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ESIPUHE 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti koetaan jatkuvasti ongelmaksi Vantaalla sekä 
asukkaiden että raskaiden ajoneuvojen kuljettajien taholta. Tässä raportissa käsitel-
lään raskaiden ajoneuvojen nykyistä pysäköintitilannetta sekä periaatteita pysäköinti-
tilanteen selkeyttämiseksi ja parantamiseksi.  
 
Työssä tarkastellaan kuorma-autojen, linja-autojen, matkailuajoneuvojen ja kioski-
vaunujen pysäköintiä yleisillä pysäköintialueilla ja katujen varsilla. Raporttiin on koottu 
nykyiset raskaille ajoneuvoille tarkoitetut pysäköintipaikat ja raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintiin soveltuvat rakentamattomat ja rakennetut reservipaikat Vantaan alueella. 
 
Esitetyt pysäköintiä ja ajoneuvoja koskevat lait, määräykset ja ohjeet koskevat osin 
niitä asioita, joita on tullut esille kuntalaisten aloitteissa. Raportissa on kerrottu myös 
lyhyesti raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämisestä Helsingissä, Espoossa, 
Oulussa ja Kuopiossa. 
 
Jatkotoimenpiteissä raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämiseksi on esitetty 
pysäköintijärjestelyissä noudatettavat yleiset periaatteet ja toimintalinjat. Lisäksi on 
esitetty jatkotoimenpiteitä raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämisestä yleis-
kaavoituksen, asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun osalta. Jatkossa raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintikysymysten ratkaiseminen vaatii eri asiantuntijoiden yhteistyö-
tä. 
 
Raportin on laatinut liikenneinsinööri Pirjo Suni. Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin 
nykytilannetta ja mahdollisia toimenpiteitä on käsitelty alueiden liikennesuunnittelijoi-
den kanssa. Liikennelaskennat on tehnyt kadunpidosta Martti Kamppi. Raskaiden 
ajoneuvojen aiheuttamista ympäristöhaitoista ja autopaikkojen sijoittamisesta on kes-
kusteltu kaupungin ympäristökeskuksen ja rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kans-
sa. Rakentamisohjelmaa koskevat tiedot on saatu kehittämisyksikön ohjelmoinnista. 
Tiedot raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Kuo-
piossa on saatu kaupunkien suunnittelijoilta. Raportin on viimeistellyt piirtäjä Arja 
Laakkonen.  
 
Kiitos kaikille, jotka ovat työllään ja asiantuntemuksellaan osallistuneet tämän raskai-
den ajoneuvojen pysäköintiä koskevan raportin laadintatyöhön. Kiitos samoin asian-
tuntijoille, jotka ovat antaneet oman alansa tietoja raporttia varten. 
 
Vantaalla 1.12.2005 
 
Vantaan kaupunki 
Liikennesuunnittelu 
 

 
Liikennesuunnitteluinsinööri    Hannu Laakso 
 

 
Liikenneinsinööri                      Pirjo Suni 



    



    

TIIVISTELMÄ 
 
Vuonna 2001 valmistuneen Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä Vantaan asunto-
alueilla -selvityksen jälkeen liikennesuunnitteluun on tullut jatkuvasti aloitteita raskai-
den ajoneuvojen pysäköinnistä, lähinnä pysäköinnin kieltämisestä asuntoalueilla. 
Ongelmaksi koetaan enimmäkseen raskaiden ajoneuvojen aiheuttama melu ja pako-
kaasut.  
 
Nykyiset raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat sijaitsevat suurimmaksi osaksi ylei-
sillä pysäköintialueilla ja katualueilla. Katujen varteen on myös osoitettu liikennemer-
kein raskaille ajoneuvoille pysäköintipaikkoja. Matkailuajoneuvoille on osoitettu pysä-
köintipaikkoja kahdella yleisellä pysäköintialueella Länsi-Vantaalla.  
 
Raskaiden ajoneuvojen määriä laskettiin huhtikuussa 2005 yleisillä pysäköintialueilla 
ja joidenkin katujen varsilla. Itä-Vantaalla pysäköintialueet olivat enimmäkseen täyn-
nä. Länsi-Vantaalla pysäköintialueilla oli jonkin verran vapaita paikkoja.  
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin sopivat reservialueet ovat lähinnä asemakaavo-
jen yleisillä pysäköintialueilla ja katualueilla. Pysäköintialueiden reservialueet  keskit-
tyvät Vantaan itäosaan, vaikka pysäköintialueiden tarvetta on myös kaupungin länsi-
osassa. 
 
Pysäköintiselvitykseen on koottu myös lakeja, määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä ja pysäköintipaikkojen sijoittamista. Raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintipaikkojen sijoittamiselle asutukseen nähden ei ole olemassa 
selviä määräyksiä.  
 
Selvityksessä on kerrottu lyhyesti raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämisestä 
Helsingissä, Espoossa, Oulussa ja Kuopiossa.  
 
