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Suunnitelmaluonnos 12.11.2019 SARC:

Jos 3 parkkitasoa, pysäköintipaikkoja yhteensä 
775 (paikkamäärä tarkentuu suunnitelmia 
tarkennettaessa).

Pysäköidyt henkilöautot liikennetuotosten mukaan laskettuna. 
Kokonaistarve max. noin 760 autopaikkaa, josta liityntäpysäköinnin 
paikkoja 265 autopaikkaa. Vuorottaiskäyttöisiä paikkoja keskipäivän 
aikana noin 150-170 autopaikkaa (asuminen, hotelli  toimistot, 
liityntä)

Pysäköintipaikkatarve oletetuilla kaavan 
pysäköintinormeilla laskettuna: 

 Arvioitujen 
liikennetuotosten mukaan 
laskettuna 3 pysäköintitasoa 
(775 ap) riittää. 

Liikennetuotoslaskelmien mukainen kulkumuotojakauma ja 
liikennemäärät vuorokaudessa: 

(HUOM ! Laskettu 
joukkoliikennevyöhykkeenä. Jos alue 
arvioidaan jalankulkuvyöhykkeenä, 
autoliikenteen osuus merkittävästi 
pienempi)



Leppävaaran keskus 
Pysäköintijärjestelmän konsepti
Pysäköintilaitos sijaitsee kolmessa tasossa katutason alla:

- K1 tasolla 197 ap

- K2 tasolla 289 ap

- K3 tasolla 289 ap

YHTEENSÄ 775 ap.

Ajo pysäköintiin tapahtuu pääosin kahden ajoyhteyden kautta Turuntieltä K1-tasolle sekä Läkkisepänkujan kautta K1-tasolle.
Pysäköintitasojen väleillä on yksisuuntaiset tasonvaihtorampit.

Lähtökohtia pysäköintijärjestelmälle ovat asukas- ja sopimuspysäköinnin perustuminen pysäköintioikeuksiin, dynaaminen
kapasiteetin hallinta, puomiton järjestelmä ja nimeämättömät paikat.

16.12.2019



Leppävaaran keskus:
Pysäköintijärjestelmän toiminta 1/3

Käyttäjäryhmät
— Asukkaat
— Toimistotyöntekijät
— Hotelliasukkaat
— Vierailijat
— Liityntäpysäköijät
— Huolto

Pysäköintijärjestelmä sisältää:
— rekisterikilven tunnistuskamerat
— pysäköintitaso- ja ajokujakohtaisen 

laskennan
— paikkakohtaiset laskentailmaisimet
— liikenteenohjauslaitteet
— muuttuvat pysäköintiopasteet ja niiden 

ohjauksen  
— Sisäänajojen palotilannepuomit ja 

liikennevalot
— Asiakas/vieraspysäköinnin 

maksuautomaateista
— asukas- ja sopimuspysäköinnin 

kulunvalvontalaitteista (QR-koodin lukijat, 
porttipuhelimet)

— palvelimet, ohjelmat, yhteydet ja rajapinnat 
muihin järjestelmiin, kuten HSL:n
matkakortin- ja QR-koodilukijaan sekä Liipy-
rajapintaan

16.12.2019

Tekninen ratkaisu
— Pysäköintilaitoksessa on kameroihin perustuva 

paikkakohtainen rekisteritunnistusjärjestelmä, joka 
välittää tiedon vapaiden autopaikkojen määrästä 
muuttuville opasteille. Tarvittaessa voidaan kameroiden 
kuvaa tallentaa paikallispalvelimelle mahdollisten 
vahinkojen selvittämiseksi.

— Muuttuvien opasteiden ohjauksessa huomioidaan 
mahdollisten sopimusasiakkaiden (asukkaat, toimistot, 
hotelli jne.) autopaikkamäärät.

— Järjestelmässä voidaan käyttää ylibuukkausta ainakin
toimistokäyttäjäryhmälle. Ylibuukatuille käyttäjäryhmille
esitetään ryhmän vapaiden autopaikkojen määrät 
sisäänajoyhteyksissä olevissa tekstiopasteissa.

— Sisäänajossa asiakkaan ajoneuvon rekisteritiedot 
kirjataan järjestelmään ja pysäköinti alkaa. 
Pysäköintitasoilla ajetaan muuttuvan opastuksen 
mukaan vapaalle autopaikalle.

— Nosto-ovet ja pikarullaovet toimivat 
rekisteritunnistuksen, silmukoiden, ovitutkien, 
paloilmoittimen ja rakennusautomaation ohjaamana. 
Häiriötilanteita varten nosto-ovilla on porttipuhelimet. 

— Hotellin ja toimistojen vieraat kirjataan järjestelmään 
rekisteritunnuksella pysäköintijärjestelmän 
selainkäyttöliittymän kautta ja pysäköinti kirjataan 
järjestelmään ”isäntä maksaa” –toimintona. 



Leppävaaran keskus:
Pysäköintijärjestelmän toiminta 2/3

Asiakas/vieraspysäköinti
— Lyhytaikaiseen asiakaspysäköintiin voidaan ajaa, 

mikäli katuverkon muuttuvissa asiakas-pysäköinnin 
opasteissa ilmoitetaan TILAA-LEDIGT vihreällä. Jos 
opasteissa lukee punaisella TÄYNNÄ-FULLT, 
asiakaspaikkoja ei ole ja laitoksesta on mahdollista 
ajaa ulos ilman kustannuksia läpiajoviiveen aikana. 
SULJETTU-STÄNGT -tilanteessa sisäänajo-ovet eivät 
avaudu (esim. palotilanteessa). 

