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Tausta
Rusthollinrinteen kaava-alue laajentaa kehittyvää Finnoon kaupunginosaa pohjoiseen.
Rusthollinrinteen alueelle kaavaillaan asuntorakentamista noin 86 600 k-m2 ja toimitilara-
kentamista noin 25 000 k-m2 sekä näihin liittyviä lähipalveluita.

Tukemaan alueen asemakaavaehdotuksen ja sitä varten laaditun korttelisuunnitelman val-
mistelua laadittiin erillinen selvitys alueen pysäköintitarpeista, niiden sijoituksesta sekä
edistyksellisiä liikkumisen periaatteita noudattavasta toteutusratkaisusta. Selvityksen koko-
si työryhmä:

· Kaisa Laiho / JKMM arkkitehdit Oy

· Markus Mikkola / Haahtela-yhtiöt

· Arvi Mäkitalo / JKMM arkkitehdit Oy

· Pekka Vehniäinen / Bonava Suomi Oy

Lähtökohdat ja tavoitteet

Liikkumisen muutos

Alue sijoittuu laajentuvan Länsimetron Finnoon aseman läheisyyteen, jota täydentää muu
joukkoliikenne. Alueelle sijoittuu pysäköintitarpeen ajoittumisen kannalta erilaisia toiminto-
ja. Liikkumistottumukset muuttuvat: kehittyvän joukkoliikenteen houkuttelevuus kasvaa,
yhteiskäyttöiset pyörät ja täysin uudet kevyet liikkumismuodot tuovat vaihtoehtoja ly-
hyimpien ja keskipitkien matkojen liikenteeseen ja parantavat joukkoliikenteen palveluky-
kyä helpottaessa siirtymistä esim. metroasemalta matkakohteeseen. Autoja ei enää välttä-
mättä omisteta, vaan niitä käytetään yhteisesti tarpeen mukaan. Erilliset liikkumisen palve-
lut integroituvat kokonaispalveluiksi, joissa erilaiset liikkumismuodot täydentävät toisiaan.
Espoon kaupunki on valmistellut edistyksellistä joustavaa pysäköintinormia, joka mahdol-
listaa rakennuslupavaiheessa lievennyksiä autopaikkanormeihin, mikäli hankkeissa omak-
sutan monipuolisia liikkumismuotoja ja eri toimintojen yhteiskäyttöä edistäviä käytäntöjä.



Rusthollinrinteen liikkumisen visio

Rusthollinrinteen alue on helppo saavuttaa ja siellä on vaivatonta liikkua. Liikkumistavan
voi valita yksilöllisen tarpeensa mukaan ja kynnys on tähän matala. Kokonaisuutena liik-
kuminen on käyttäjilleen sujuvaa, taloudellista sekä energiatehokasta.

Henkilöautoliikenne ja pysäköinti

Vaikka henkilöautoliikenteen osuus tulee pienemään, on sillä jatkossakin merkitystä. Ta-
voitteena on mahdollistaa ja ohjata henkilöautoilun ratkaisuja tehokkaiksi.

Kun henkilöautolla tullaan Rusthollinrinteeseen työpaikalle, kotiin, kylään tai asioimaan,
pitää autoa sillä aikaa säilyttää. Alueelle tuleva ja sieltä lähtevä henkilöautoliikenne kulkee
pääosin pohjoisesta Rusthollarinkadun ja Finnoonsillan suuntaan. Merkitsevä osa pysäköin-
tipalveluista sijoittuu alueen sisääntulon muodostavan Malleniuksenkadun molemmin
puolin toimitilakorttelin kellariin ja pysäköintitaloon. Autoliikenne asemakaava-alueen
sisällä ja sitä reunustavilla kaduilla jää vähäiseksi. Toimitilan kellari ja pysäköintitalo muo-
dostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden, jota operoidaan asiakaslähtöisesti ja tehok-
kaasti. Laitosten paikkoja jakavat niin asukkaat, työntekijät kuin vieraatkin. Lyhytaikaista
asiointia varten aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja on vehreiden katujen varsilla sekä pysä-
köintilaitoksen itäpuolisella avoimella pysäköintialueella.

Sen lisäksi että pysäköinti on lähtökohtaisesti helposti saavutettavissa, opastetaan ja ohja-
taan saapuvaa liikennettä laitoksen eri osat integroivilla järjestelmillä ja digitaalisilla palve-
luilla. Puomittomat valvontaratkaisut varmistavat sujuvan liikenteen. Valvonta ja dynaami-
set hinnoittelumallit taas varmistavat paikkojen riittävyyden kaikkina aikoina niitä tarvitse-
ville ja ehkäisevät pysäköintiin liittyviä lieveilmiöitä.

