta ja opasteista pystyy tarkastamaan vapaiden pysäköintipaikkojen 

määrän (Leskinen 13.11.2018). Kahdessa kyselyyn vastanneessa laitoksessa oli useampi 

sisään- ja ulosajoväylä. (Paavola 22.11.2018; Spak 26.11.2018) Kyselyn perusteella 

kolmessa maanalaisesta pysäköintilaitoksesta pääsee suoraan siirtymään pysäköintitilasta 

kauppakeskuksiin maanalaisten sisäänkäyntien kautta. Kyselyyn vastanneissa 

pysäköintilaitoksissa on hissien avulla mahdollisuus nousta maanpinnalle kuten 

esimerkiksi torille. (Leskinen 13.11.2018; Lokka 13.11.2018; Paavola 22.11.2018; Spak 

26.11.2018)  

6.3.3 Maanalaisen pysäköinnin hinnoittelu verrattuna maanpäälliseen pysäköintiin 

 

Maanalaisen pysäköinnin hinnoittelua on verrattu maanpäälliseen pysäköintiin kappaleen 

3.5 taulukossa 9. Taulukossa verrataan kadunvarsipysäköinnin ja maanalaisen pysäköinnin 

hintaa yhden tunnin ajalta kahdeksassa suomalaisessa kaupungissa. Taulukon mukaan 

viidessä kaupungissa kadunvarsipysäköinti on kalliimpaa kuin maanalainen pysäköinti. 

Kahdessa kaupungissa puolestaan pysäköinti maanalaisessa pysäköintilaitoksessa on 
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kalliimpaa ja yhdessä kaupungissa pysäköinnin hinta on sama kadunvarressa kuin 

maanalaisessa laitoksessa.  

 

Sähköpostikyselyssä kartoitettiin maanalaisten pysäköintilaitosten innokkuutta käyttää 

tarjoushinnoittelua ja sen vaikutusta käyttöasteeseen. Kolmessa pysäköintilaitoksessa on 

kokeiltu ilmaista ensimmäistä tuntia. Sillä ei ole kuitenkaan havaittu olevan vaikutusta 

pysäköintilaitoksen käyttöasteeseen. Sen sijaan pysäköintilaitoksen ympärillä oleville 

liikkeille sillä on suurempi merkitys. (Leskinen 13.11.2018; Lokka 13.11.2018; Spak 

26.11.2018) 

6.3.4 Helppo pysäköintitapahtuma 

 

Kaikissa kyselyyn vastanneissa pysäköintilaitoksissa on käytössä automaattinen 

rekisteritunnistus. Sen avulla esimerkiksi kuukausisopimuksella olevat pysäköijät voivat 

ajaa helposti pysäköintilaitoksesta sisään ja ulos ilman puomilla pysähtymistä. 

Automaattisen rekisteritunnistuksella voivat myös lyhytaikaispysäköijät maksun jälkeen 

ajaa suoraan ulos ilman puomilla pysähtymistä. Kyselyyn vastanneissa 

pysäköintilaitoksissa pystyy pysäköinnin maksamaan monin tavoin kuten käteisellä, 

sirukortilla ja maksukortin lähimaksulla. (Leskinen 13.11.2018; Lokka 13.11.2018; 

Paavola 22.11.2018; Spak 26.11.2018) Lisäksi kahdessa kyselyyn vastanneessa 

pysäköintilaitoksissa on käytössä mobiilimaksaminen, jonka avulla asiakas voi esimerkiksi 

ajaa sisään ja ulos laitokseen ilman pysähtelyä ja maksu suoritetaan kerran kuussa 

maksukortilta. (Leskinen 13.11.2018; Paavola 22.11.2018) 

 

Pysäköintilaitoksissa on haluttu helpottaa pysäköintitapahtumaa myös rakenteellisesti 

kuten tekemällä ruuduista tilavampia ja asettelemalla niitä vinottain, jotta asiointi olisi 

mahdollisimman helppoa. (Lokka 13.11.2018; Paavola 22.11.2018) 

6.3.5 Maanalaisen pysäköintilaitoksen asiakkaat 

 

Kyselyyn vastanneissa maanalaisissa pysäköintilaitoksissa pysäköinnin asiakkaat 

koostuvat pääasiassa lyhytaikaisista pysäköijistä sekä pidempiaikaisista pysäköijistä. 