— Sisäänajossa asiakkaan ajoneuvon rekisteritiedot 
kirjataan järjestelmään ja pysäköinti alkaa. 
Pysäköintitasoilla ajetaan muuttuvan opastuksen 
mukaan vapaalle autopaikalle.

Liityntäpysäköinti
— Liityntäpysäköintiin voidaan ajaa, mikäli katuverkon 

muuttuvissa liityntäpysäköinnin opasteissa 
ilmoitetaan TILAA-LEDIGT vihreällä. Jos opasteissa 
lukee punaisella TÄYNNÄ-FULLT, liityntäpysäköinnin 
paikkoja ei ole ja laitoksesta on mahdollista ajaa ulos 
ilman kustannuksia läpiajoviiveen aikana. SULJETTU-
STÄNGT -tilanteessa sisäänajo-ovet eivät avaudu 
(esim. palotilanteessa). 

— Sisäänajossa asiakkaan ajoneuvon rekisteritiedot 
kirjataan järjestelmään ja pysäköinti alkaa. 
Pysäköintitasoilla ajetaan muuttuvan opastuksen 
mukaan vapaalle autopaikalle.

— Liityntäpysäköijät rekisteröityvät liityntäpysäköijiksi  
rekisteritunnisteella ja matkakortilla tai QR-koodilla 
maksuautomaatilla
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Toimistojen sopimuspysäköinti
— Katuverkon muuttuva pysäköintiopastus ei koske 

sopimuspysäköintiä. Sisäänajon nosto-ovet avautuvat 
automaattisesti rekisterikilpitunnistuksella ja 
varajärjestelmänä on kiinteistön oma kulunvalvonta-
sekä porttipuhelinjärjestelmä.

— Sopimuspysäköintioikeudelle voi rekisteröidä 
useampia ajoneuvoja, mutta vain yksi ajoneuvo 
kerrallaan voi käyttää pysäköintioikeutta. 

— Toimistojen sopimuspysäköinnin ryhmäkohtainen
varaustilanne/vapaiden autopaikkojen määrä esitetään 
sisäänajoyhteyksien tekstiopasteissa.

— Mikäli vapaita ryhmäkohtaisia paikkoja ei ole vapaana, 
pysäköinti rekisteröidään asiakaspysäköinniksi tai 
erikseen veloitettavaan sopimuskapasiteetin ylitykseen.

Asukkaiden sopimuspysäköinti
— Katuverkon muuttuva pysäköintiopastus ei koske 

asukaspysäköintiä. Sisäänajon nosto-ovet avautuvat 
automaattisesti rekisterikilpitunnistuksella ja 
varajärjestelmänä on kiinteistön oma kulunvalvonta-
sekä porttipuhelinjärjestelmä.

— Asukaspysäköintioikeudelle voi rekisteröidä useampia 
ajoneuvoja, mutta vain yksi ajoneuvo kerrallaan voi 
käyttää pysäköintioikeutta. 



Leppävaaran keskus:
Pysäköintijärjestelmän toiminta 3/3

24.9.2019

Hotelliasukaspysäköinti
— Muuttuva pysäköintiopastus ei koske 

hotelliasukaspysäköintiä. Sisäänajon nosto-ovet 
avautuvat automaattisesti rekisterikilpitunnistuksella 
ja varajärjestelmänä on kiinteistön oma 
kulunvalvonta- sekä porttipuhelinjärjestelmä.

— Hotelliasiakkaat käyttävät rekisteritunnistetta tai QR-
koodia ennakkoon varattuun pysäköintiin

Saattoliikenne
— Muuttuva pysäköintiopastus ei koske 

saattoliikennettä. Sisäänajon nosto-ovet avautuvat 
automaattisesti rekisterikilpitunnistuksella ja 
varajärjestelmänä on kiinteistön oma kulunvalvonta-
sekä porttipuhelinjärjestelmä.

— Saattoliikenne on maksutonta (15 min läpiajoviive)

Huoltoliikenne
— Muuttuva pysäköintiopastus ei koske 

huoltoliikennettä. Sisäänajon nosto-ovet avautuvat 
automaattisesti rekisterikilpitunnistuksella ja 
varajärjestelmänä on kiinteistön oma kulunvalvonta-
sekä porttipuhelinjärjestelmä.

Laskenta / muuttuva opastus
— Laitoksen sisällä P-tasolla olevissa opasteissa esitetään 

paikkakohtaisesta laskennasta saatavia 
laskentatietoja. Sisäänajoissa ja tasoilla on 
tasokohtaiset asiakasliikenteen muuttuvat opasteet. 
Vapaiden autopaikkojen määrä on kerrottu kunkin 
pysäköintikujan liittymässä olevassa muuttuvassa 
numero-opasteessa. Erityisryhmien (sähköautojen 
lataus- ja le-paikat) paikkatiedot opastetaan taso- ja  
ajokujakohtaisissa muuttuvissa opasteissa.

— Vain pysäköintiruutuihin pysäköidyt ajoneuvot 
tunnistetaan pysäköijiksi.

— Katualueille tuleville opasteille on haettava 
sijoituslupa kaupungilta.

Palo- ja pelastustoimi 
— Pysäköintitilan paloilmoitus- ja 

savunpoistotilanteessa muuttuvissa P-opasteissa 
SULJETTU-STÄNGT -teksti sekä sisäänajojen 
liikennevaloihin syttyy punainen ja 
palotilannepuomit ohjataan alas.



Leppävaaran keskus:
Pysäköinnin opastus
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Leppävaaran alueellinen 
pysäköinnin vaihtuva opastus
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HUOM. Kaupallisen pysäköinnin 
vaihtuva opastus on esitetty 
vain Leppävaaran keskus-
hankkeen pysäköinnille.  