Energiatehokkaatkin autot tehottomasti käytettynä ovat tehottomia ympäristön kannalta.
Esim. ladattavia hybridejä pitää ladata, jotta tekniikasta saadaan hyötyä ja sähköautoille
pitää olla käyttöä, jotta valmistusvaiheen suuremmat panostukset ovat oikeutettuja. Pysä-
köinnissä varaudutaan sähköautojen yleistymiseen tarjoamalla latauspalveluita kysynnän
mukaan. Liikenteen ohjauksella helpotetaan vapaiden latauspaikkojen löytymistä. Järkeväl-
lä teknisten tilojen ja reittien mitoituksella voidaan mahdollistaa latausverkoston elinkaaren
aikainen laajentaminen. Erilaisten latausaikojen ja -tehojen hinnoittelun mahdollistavilla
palveluilla voidaan tasata latausjärjestelmän kulutushuippua ja siten hillitä järjestelmän
toteutukseen ja ylläpitoon liittyvien resurssien käyttöä niin ympäristön kuin talouden näkö-
kulmasta.

Pysäköinnin maksullisuus ohjaa omalta osaltaan harkitsemaan auton omistamisen tarpeelli-
suutta. Halutessaan Rusthollinrinteessä autoa ei tarvitse mitoittaa auton omistusta harvoin
toistuvien käyttötarpeiden perusteella. Vaihtoehtona asukkaiden ja yritysten käyttöön tarjo-
taan erilaisia autoja erilaisiin tarpeisiin erilaisina palveluina. Operaattorien kehittyvät alus-
taratkaisut mahdollistavat tulevaisuudessa myös asukkaiden omien autojen jakamisen.
Keskitetyn operoinnin kautta tuotetaan paitsi yhteiskäyttöisten autojen myös asukkaiden ja
yritysten omien autojen ylläpitoon liittyviä palveluita. Pesut, siivoukset, huollossa käytöt,
suksiboksit ja renkaiden vaihdot sekä kausisäilytykset onnistuvat ilman erillistä asiointia.
Tulevaisuudessa pysäköintilaitosten yhteyteen on luontevaa sijoittaa myös muita palveluita,
kuten pakettien noutopisteitä. Sen sijaan, että lähdetään erikseen noutamaan tilattua lähe-



tystä, voi sen poimia mukaansa esim. lähtiessään tai palatessaan.

Rusthollinrinteen asemakaava-alue tarjoaa käyttäjilleen ja asukkailleen erilaisia autopaikko-
ja. Toimitilan ja kansipihan alapuoliset autopaikat ovat lämpimiä tai puolilämpimiä. Kansi-
pihalaitoksen autopaikoille on suora porras- ja hissiyhteys saman korttelin asuinrakennuk-
sista. Suuressa pysäköintilaitoksessa autopaikat ovat kylmiä, mutta kuitenkin säältä suojat-
tuja. Korttelipihoilla on muutamia liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja sisäänkäyn-
tien läheisyydessä. Lisäksi vierailijoita, asiointia ja esim. päiväkodin saattoliikennettä varten
on alueella noin 60 yleiseen pysäköintiin tarkoitettua autopaikkaa, joista osa on kadunvarsi-
paikkoina ja osa on suuren pysäköintilaitoksen viereisellä avoimella pysäköintialueella.

Polkupyörät ja muut liikkumisvälineet

Alue on saavutettavissa pyörällä ja muilla vastaavilla liikkumisvälineillä monipuolisesti eri
suunnista. Näiden käyttöä edistetään tarjoamalla riittävästi turvallisia säilytysmahdolli-
suuksia niin asuin- kuin työpaikkarakennuksissa. Lyhytaikaista asiointia varten on sisään-
käyntien läheisyydessä ulkopaikkoja, joissa pyörän voi lukita turvallisesti rungosta. Sekä
asuinrakennusten että työpaikkatilojen pyöräsäilytystilojen yhteyteen varataan tilaa pyörien
ja muiden vastaavien liikkumisvälineiden pesuun ja huoltoon. Hyvin huollettuna pyörä on
turvallisempi ja kestää pidempään. Huoltopisteiden toteuttaminen mahdollistaa huoltopal-
veluiden tuomisen palveluna suoraan työpaikoille ja asuinrakennuksiin.

Sähköavusteiset pyörät ja muut kevyet kulkuvälineet ovat yleistyneet. Akkujen lataaminen
asunnoissa tai asuinrakennusten pyöränsäilytystiloissa on mahdollista. Työpaikkojen pyö-
räsäilytystiloissa latausta voidaan tarjota palveluna. Työpaikkojen pyöräsäilytystilat voi-
daan sijaintinsa puolesta kytkeä osaksi muuta pysäköintiä, mikä mahdollistaa uusia toimin-
tamalleja. Pyöräsäilytystilojen kunnossapito ja valvonta voidaan toteuttaa toimivasti osana
muuta pysäköinnin ylläpitoa. Pyöräpaikkojen tarpeen vaihdellessa vuoden aikojen mukaan
voidaan toimitilan pyöräpaikkoja käyttää myös laadukkaaseen ja vartioituun kausisäilytyk-
seen ja tarjota tähän liittyviä palveluita.