Pidempiaikaisia pysäköijiä voivat olla esimerkiksi pysäköintilaitoksen lähellä olevien 
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taloyhtiöiden asukkaat. (Leskinen 13.11.2018; Lokka 13.11.2018; Paavola 22.11.2018; 

Spak 26.11.2018)  

6.3.6 Liikenteen tulevaisuuden kehitystrendien huomioiminen 

 

Yhtenä liikenteen tulevaisuuden trendinä ovat sähköautot. Tulevaisuudessa sähköautojen 

määrän arvioidaan nousevan nykyisestä 1 500 henkilöautosta yli 500 000 henkilöautoon 

(Lipasto 2018). Myös usea kyselyyn vastanneista maanalaisista pysäköintilaitoksesta olivat 

huomioineet tämän trendin. Tällä hetkellä pysäköintilaitoksista on varattu sähköautoille 

muutama autopaikka ja esimerkiksi yhdessä kyselyyn vastanneissa pysäköintilaitoksessa 

tullaan lisäämään sähköautojen latauspisteitä tulevina vuosina. (Lokka 13.11.2018; 

Paavola 22.11.2018; Spak 26.11.2018) Yhdessä pysäköintilaitoksessa on sähköautojen 

latauksen lisäksi mahdollistettu yhteiskäyttöautotoimintaa. (Paavola 22.11.2018) 

6.3.7 Maanalaisen pysäköintitilan positiiviset ympäristövaikutukset 

 

Maanalaisella pysäköintitilalla on positiivisia ympäristövaikutuksia kuten päästöjen 

väheneminen pysäköintipaikan hakemiseen kuluvan liikenteen vähentyessä.  Jopa 

kolmasosa kaupunkiliikenteestä on pysäköintipaikan etsimisestä syntyvää liikennettä 

(EasyPark 2017).  Juuri tämän saman maanalaisten pysäköintilaitoksen tuoman positiivisen 

ympäristövaikutuksen olivat tunnistaneet osa kyselyyn vastanneista pysäköintilaitoksista. 

Tämä liikennettä vähentävä vaikutus oli huomioitu etenkin pysäköintilaitoksen 

rakentamispäätöstä tehtäessä sekä valmistumisvaiheen aikana. Sen sijaan laitosten 

toiminnan aikana maanalaisen pysäköintilaitoksen positiivisia ympäristövaikutuksia ei ole 

seurattu. (Lokka 13.11.2018; Paavola 22.11.2018)  
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7 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 

7.1 Työn keskeiset tulokset ja niiden analysointi 

Tämän diplomityön johdannossa työn tavoitteeksi asetettiin tehdä selvitys maanalaisen 

pysäköinnin eduista ja mahdollisuuksista maanpäälliseen pysäköintiin verrattuna sekä 

selvittämään, miten nykyiset olemassa olevat maanalaiset pysäköintitilat saataisiin 

tehokkaampaan käyttöön.  

 

Maanalaisen pysäköinnin eduksi ympäristön kannalta voidaan nähdä autoilun 

pakokaasupäästöjen väheneminen. Maanalaiseen pysäköintitiloihin kuten toriparkkeihin, 

on opasteet jo kaupunkiin saavuttaessa ja osassa tiedot täyttöasteesta on saatavilla jo 

opaskylteissä tai nettisivuilta. Liikenteen tapahtuessa suoraan maanalaiseen 

pysäköintitilaan, vältytään kadunvarsipysäköintipaikan etsimiseltä ja tästä etsimisestä 

syntyviltä pakokaasupäästöiltä. EasyParkin tutkimuksen mukaan 30 prosenttia kaupungin 

liikenteestä olisi pysäköintipaikan hakemisesta johtuvaa ja tästä liikenteestä eroon 

pääseminen laskisi merkittävästi liikenteestä syntyviä päästöjä. Pakokaasupäästöjen lisäksi 

liikenteestä syntyy melupäästöjä. Tieliikenteen melupäästöt ovat yleisimmät, 85 prosenttia 

kaikista melunlähteistä, ja tieliikenteen melupäästöistä katutasolla syntyvä melupäästö, 55 

prosenttia tieliikenteen melupäästöistä. Kaupunkiolosuhteissa syntyvää melua lisää tien 

pintana oleva asfaltti sekä liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat risteykset, pysäkit ja 

hidasteet, joita kaupungeissa on paljon. Mikäli tästä syntyvästä melusta 30 prosenttia 

saataisiin pakokaasupäästöjen tapaan poistettua, olisi se merkittävä melun lasku 

kaupungeissa. 