Jatkotoimenpiteissä on paneuduttu lähinnä siihen, miten kaupunki voi järjestää yleisiä 
pysäköintialueita ja kadunvarsipysäköintiä raskaita ajoneuvoja varten. Myös yritysten, 
liikenteenharjoittajien ja autoilijoiden tulee osallistua osaltaan pysäköintipaikkojen ra-
kentamiseen ja ylläpitoon.  
 
Liikenteenohjauksen suunnittelulla, liikennemerkkien pystyttämisellä ja tiemerkinnöillä 
voidaan ratkaista pieni osa raskaiden ajoneuvojen pysäköintiongelmista. Pysäköin-
tiselvitysten laatimisesta ongelmallisille alueille olisi hyötyä liikenteenohjauksen 
suunnittelussa ja asemakaavoituksessa.  
 
Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun 
suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Vantaalla on par-
haillaan käynnissä uuden yleiskaavan laadinta. Yleiskaavassa tulee osoittaa pysä-
köintialueita raskaille ajoneuvoille ja varata sopivia ja riittävän suuria tontteja ja termi-
naalialueita yrityksille ja liikennöitsijöille. 
  
Asemakaavoja ja kaavojen muutoksia laadittaessa on otettava huomioon myös ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen tarve ja varattava pysäköintialueita sekä ka-
tualueita tähän tarkoitukseen.  
 
Vuoden 2006 rakentamisohjelmaan on esitetty yleiset pysäköintialueet Ilolassa Satu-
tiellä Tarinatien liittymän kohdalla ja Päiväkummussa Päiväkummuntien ja Peijaksen-
tien liittymässä.  
 



    



    

SAMMANFATTNING 
 
Efter att utredningen "Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä Vantaan asuntoalueilla" 
färdigställdes 2001 har trafikplaneringen kontinuerligt fått ta emot initiativ om parker-
ingen av tunga fordon, närmast om förbjudande av parkering på bostadsområden. 
Det är främst bullret och avgaserna från de tunga fordonen som upplevs vara ett pro-
blem.  
 
De parkeringsplatser för tunga fordon som nu finns är till största delen belägna på 
allmänna parkeringsplatser och gatuområden. Parkeringsplatser för tunga fordon har 
också genom trafikmärken anvisats längs gator. För husvagnar och husbilar har det 
anvisats parkeringsplatser på två allmänna parkeringsområden i västra Vanda.  
 
I april 2005 räknades antalet tunga fordon på allmänna parkeringsplatser och längs 
en del gator. I östra Vanda var parkeringsområdena för det mesta fulla. I västra Van-
da fanns en del lediga platser på parkeringsområdena. 
 
Reservområden som lämpar sig för parkering av tunga fordon utgörs närmast av de 
allmänna parkeringsområdena och gatuområdena i detaljplanerade områden. Re-
servområdena koncentrerar sig till den östra delen av Vanda, fastän det finns behov 
av parkeringsområden också i stadens västra delar. 
 
I parkeringsutredningen har också lagar, bestämmelser och anvisningar om parker-
ingen av tunga fordon och placeringen av parkeringsplatser tagits med. Inga klara 
bestämmelser finns om placeringen av parkeringsplatser för tunga fordon i bosätt-
ningsområden.  
 
Utredningen beskriver kort hur parkeringen för tunga fordon ordnas i Helsingfors, 
Esbo, Uleåborg och Kuopio.  
 
Som fortsatta åtgärder har man främst koncentrerat sig på hur staden kan ordna all-
männa parkeringsområden och parkeringar längs gator för tunga fordon. Det är me-
ningen att också företag, affärsidkare och bilister skall delta i byggandet av parker-
ingsplatser och underhållet av dem.  
 
En liten del av parkeringsproblemen i anslutning till de tunga fordonen kan lösas ge-
nom planeringen av trafikstyrningen, uppsättande av trafikmärken och markering av 
vägar. Det skulle vara till nytta att i samband med planeringen av trafikstyrningen och 
detaljplanläggningen göra upp parkeringsutredningar för problematiska områden.  
 
I generalplanen anvisas behövliga områden som grund för den detaljerade planlägg-
ningen och övriga planeringen samt för byggandet och den övriga markanvändning-
en. Vanda håller som bäst på att utarbeta en ny generalplan. I generalplanen skall 
anvisas parkeringsområden för tunga fordon och reserveras lämpliga och tillräckligt 
stora tomter och terminalområden för företag och åkerier. 
  
När det görs upp detaljplaner och planändringar skall också behovet av parkerings-
platser för tunga fordon beaktas och parkeringsområden och gatuområden för detta 
ändamål reserveras.  
 
I byggnadsprogrammet för 2006 föreslås allmänna parkeringsområden på Sagovä-
gen vid Mytvägens anslutning i Gladas och i korsningen av Päiväkumpuvägen och 
Pejasvägen i Lövkulla.    
 