Kuten autoja myös muita liikennevälineitä jaetaan. Lyhyet matkat alueen pohjoisesta osasta
Finnoon keskukseen tai esim. lyhyet asiointimatkat voi taittaa yhteiskäyttöisellä pyörällä tai
esim. potkulaudalla. Kuormapyörät tai muut vastaavat kuljetusvälineet voivat olla osa liik-
kumisen kokonaisuutta. Näitä tarjotaan jo nykyisin laajasti sekä julkisina että kaupallisina
palveluina. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut kysyntäkaudella yleisten pysäköintiruu-
tujen varaaminen yhteiskäyttöpyörien käyttöön. Ratkaisu on tehokas ja joustava sen mah-
dollistaessa paikkojen siirrot ja määrän lisäämisen tarpeen mukaan ja käytön pysäköintiin
talvella. Tavanomaisten jaettavien liikkumisvälineiden tarjontaa täydennetään pysäköintilai-
tosten yhteydessä tarjottavilla palveluilla, esim. vuokrattavia kuormapyöriä ja sähköpyöriä
asiointiin tai pidemmille matkoille.

Pysäköintinormit ja pysäköinnin kokonaismitoitus

Henkilöautojen säilytys

Alueen pysäköinnissä sovelletaan seuraavia asemakaavassa määritettyjä normeja:
· asunnot 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
· toimistot 1 ap / 75 k-m2



· laboratoriotilat 1 ap / 225 k-m2

· liiketilat 1 ap / 100 k-m2

· päiväkodit 1 ap / 200 k-m2

Asemakaavassa mahdollistetaan lisäksi 40-vuotisen korkotukilainoitetun asuntotuotannon
osalta 20 % ja valtion tukeman opiskelija-asuntotuotannon osalta 40 % vähennys autopaik-
kanormista.

Asemakaava-alueen yhteenlaskettu pysäköintitarve asemakaavan normeihin perustuen on
noin 1000 autopaikkaa. Lisäksi alueen yleiseen pysäköintiin tarvitaan noin 60 autopaikkaa.
Näiden toteuttamiseen esitetään alue- ja korttelisuunnitelmissa sekä asemakaavassa tilava-
raukset. Liitteessä 1 on esitetty autopaikkojen normien mukainen laskelma kortteleittain.

Taulukko 1. Normin mukainen autopaikkatarve kortteleittain, huomioiden korkotuetun rakentamisen
lievennys

Taulukko 2. Normin mukaisten autopaikkojen tilavaraukset korttelisuunnitelmassa

Polkupyörien säilytys

Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa asemakaavan mukaan seuraavasti:
· asunnot 1 pp / 30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp / asunto
· toimistot ja liiketilat 1 pp / 50 k-m2

· laboratoriotilat 1 pp / 150 k-m2

· päiväkodit 1 pp / 100 k-m2

Taulukko 3. Normin mukaisten pyöräpaikkojen tilavaraukset kortteleittain

Asemakaava-alueen yhteenlaskettu pyöräsäilytystarve asemakaavan normeihin perustuen
on noin 3300 pyöräpaikkaa. Lisäksi alueelle tulee pyöräpaikkoja vierailijoille sisäänkäyntien
yhteyteen. Näiden toteuttamiseen esitetään alue- ja korttelisuunnitelmissa sekä asemakaa-



vassa tilavaraukset. Kunkin korttelin pyöräpysäköinnin tarvetta vastaavat tilavaraukset on
tehty samaan kortteliin. Liitteessä 2 on esitetty normien mukainen pyöräpaikkalaskelma
kortteleittain.

Arvio asuntokoon vaikutuksesta pysäköinnin määrään

Asumisen osalta määräävä autopaikkanormi on 1 ap / 110 k-m2, mikäli keskimääräinen
asuntokoko on yli 55 rakennusoikeudellista kerrosneliömetriä. Tämä vastaa huoneistoalassa
noin 47 huoneistoneliömetriä. Jos keskikoko on tätä pienempi, tulee määrääväksi normiksi
0,5 ap / asunto. Jos jollain tontilla asuntojen keskikoko on esimerkiksi 42 h-m2 (= 10 % pie-
nempi) ja sitä kautta asuntojen lukumäärä on 10 % suurempi verrattuna 47 h-m2:n keskipin-
ta-alaan, tulee myös autopaikkoja toteuttaa sen tontin osalle vastaavat 10 % enemmän.
Asemakaavavaiheessa kunkin tontin asuntojen keskipinta-alat eivät ole tiedossa. Raja-
arvoksi muodostuvaa keskipinta-alaa 55 k-m2 (vastaa noin 47 h-m2) voidaan kuitenkin pitää
varsin tyypillisenä tällaisen alueen keskipinta-alana, joka useimmilla tonteilla todennäköi-
sesti toteutuu.

Jos asumisen lopullinen kokonaisautopaikkatarve on lievennyksineen esimerkiksi 600 auto-
paikkaa ja joka neljännellä asuintontilla tulee pienemmän keskipinta-alan vuoksi 10 % lisä-
tarve asuntojen keskipinta-alan vuoksi autopaikkatarpeeseen, kasvattaa se pysäköinnin
kokonaispaikkatarvetta asuntojen osalta 2,5 % eli noin 15 autopaikalla.