 

Liikenteen pakokaasupäästöjen lisäksi pakokaasupäästöjä syntyy auton 

kylmäkäynnistyksestä talviolosuhteissa. Suomessa talvikuukausien keskimääräinen 

lämpötila laskee alle 0 celsiusasteen useana kuukautena ja autoja joudutaan 

kylmäkäynnistämään johtuen lämmitystolppien puuttumisesta kadunvarsipaikoilta. Auton 

käynnistymisestä kylmänä syntyy saman verran pakokaasupäästöjä kuin usean sadan 

kilometrin ajosta. (Green Car Congress 2016). Oman lisänsä kylmäkäynnistyksestä 

syntyviin päästöihin tekee talvella yleinen inversio (ilmakehän sulkukerros), joka syntyy 

heikkotuulisten ja selkeiden talviöiden jälkeen. Tällöin autojen kylmäkäynnistyksestä 
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syntyvät pakokaasut eivät sekoitu ilmaan vaan jäävät päästölähteen lähelle. 

(Ilmatieteenlaitos 2018a) Pakokaasujen jäädessä katutasolle, altistuvat niille etenkin 

kadunvarsipaikkojen ohitse kulkevat jalankulkijat sekä pyöräilijät. Maanalaisessa 

pysäköintilaitos P-Hämpissä sisälämpötila on talvellakin 7-10 celsiusasteen välillä. 

(Kuntatekniikka 2012) Näissä olosuhteissa vältytään auton kylmäkäynnistykseltä ja siitä 

syntyviltä pakokaasupäästöiltä.  

 

Talviolosuhteissa maanalaisen pysäköintitilan käytöstä autojen pysäköintiin on muitakin 

hyötyjä kuin pakokaasupäästöjen aleneminen. Maanalaisen pysäköinnin lisääntyessä ja 

kadunvarsipysäköinnin vähentyessä, vähentyvät myös teiden huollon ja kunnossapidon 

kustannukset. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla muodostuu teiden talvikunnossapidosta 

kuluja yhteensä 25 miljoonaa euroa. Tästä summasta 2 miljoonaa euroa kuluu autojen 

siirtämiseen. (Helsingin kaupunki 2014). Tämä summa pystyttäisiin säästämään, mikäli 

autot olisi keskitetyssä pysäköintitilassa. 

  

Maanalaisten pysäköintitilojen nykyistä käyttöä selvitettiin sähköpostitse tehdyllä 

kyselyllä, joka lähetettiin kahdeksalle suomalaiselle pysäköintilaitokselle. Vastaukset 

saatiin neljältä pysäköintilaitokselta. Kyselyyn vastanneiden maanalaiset 

pysäköintilaitokset ovat hyvällä käyttöasteella ja vastausten perusteella voidaan nimetä 

muutama yhteinen tekijä, joilla on vaikutusta pysäköintitilan käyttöasteeseen. 

 

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella maanalaisten pysäköintilaitosten käyttöaste on 

hyvä, kunhan laitoksen sijainti on hyvä ja laitoksesta on helppo siirtyä asioimaan. 

Pysäköintilaitosten ensimmäisinä vuosina kävijämäärä on pienempi, mutta laitoksen 

tullessa tutuksi, kävijämäärät lähtevät nousuun. Kyselytutkimuksen pohjalta tärkeimmiksi 

asioiksi maanalaisen pysäköinnin käytön tehostamiseksi olivat seuraavat: 

 

 Helppokulkuiset sisään- ja ulosajotiet 

 Tilavat pysäköintipaikat 

 Hyvät kulkuyhteydet ympäröiviin palveluihin 

 Pysäköintitapahtuma on tehty helpoksi: rekisteritunnistus ja mobiilimaksaminen 
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 Samaa luokkaa oleva pysäköintitaksa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa kuin 

kadunvarsipysäköinnissä 

 Tarjotaan monipuolisia pysäköintimahdollisuuksia kuten lyhytaikaista pysäköintiä, 

kuukausipysäköintiä, yöpysäköintiä, tapahtuma- ja hotellipysäköintiä sekä 

asukaspysäköintiä. 

 

Pysäköinnin hinnoittelun osalta on kuitenkin havaittu, että esimerkiksi ilmainen 

ensimmäinen pysäköintitunti ei näy maanalaisen pysäköintilaitoksen kävijämäärissä 

juurikaan. Sen sijaan suurempi merkitys ensimmäisellä ilmaisella tunnilla on ympäröiville 

palveluille ja heidän myynnille. (Leskinen 13.11.2018; Lokka 13.11.2018; Spak 

26.11.2018) 

 

7.2 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Työstä saadun kattavan kuvauksen suomalaisista maanalaisista pysäköintitiloista 

perusteella työtä on mahdollista tulevaisuudessa laajentaa pienempiin kokonaisuuksiin. 

