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Yhteisille 

autoille



� Antaa edellytyksiä eri toiminnoille

� = tilanjakoa; niukkuutta jaettaessa joudutaan 
priorisoimaan 

� Helsingin pysäköintipolitiikalla on pyritty 
varmistamaan asukkaille mahdollisuus 
omistaa auto



� Kaavoittajan apuväline

� KSV/L laatii, Kslk hyväksyy; päivitetty 2007

� Taustalla ennusteet asumisväljyyden ja 
autonomistuksen kehityksestä

� Määritelty eri tyyppisille alueille ja 
toiminnoille

� Esimerkki: kerrostaloasunnot 
kantakaupungissa 1 ap/125 kem2, 
esikaupunkialueilla 1/100 (tai 1/90) kem2



Lassila (Pohjois-Haaga) asemakaava vuodelta 
1973: kaavamääräys 1 ap/100 kem 2 + 
mahdollisuus saada 5 vuotta lykkäystä
autokansien rakentamiselle eli 40 %:lle 
autopaikoista

Taloyhtiöt anoneet ja saaneet lykkäystä N 
kertaa; niiden mukaan siis 60 % kaavan 
mukaisesta autopaikkamäärästä riittää
(uusien asukkaiden mukaan ei ihan riitä..) -





KSV/L:n laskentaohje/
Esikaupunkialueet 0,427       48,0     100

Taulukko 2. Autonomistus, asumisväljyys ja laskentaohje läntisellä renessanssialueella. 

  
Autotiheys 
(ha/1000as.) 

Asumis- 
väljyys 
(kem2/as.) 

Laskenta- 
ohje 
(1ap/kem2) 

Kannelmäki 0,317 43,6 138 

Lassila 0,335 45,3 135 

Pohjois-Haaga 0,332 45,1 136 

Länsi yht. 0,324 44,4 137 

 
Juho Kiuru

Ennusteet yleensä yläkantissa



� Vastuuta siirtyisi kaavoittajalta rakentajalle ja 
kiinteistöbisnekselle

� Autopaikkojen hinta säätelisi kysyntää

� Ongelmia: 
◦ Uusille asunnoille erilainen kohtelu kuin jo 
rakennetuille

◦ Miten kompensoidaan, että
täydennysrakennettaessa myös nykyisten 
asukkaiden tilanne muuttuu

◦ Miten varmistetaan, etteivät asukkaat sittenkin 
hanki autoja ja pysäköi ”missä sattuu”…



� Kaavoittajan arvaustuska hellittäisi 

� Hyötyjä maksaisi = oikein!

�Yhteiskäytölle 
saataisiin parempia 
edellytyksiä
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Vrt.

� Carfree Housing

� Autofreies Wohnen

� Bilfria bostäder

=> Autovapaa asuinalue 
(- miltä kuulostaa?)



” Autotonta kokeiltu jo 70-luvulla, Savelassa.  Ei toimi.”

� Jätkäsaaresta kaavailtiin autotonta aluetta, 
mutta realismi iski – yhteiskäyttöä sentään 
vaalitaan.

� Uusi myönteinen ilmapiiri; ”laskentaohjeita 
kehitetään vastaamaan muuttuvia olosuhteita”

� Kaupunginhallitus 2.3.2009: …”Huomioidaan 
kaavoituksessa mahdollisuudet edistää
yhteiskäyttöautoilua kaavoittamalla näille 
katupysäköintipaikkoja.”



� Osa Kehittyvä kerrostalo-ohjelmaa

� Toimijoina kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskus (TasKe), kiinteistövirasto ja 
eri rakennuttajia

� Sekä omistus- että vuokratontteja

� Kalasatamassa rakennuslupavaihe, 
Jätkäsaaressa tontinluovutus

� Muita (esim. LVM:n T&K-hankkeita)?



Tulosten odottaminen on 

hidasta - eikö sovelleta 

muualla saman tie
n kuin 

kokemuksia saadaan! 