On selvää, että autopaikkanormi ohjaa asuntosuunnittelua siten, että hyvin pientä (esim.
selvästi alle 40 h-m2) keskipinta-alaa ei alueelle kannata tehdä, koska se kasvattaa kyseisen
tontin osalta autopaikkavaatimusta selvästi. Hankekohtaisesti tulee tarkkaan harkita, tavoi-
tellaanko ylipäänsä alle 47 h-m2:n keskipinta-alaa. Todennäköisesti pysäköintilaitoksen
mitoituksessa on jonkin verran väljyyttä ja em. esimerkin mukainen noin 15 autopaikan
lisäys autopaikkojen kokonaismäärään voi olla tehtävissä, mutta tätä voidaan arvioida vasta
siinä vaiheessa, kun pysäköintilaitosta ollaan suunnittelemassa ja useimmat asuinrakennuk-
set ovat valmistuneet tai suunnitteilla.

Myös polkupyöräpaikkojen suhteen asuntokohtainen normi voi tulla mitoittavaksi tekijäksi
monilla asuintonteilla. Asemakaavan vaatimus 1 pp / 30 k-m2 on mitoittava normi, jos asun-
tojen keskikoko on yli 60 k-m2, mikä vastaa noin 51 huoneistoneliömetriä. Tätä pienemmillä
keskipinta-aloilla mitoittava normi on 2 pp / asunto. Jos asuntojen keskipinta-ala olisi esi-
merkin mukaisesti 42 h-m2, niin polkupyöräpaikkoja tulisi mitoittaa 20 % enemmän kuin
kerrosalapohjaisella mitoitusnormilla.

Pysäköinnin tavoitteellinen toteutus

Liikkumisen muutos ja lievennykset pysäköintinormeihin

Asemakaavassa rajataan lievennysten enimmäismäärä 30 %:iin asuntotuotantomuotoihin
liittyvien vähennysten lisäksi. Esimerkkejä joustavassa pysäköintinormissa esitetyistä lie-
vennysperusteista:

· nimeämättömät paikat vähintään 100 ap:n laitoksessa, joka ylibuukataan –10 %
· eri toimintojen vuorottaiskäyttö, kun asuntojen autopaikkojen osuus laitoksen au-

topaikoista on korkeintaan 85 % ja laitoksen koko on vähintään 200 ap –10 %



· eri toimintojen vuorottaiskäyttö, kun asuntojen autopaikkojen osuus laitoksen au-
topaikoista on korkeintaan 70 % ja laitoksen koko on vähintään 200 ap –20 %

· yhteiskäyttöauto, 1 yhteiskäyttöauto korvaa 5 autopaikkaa, lievennys korkeintaan
–10 %

· muu pysäköinnin tai liikkumisen palvelu, joka erillisen selvityksen perusteella vä-
hentää pysäköintitarvetta (tarkemmat kriteerit liitteessä 1) –5 %

· tavanomaista suurempi ja laadukkaampi pyöräpysäköintiratkaisu (tarkemmat kri-
teerit liitteessä 1) –5 %

Eri liikkumismuodoilla on omat vahvuutensa ja niiden rinnakkainen edistäminen sujuvoit-
taa ihmisten arkea. Muiden liikkumismuotojen kuin yksityisautoilun välitön hiilijalanjälki
on yleensä yksityisautoilua pienempää: säästöjä pysäköintipaikkojen rakentamisen ja käy-
tön hiilidioksidipäästöissä saavutetaan, kun pysäköintipaikkoja käytetään vuorottaisesti.
Lisäksi kokonaisuutena vuorottaisuuteen tai yhteiskäyttöisyyteen perustuvat ratkaisut tule-
vat käyttäjilleen usein edullisemmiksi.

Pysäköinnin toteutuksen keskeiset periaatteet

Rusthollinrinteen alue toteutuu noin 10 vuoden aikana. Tänä aikana toteutuvat myös pysä-
köinnin ja liikkumisen ratkaisut. Pitkän toteutusajan sekä nykyisten ja uusien toimintojen
yhteensovittamisen vuoksi myös pysäköinnin ja liikkumisen ratkaisut kehittyvät vaiheittain.
Toteutuksen yleisiä periaatteita ovat:

· lopputilanteessa pyritään pysäköinnin osalta mahdollisimman laajaan yhteiskäyt-
töön ja monipuolisiin ja edistyksellisiin palveluihin

· lopputilanteessa pääosa autopaikoista sijoitetaan pysäköintitaloon, jotta edullisim-
pia paikkoja voidaan tarjota runsaasti, laadukkaimpia lämpimiä hallipaikkoja on
tarjolla toimitilakellarissa ja alueen eteläosan laitoksessa

· alkuvaiheessa toteutetaan pysäköintihalli toimitilan kellariin, muilta osin alkuvai-
heen tarve toteutetaan väliaikaisin kenttäpysäköintipaikoin

· pysäköintitalon rakentaminen ajoitetaan siten, että se valmistuu, kun pysäköinnin
kokonaistarve kasvaa noin 400 paikkaan ja väliaikaisista kenttäpysäköintialueista
voidaan luopua

· alueen toteuttajat sopivat toteutuksen ja operoinnin periaatteista ennen alueen to-
teutuksen alkua