Tulevissa tutkimuksissa on esimerkiksi mahdollista selvittää lämmitysmuodon vaikutusta 

maanalaisen pysäköinnin kannattavuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.  

 

Maanalaisten pysäköintitilojen lämmitys toteutetaan esimerkiksi Keski-Pasilan ja 

Kalasataman kalliopysäköintilaitoksissa kaukolämmöllä (Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto 2012; SRV 2013). Maalämmön on todettu olevan 

energiakustannuksiltaan kaukolämpöä edullisempaa ja esimerkiksi uusien rivi- ja 

kerrostalojen lämmitysvaihtoehtona maalämpö on kaukolämpöä edullisempi (One1 Oy 

2015). Ympäristövaikutusten osalta lämmön ja sähkön yhteistuotantoalueiden 

kaukolämmön päästökerroin on 188 kg CO²/MWh ja sähkön 164 kg CO²/MWh (Motiva 

2018). Maalämmön osalta 2/3 tuotetusta energiasta on maaperästä saatua uusiutuvaa 

energiaa ja 1/3 tuotetusta energiasta on tuotettu sähköllä (Sulpu 2018). Tämän perusteella 

maalämmön päästökerroin on kolmasosa sähkön päästökertoimesta eli 55 kg CO²/MWh ja 

päästöjä syntyy yli kolme kertaa vähemmän kuin kaukolämmöllä tuotetulla energialla. 

Tulevissa tutkimuksissa voi ottaa tarkasteluun myös muita lämmitysmuotoja kaukolämmön 

ja maalämmön rinnalle. 
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Tässä työssä pääroolissa oli kaupunkien isot pysäköintikeskittymät. Tulevaisuuden 

jatkotutkimuksissa voisi keskittyä kannenaluspysäköintien ja kalliopysäköintien sijaan 

kellaripysäköinteihin, joita on rakennettu talojen alle useiden vuosikymmenien ajan. 

Millainen on tilojen nykyinen käyttö ja voisiko kellaripysäköintitiloja hyödyntää 

esimerkiksi varasto- tai asuinkäyttöön?  

 

Yhtenä jatkotutkimusaiheena olisi mahdollista haastatella pysäköintitilojen ylläpitäjien 

lisäksi haastatteluun pysäköinnin asiakkaiden haastatteluun. Voisi kartoittaa esimerkiksi 

haluttuja palveluita pysäköintitiloihin, joita voisi käyttää ostosten ja muun asioinnin 

aikana. Nykyisin on olemassa pesupalveluita, mutta voisiko myös muita auton huoltoon 

liittyviä palveluita lisätä? 
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8 YHTEENVETO 

 

Diplomityön tavoitteena oli selvittää maanalaisen pysäköinnin edut ja mahdollisuudet 

maanpäälliseen pysäköintiin verrattuna. Diplomityössä pyrittiin lisäksi selvittämään, miten 

nykyiset olemassa olevat maanalaiset pysäköintitilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön. 

Eli miten maanalaisten pysäköintitilojen mahdolliset ympäristöhyödyt voitaisiin paremmin 

hyödyntää ja kuinka pysäköintitilojen käyttöastetta voidaan parantaa, jotta ne olisivat 

taloudellisesti tasapainossa.  

 

Työn perusteella merkittävimmiksi eduiksi maanalaisen pysäköinnin eduiksi voidaan 

laskea kylmäkäynnistyksestä ja maanpäällisen vapaan pysäköintipaikan etsimisestä 

koituvat pakokaasupäästöt. Pakokaasupäästöjen lisäksi nämä aiheuttavat melupäästöjä. 

Maanalaisen pysäköintitilan vähentäessä liikennettä ja maanpäällä pysäköitävien autojen 

määrää, pääsevät myös historialliset rakennukset paremmin oikeuksiinsa ja julkisivut 

pysyvät puhtaina, kun pienhiukkaspäästöt poistuvat. Päästöjen lisäksi maanalaisten 

pysäköintitilojen eduksi voidaan laskea turvallisuus. Maanalainen pysäköinti yhdistettynä 

valaistukseen ja kameravalvontaan suojaa autoa murroilta ja varkauksilta maanpäällisiä 

kadunvarsipaikkoja tai pysäköintialueita paremmin. 