· tarvittaessa rekisteröidään periaatteet koko aluetta koskevana yhteisjärjestelysopi-
muksena, jonka perusteella rakennuslupiin voidaan tarvittaessa asettaa lopullista
tilannetta koskevat ehdot

· alkuvaiheen pysäköintitarve on suhteessa tavoitetilanteeseen suurempaa, koska
pienempi paikkamäärä rajoittaa paikkojen yhteiskäytön mahdollisuuksia sekä ke-
hittyneimpien palveluratkaisujen toteuttamista käytännössä

· alkuvaiheen suurempi tarve huomioidaan väliaikaisten pysäköintipaikkojen mitoi-
tuksessa

· pysäköintitalon rakentamisen yhteydessä syntyvät käytännön edellytykset täysi-
määräisen yhteiskäytön ja kehittyneimpien palveluiden toteuttamiselle ja lieven-
nykset huomioidaan täysimääräisesti pysäköintitalon mitoituksessa

· pysäköinti on alusta asti maksullista ja valvottua, jolloin alueelle syntyy alusta asti
tavoiteltu pysäköintikulttuuri

· myös yleisten pysäköintipaikkojen käyttöä rajoitetaan esimerkiksi aikarajoituksilla,



jotta ne toimivat lyhytaikaisen pysäköinnin käytössä, eivätkä muutu asukas-
pysäköintipaikoiksi

· toiminnan järjestämiseen kiinnitetään operaattori, jolle luodaan mahdollisuudet
kasvattaa palvelutarjontaa kysynnän mukaan

· pyöräsäilytyksessä korostuu loppukäyttäjien läheisyys ja pyöräpysäköinnin tilat
valmistuvat hajautettuina alueen rakentumisen mukaan

· yhteiskäyttöisten pyörien ja muiden liikkumisvälineiden paikkoja osoitetaan alu-
eelta sen rakentuessa kysynnän kehittymisen mukaan

Pysäköinnin toteutus lievennykset huomioiden

Pysäköinnin yleiset tavoitteet ja periaatteet ovat yhdensuuntaisia joustavan pysäköinti-
normin kanssa ja siten mahdollistavat lievennyksiä. Kokonaisuutena pysäköinnin toteutuk-
sessa pyritään pääosin 30 % enimmäislievennykseen. Seuraavassa kuvataan keskeisten
lievennysten käyttö.

Korkotuettu asuntorakentaminen
Korkotuettua asuntorakentamista (40-vuotista ARA:a) on tavoitteena sijoittaa alueelle noin
21100 k-m2. Asemakaavan mukaisen lievennysperusteen mukaan tämä vähentää pysäköinti-
tarvetta noin 40 autopaikkaa. Lievennysten jälkeen autopaikkojen tarve on noin 1000 ap.
Lopulliset tukimuodot ja määrät täsmentyvät vasta rakentamisen toteutuessa. Mikäli alueel-
la osa ARA-rakentamisesta toteutuu lyhyempänä kuin 40-vuotisena korkotukilainana, ei sen
osalta voida käyttää 20 % lievennystä.

Autopaikkojen nimeämättömyys
Suuren pysäköintilaitoksen ja toimitilan autopaikat on tavoitteena toteuttaa yhtenä laitokse-
na, joilla on yhteinen ohjausjärjestelmä. Kokonaisuuteen sijoittuu vähintään noin 940 velvoi-
tepaikkaa. Paikat toteutetaan nimeämättöminä ja koska laitoksen paikat yli buukataan,
mahdollistuu lievennys –10 %. Lievennyksen vaikutus on –94 autopaikkaa.

Autopaikkojen eri toimintojen vuorottaiskäyttö
Joustava pysäköintinormi mahdollistaa vuorottaiskäyttöön perustuvan vähennyksen –10 %,
kun muiden kuin asuntojen autopaikkojen osuus on yli 15 % ja suuremman vähennyksen –
20 %, kun muiden kuin asuntojen autopaikkojen osuus on yli 30 %. Lukuun ottamatta alu-
een eteläosan laitokseen sijoittuvia asuntojen noin 56 autopaikkaa sekä yksittäisiä asuinkort-
telien korttelipihoilla olevia liikuntaesteisten autopaikkoja, toteutetaan alueen autopaikat
vuorottaiskäyttöisinä asuntojen, toimitilojen sekä asuinkorttelien liiketilojen ja päiväkodin
kesken. Nämä ovat luonnollisesti myös nimeämättömiä paikkoja. Suuri pysäköintilaitos ja
toimitilan kellaripysäköintilaitos muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden. Näi-
den piiriin kuuluvien toimitilojen, liiketilojen ja päiväkotien osuus normin mukaisista auto-
paikoista on 27 % ja asuntojen 73 %. Koska muiden toimintojen kuin asumisen osuus on
tämän asemakaava-alueen toimitilan pysäköintilaitoksessa ja suuressa erillisessä pysäköinti-
laitoksessa 27 %, voidaan näiden laitosten osalta käyttää vähintään lievennysprosenttia –10
%, mahdollisesti jopa –18 %, jos muun kuin asumisen osuutta lasketaan lineaarisesti 15 ja 30
% välistä. Lievennysten vaikutus on –94 tai jopa noin –169 autopaikkaa.