 

Työn perusteella nykyisten maanalaisten pysäköintilaitosten käyttöä voidaan lisätä, kun 

huolehditaan, että tiloihin on helppokulkuiset sisään- ja ulosajotiet, tiloissa on tilavat 

pysäköintipaikat ja hyvät kulkuyhteydet ympäröiviin palveluihin. Pysäköintitapahtuma on 

tärkeää olla mahdollisimman helppo esimerkiksi rekisteritunnistuksen ja erilaisten 

maksutapojen avulla ja että pysäköintitaksa maanalaisessa pysäköintilaitoksessa on samaa 

luokkaa kuin kadunvarsipysäköinnissä. Lisäksi pysäköintimahdollisuuksia tulee olla 

monenlaiseen tarpeeseen kuten lyhytaikaista pysäköintiä, kuukausipysäköintiä, 

yöpysäköintiä, tapahtuma- ja hotellipysäköintiä sekä asukaspysäköintiä. 
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Liite 1 Sähköpostikysely maanalaisten pysäköintilaitosten 

käyttöasteesta 

 
Hei, 
  
Olen tekemässä diplomityötä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aiheesta 
“Maanalaisen pysäköinnin edut ja mahdollisuudet”. Työssä tutkitaan suomalaisten 
kaupunkien maanalaisia pysäköintitiloja ja niiden etuja verrattuna maanpäälliseen 
pysäköintiin. Lisäksi työssä pyritään selvittämään kuinka nykyiset olemassa olevat 
maanalaiset pysäköintitilat saataisiin tehokkaampaan käyttöön ja niiden käyttöastetta 
nostettua. 
 
Työn yhtenä osana on haastattelututkimus, jossa kartoitetaan maanalaisten 
pysäköintilaitosten käyttöastetta ja keinoja sen kohottamiseen. Toivoisin siten 
lyhyitä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
1 Millainen on maanalaisen pysäköintilaitoksenne käyttöaste ja miten sitä mitataan? 
 
2 Miten pysäköintitilan käyttäjämäärä on kehittynyt viimeisen 5 ja 10 vuoden aikana?  
 
3 Mitkä seuraavista tekijöistä voisivat vaikuttaa pysäköintilaitoksenne käyttöasteeseen? 
a. Onko pysäköintitila helposti saavutettavissa ja millainen opastus on? Onko tilasta 
helppo ja esteetön kulku palveluihin? 
b. Millainen on pysäköinnin hinta verrattuna maanpäälliseen pysäköintiin? Onko 
pysäköinnissä kokeiltu tarjoushinnoittelua tai hiljaisen ajan edullisempaa hintaa yms.? Jos 
on, onko tällä ollut vaikutusta käyttöasteeseen?   
c. Millainen pysäköintitapahtuma on ja kuinka helpoksi se on tehty? Onko käytössä 
esimerkiksi automaattinen rekisterinumeroiden lukija ja mobiilimaksaminen? 
d. Mistä pysäköintilaitoksenne asiakaskunta koostuu? Voisiko pysäköintiä laajentaa 
asiakaspysäköinnin lisäksi asukaspysäköintiin ja pitkäaikaiseen pysäköintiin?  
e. Kuinka vanha pysäköintilaitos on ja onko siellä tehty isoja remontteja viime vuosina? 
Ovatko tilat siistit ja turvalliset? 
f. Onko pysäköintilaitoksessa huomioitu liikenteen tulevaisuuden kehitystrendejä kuten 
esimerkiksi sähkö- ja kaasuautoja? 
 
4 Onko maanalaisen pysäköintitilan positiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi 
päästöjen lasku ja melun väheneminen) arvioitu tilan suunnitteluvaiheessa tai toiminnan 
aikana? Jos on, onko tätä tietoa hyödynnetty esim. markkinoinnissa? 
 
Voitte myös kertoa vapaasti maanalaisen pysäköintitilanne nykytilasta ja tulevaisuuden 
suunnitelmista. 
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Kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin ei ole pakko vastata, kaikista saaduista 
vastauksista on minulle hyötyä diplomityötä tehdessäni.  
 
Mikäli teillä ei ole vastauksia näihin kysymyksiin, toivoisin, että välittäisitte kysymykset 
henkilölle, joka tietää paremmin. Voitte myös antaa henkilön yhteystiedot niin voin ottaa 
häneen yhteyttä. 
 
Toivoisin että saisin vastauksia kysymyksiini mahdollisimman nopeasti, viimeistään ensi 
viikon loppuun mennessä.  
 
Kiitokset teille jo etukäteen! 
  
Ystävällisin terveisin, 
  
Mauri Poso 
Diplomi-insinööriopiskelija, Ympäristötekniikan koulutusohjelma 
 