Nimeämättömien ja vuorottaiskäyttöisten autopaikkojen käytön järjestäminen annetaan
asiaan erikoistuneen operaattorin tehtäväksi. Operaattori hallinnoi pysäköintilaitosten py-



säköintioikeuksia ja valvoo pysäköintilaitosten käyttöä. Lisäksi laitoksiin ennakoidaan jää-
vän jonkin verran vajaakäyttöä, jolloin tätä voidaan tarjota lyhytaikaiseen pysäköintiin.
Operaattori suunnittelee ja toteuttaa vuorottaiskäyttöisen pysäköinnin tehokkaan käytön
vaatimat varaus-, ohjaus-, maksu- ja opastusjärjestelmät.

Yhteiskäyttöautot
Yhtä yhteiskäyttöautoa kohden autopaikkoja voidaan vähentää 5 ap, kuitenkin enintään –10
%. Varovaisen arvion mukaan yhteiskäyttöautoja tullaan tarjoamaan käyttäjille 10–15 kpl.
Ratkaisulla voidaan saavuttaa noin 50–75 autopaikan yhteenlaskettu lievennys, yhteiskäyt-
töpaikat huomioiden paikkoja voidaan vähentää noin 40–60 autopaikkaa. Tämä vastaa noin
viittä prosenttia alueen kokonaisautopaikkamäärästä. Maksimaalinen yhteiskäyttöautojen
lukumäärä on noin 20 autoa, jolla saavutettaisiin 100 autopaikan vähennys tavanomaisista
autopaikoista eli 80 autopaikkaa yhteiskäyttöautopaikat huomioiden.

Yhteiskäyttöautot sijoitetaan pysäköintitaloon helposti saavutettavalle ja hahmotettavalle
alueelle, jotta kynnys niiden käyttämiseen olisi mahdollisimman matala. Yhteiskäyttöauto-
jen on tarkoitus palvella kaikkia alueen asukkaita ja käyttäjiä, niin asuinkortteleissa kuin
toimitilakorttelissakin. Yhteiskäyttöautojen määrä sovitetaan niiden kysynnän mukaan ja
niitä on tarjolla jo heti alueen toimitilan ensimmäisen vaiheen ja ensimmäisten asukkaiden
muuttaessa alueelle.

Yhteiskäyttöautojen avulla saavutettava lievennys voi olla enintään –10 %. Arvio haettavas-
ta lievennyksestä yhteiskäyttöautojen avulla on tällä asemakaava-alueella todennäköisesti –
5…–10 %, yhteensä noin 50 autopaikkaa.

Muut toimenpiteet ja niiden vaikutus
Ajo pysäköintilaitoksiin on tarkoitus toteuttaa puomittomana. Liikenteen ohjaus erityisesti
kahden laitoksen välillä sekä laitosten sisällä tulee olla selkeää ja ajantasaista, jotta vältytään
ylimääräiseltä paikkojen etsimiseltä. Tieto autopaikkojen käyttöasteesta voidaan välittää
käyttäjälle jo siinä vaiheessa, kun hän esimerkiksi kotoa töihin lähtiessään päättää millä
välineellä hän matkan kulkee tai etsiikö pysäköintipaikan kokonaan toisaalta. Pysäköinnin
kokonaisuuteen liittyvät digitaaliset palvelut kehittyvät koko ajan ja tavoitteena on käyttää
toteutushetken parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, jotta pysäköinnin käyttäminen olisi
mahdollisimman sujuvaa. Vähennys on enintään –5 %.

Pyöräpysäköinti toteutetaan helposti saavutettavasti asuinrakennusten maantasokerroksiin
ja toimitilan kellariin. Näiden lisäksi rakennetaan asiointiin sopivia pyöräpaikkoja ulkoalu-
eille. Toimitilan kellarissa olevaan pysäköintisäilytykseen järjestetään erillinen hissi ja auto-
hallista erotettu suojattu kulkuväylä. Toimitilan pyöräpysäköinnin yhteyteen sijoitetaan
mahdollisuus pyörän pesuun ja huoltoon sekä sähköpyörien tms. latauspaikkoja. Osa puku-
ja pesutiloista sijoitetaan pyöräsäilytyksen välittömään läheisyyteen ja varustetaan kuivaus-
kaapein. Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tarjota mm. erikoispyöriä poikkea-
viin liikkumistarpeisiin. Asuinkortteleissa huoltopaikkoja toteutetaan vastaavasti pyöräsäi-
lytystilojen yhteyteen tai vaihtoehtoisesti toteutetaan useamman rakennuksen yhteisiä hy-
vin varustettuja verstastiloja. Yhteistyökumppaneiden kautta pyritään tarjoamaan pyörien
huoltoon liittyviä palveluita. Laadukkaat pyöräsäilytyksen ratkaisut mahdollistavat enin-
tään –5 % vähennyksen.



Yhteensä lievennykset voivat olla enintään –30 %, josta muiden toimenpiteiden vaikutus on
enintään –10 % eli tässä yhteensä –281 ap.

Paikkojen rakentamistarve ja sijoitus
Kun huomioidaan suunnitellut lievennykset, on autopaikkojen rakentamistarve yhteensä
noin 720 ap.

Autopaikat sijoittuvat seuraavasti:
· toimitilan pysäköintihalli 78 ap
· pysäköintitalo 579 ap
· eteläosan autohalli 56 ap
· asuinkorttelien korttelipihoilla (liikuntaestemitoitetut paikat) 7 ap
· yhteensä 720 ap

Pyöräpaikat sijoittuvat seuraavasti:
· toimitilan kellari 350 pp
· toimitilan piha 15 pp
· asuinkorttelit noin 2900…3300 pp (asuntojen lukumäärästä riippuen)
· lisäksi asuinkorttelien pihoilla sisäänkäyntien läheisyydessä yksittäisiä pp-paikkoja

vierailijoille

Pysäköinnin vaiheittainen rakentaminen
Alueen ensimmäisessä rakentamisvaiheessa Kemiran nykyiset tutkimuskeskustoiminnot
toimivat nykyisissä tiloissaan. Uuden toimitilarakennuksen rakentaminen on käynnissä ja
myös ensimmäisten asuinrakennusten rakentaminen voidaan käynnistää alueen koillisosas-
ta. Kemiran työntekijöille rakennetaan maantasopysäköintiä tutkimusalueen keskelle noin
100–120 ap verran, koska nykyinen pysäköintialue alueen pohjoisosassa tarvittaneen osittain
tai kokonaan työmaakäyttöön.

Toimitilan ensimmäisen vaiheen valmistuessa myös ensimmäiset neljä asuinkerrostaloa
valmistuvat. Tässä vaiheessa pysäköinti käyttää toimitilan kellaripysäköintiä ja avoimia
pysäköintialueita. Kaikki pysäköintialueet ovat alusta saakka valvottuja ja niillä voi pysä-
köidä vain sopimuksen mukaan.

Pysäköintilaitoksen rakentamisen käynnistyessä alueen asuinrakennuksista on valmiina ja
käytössä noin 20–25 % ja sen valmistuessa noin 40 %. Väliaikaispysäköinnille varataan alu-
eelta enimmillään tilaa noin 300 autopaikalle. Ne ovat sijoitettavissa purettujen Kemiran
rakennusten paikoille tai nykyisille asfalttikentille sekä alueille, jotka kaivetaan tai louhitaan
puiston rakentamisen yhteydessä. Väliaikaispysäköintialueet toimivat vuorottaiskäyttöperi-
aatteella ja nimeämättömästi. Käytännössä pysäköintilaitoksen valmistuminen ja väliaikai-
sen pysäköinnin poistuminen ajoittuvat hetkeen, jolloin alueen pohjoisosan korttelit valmis-
tuvat.

Pysäköintitalon valmistuttua voidaan kaikki väliaikaispysäköintialueet poistaa käytöstä ja
puiston rakentaminen voidaan viimeistellä. Korttelin 31160 kansipihan alapuolinen pysä-
köintilaitos valmistuu kyseisen korttelin asuinrakennusten rakentamisen yhteydessä. Tä-
mänhetkisen arvion mukaan se on viimeisenä valmistuva kortteli.



Yleisen pysäköinnin autopaikat katujen varsilla valmistuvat kadunrakentamisen yhteydes-
sä. Avoin pysäköintialue suuren pysäköintilaitoksen itäpuolella valmistuu pysäköintilaitok-
sen rakentamisen yhteydessä.

Pysäköinnin vaiheittain toteuttamista on havainnollistettu alue- ja korttelisuunnitelmassa.

Liitteet:

Liite 1, normin mukainen autopaikkatarve kortteleittain
Liite 2, normin mukainen pyöräpaikkatarve kortteleittain
Liite 3, tavoiteltu esimerkki pysäköinnin toteutumisesta



24.9.2021

Finnoo, Rusthollinrinne autopaikkalaskelma ja tilavaraukset

Rakennusoikeus Kortteli
Toiminnoittain yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 65 500 k-m2 22 000 22 600 11 200 9 700
Asuinrakentaminen ARA 21 100 k-m2 10 850 10 250
Liike- ja palvelutilat 1 770 k-m2 1 000 80 130 350 210
Päiväkoti 1 000 k-m2 1 000
Toimistot 13 900 k-m2 13 900
Laboratorio 10 100 k-m2 10 100
Yhteensä 113 370 k-m2 25 000 33 930 22 730 11 550 20 160

Pysäköintinormi
Toiminnoittain 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 1/110 1/110 1/110 1/110
ARA (asuinrakentaminen -20 %) 1/138 1/138 1/138 1/138
Liike- ja palvelutilat 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100
Päiväkoti 1/200
Toimistot 1/75
Laboratorio 1/225

Pysäköintimitotus
Velvoitepaikat yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 595 ap 200 205 102 88
ARA 153 ap 79 74
Liike- ja palvelutilat 18 ap 10 1 1 4 2
Päiväkoti 5 ap 5
Toimistot 185 ap 185
Laboratorio 45 ap 45
Yhteensä 1001 ap 240 284 207 105 165

Pysäköintitarpeen jakauma
Velvoitepaikat yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuminen 75 % 0 % 98 % 99 % 97 % 99 %
Muu 25 % 100 % 2 % 1 % 3 % 1 %

Velvoitepaikat
Pysäköintipaikkojen tilavaraukset yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162

Kortteli 31158 pysäköintihalli (toimitilan kellari) 240 ap 240
Kortteli 31159 pysäköintitalo (suuri laitos) 698 ap 283 151 103 161
Korttelipihojen le-autopaikat 7 ap 1 2 4

Kortteli 31160 pysäköintihalli (kansipihalaitos) 56 ap 56

Yhteensä 1001 ap 240 284 207 105 165

markus.mikkola
Kirjoituskone
LIITE 1
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Finnoo, Rusthollinrinne pyöräpaikkalaskelma ja tilavaraukset

Rakennusoikeus Kortteli
Toiminnoittain yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 65 500 k-m2 22 000 22 600 11 200 9 700
Asuinrakentaminen ARA 21 100 k-m2 10 850 10 250
Liike- ja palvelutilat 1 770 k-m2 1 000 80 130 350 210
Päiväkoti 1 000 k-m2 1 000
Toimistot 13 900 k-m2 13 900
Laboratorio 10 100 k-m2 10 100
Yhteensä 113 370 k-m2 25 000 33 930 22 730 11 550 20 160

Pyöräpaikkanormi
Toiminnoittain 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 1/30 1/30 1/30 1/30
ARA 1/30 1/30 1/30 1/30
Liike- ja palvelutilat 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50
Päiväkoti 1/100
Toimistot 1/50
Laboratorio 1/150

Pyöräpaikat
Velvoitepaikat yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuinrakentaminen 2183 pp 733 753 373 323
ARA 703 pp 362 342
Liike- ja palvelutilat 35 pp 20 2 3 7 4
Päiväkoti 10 pp 10
Toimistot 278 pp 278
Laboratorio 67 pp 67
Yhteensä 3277 ap 365 1107 756 380 669

Pyöräpaikkatarpeen jakauma
Velvoitepaikat yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162
Asuminen 88 % 0 % 99 % 100 % 98 % 99 %
Muu 12 % 100 % 1 % 0 % 2 % 1 %

Pyöräpaikkojen sijoitus
Pyöräpaikkojen tilavaraukset yhteensä 31158 31159 31160 31161 31162

3277 pp 365 1107 756 380 669

markus.mikkola
Kirjoituskone
LIITE 2
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Finnoo, Rusthollinrinne autopaikkojen toteutussuunnitelma

Velvoitepaikkojen tilavaraukset
Pysäköintipaikkojen tilavaraukset yhteensä
Pohjoisalueen laitokset muodostavat
toiminnallisesti yhden laitoksen

Kortteli 31158 pysäköintihalli (toimitilan kellari) 240 ap
Kortteli 31159 pysäköintitalo (suuri laitos) 698 ap
Erilliset laitokset
Korttelipihojen le-autopaikat 7 ap

Kortteli 31160 pysäköintihalli (kansipihalaitos) 56 ap
Yhteensä 1001 ap

Pysäköintitarpeen jakauma pohjoisalueen laitoksessa
Velvoitepaikat yhteensä
Asuminen 73 %
Muu 27 %

Pohjoisalueen laitoksessa tavoitellut lievennykset

Pysäköintipaikkojen nimeämättömyys (1, 2 -10 %
Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäyttö (1, 3 -10 %
Laadukas pyöräpysäköinti (2 -5 %
Yhteiskäyttöautot -5 %
Älykäs pysäköintijärjestelmä -5 %
Yhteensä, mahdolliset aiheet -35 %
Lievennykset yhteensä max. -30 % (4 -30 %
Lievennykset yhteensä -281 ap
Tarve pohjoisalueen laitoksessa 657 ap

Pysäköintipaikkojen toteutus
Rakennettavat paikat yhteensä
Pohjoisalueen pysäköintilaitos 657 ap

Kortteli 31158 pysäköintihalli (toimit. kellari) 78 ap
Kortteli 31159 pysäköintitalo (suuri laitos) 579 ap

Korttelipihojen le-autopaikat 7 ap

Kortteli 31160 pysäköintihalli (kansipihalaitos) 56 ap
Rakennettaan yhteensä 720 ap

(1 Toimitilan kellarin laitos ja pysäköintitalo muodostavat toiminnallisesti yhden laitoksen, jolloin laitoksen koko ylittää 100/200 ap
(2 Korttelissa 31160 ei sisälly
(3 Pohjoisosan pysäköintilaitoksessa muiden kuin asuntojen autopaikkkojen osuus on 27 %, mikä mahdollistaa vähintään -10 % lievennyksen
(4 Lievennysten kokonaismäärä ei saa ylittää 30 %

markus.mikkola
Kirjoituskone
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