    



    

SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
1 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTISELVITYS VUONNA 2001 .............9 
2 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIÄ KOSKEVIA ALOITTEITA 
VUOSINA 2001–2005 .........................................................................................9 
3 NYKYISET RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT .....................10 

3.1 KUORMA- JA LINJA-AUTOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT............................................. 10 
3.1.1 Yleistä ........................................................................................... 10 
3.1.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet ............................................... 11 
3.1.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola .................................................... 12 
3.1.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet ....................................... 12 

3.2 MATKAILUAJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT................................................... 13 

4 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN LASKENNAT ..........14 
4.1 YLEISTÄ ........................................................................................................ 14 
4.2 MYYRMÄEN JA MARTINLAAKSON ALUEET ........................................................ 14 
4.3 TIKKURILAN ALUE, PAKKALA JA ILOLA ............................................................. 15 
4.4 KORSON, KOIVUKYLÄN JA HAKUNILAN ALUEET................................................ 15 

5 PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN RESERVI ..............................................................15 
5.1 YLEISTÄ ........................................................................................................ 15 
5.2 MYYRMÄEN JA MARTINLAAKSON ALUEET ........................................................ 15 
5.3 TIKKURILAN ALUE, PAKKALA JA ILOLA ............................................................. 17 
5.4 KORSON, KOIVUKYLÄN JA HAKUNILAN ALUEET................................................ 18 

6 PYSÄKÖINTIÄ JA AJONEUVOJA KOSKEVIA LAKEJA, MÄÄRÄYKSIÄ JA 
OHJEITA .......... ...............................................................................................19 

6.1 YLEISTÄ ........................................................................................................ 19 
6.2 TIELIIKENTEEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ..................................................................... 19 

6.2.1 Pysäköintiä koskevia säädöksiä ................................................... 19 
6.2.2 Ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevia säädöksiä ............................. 20 

6.3 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS .................................................. 20 
6.4 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA .................................................... 21 
6.5 KAAVOITUS ................................................................................................... 22 

6.5.1 Yleiskaava .................................................................................... 22 
6.5.2 Asemakaava ................................................................................. 22 
6.5.3 Asemakaavojen rakentamisohjeet................................................ 22 

7 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MUISSA 
KAUPUNGEISSA.............................................................................................23 

7.1 YLEISTÄ ........................................................................................................ 23 
7.2 HELSINKI....................................................................................................... 23 
7.3 ESPOO.......................................................................................................... 23 
7.4 OULU............................................................................................................ 24 
7.5 KUOPIO......................................................................................................... 24 

8 JATKOTOIMENPITEITÄ RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINNIN 
JÄRJESTÄMISEKSI.........................................................................................25 

8.1 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYISSÄ NOUDATETTAVAT 
YLEISET PERIAATTEET JA TOIMINTALINJAT............................................................. 25 



    

8.1.1 Yleistä ........................................................................................... 25 
8.1.2 Yleiset periaatteet ......................................................................... 25 
8.1.3 Toimintalinjat toteutetuilla asuntoalueilla ...................................... 26 
8.1.4 Toimintalinjat uusilla asuntoalueilla .............................................. 26 

8.2 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMILLA TOTEUTETTAVAT MUUTOKSET................. 27 
8.2.1 Yleistä ........................................................................................... 27 
8.2.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet ............................................... 27 
8.2.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola .................................................... 28 
8.2.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet ....................................... 28 

8.3 ERITYISIÄ YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ................................................................. 29 
8.4 PYSÄKÖINTISELVITYKSET............................................................................... 29 
8.5 KAAVOITUS ................................................................................................... 30 

8.5.1 Yleiskaava .................................................................................... 30 
8.5.1.1 Yleistä....................................................................................... 30 
8.5.1.2 Vantaan yleiskaavaluonnos...................................................... 30 

8.5.2 Asemakaava ................................................................................. 31 
8.5.2.1 Yleistä....................................................................................... 31 
8.5.2.2 Pysäköintinormi ........................................................................ 31 
8.5.2.3 Jatkotoimenpiteet asemakaavoituksessa................................. 31 

8.6 RAKENTAMINEN............................................................................................. 32 

  

LIITELUETTELO 

 
Liite 1     Pysäköintialoitteita vuosilta 2001–2005, kartta 
 

Liite 2     Pysäköintialoitteita vuosilta 2001–2005, taulukko 
 

Liite 3     Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat vuonna 2005, kartta 
 

Liite 4     Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat vuonna 2005, taulukko 
 

Liite 5 a  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Myyrmäki ja  
               Martinlaakso, taulukko 
 

Liite 5 b  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Tikkurila, 
               Pakkala ja Ilola, taulukko 
 

Liite 5 c  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Korso,  
               Koivukylä ja Hakunila, taulukko 
 

Liite 6     Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkareservi vuonna 2005, kartta 
 

Liite 7     Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkareservi vuonna 2005, taulukko 
 

Liite 8     Pysäköintialoitteita vuosilta 2001–2005 ja  raskaiden ajoneuvojen  
               pysäköintipaikat vuonna 2005 
 

Liite 9     Pysäköintialoitteita vuosilta 2001–2005 ja  raskaiden ajoneuvojen  
               pysäköintipaikkareservi vuonna 2005 
 

Liite 10   Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat ja pysäköintipaikkareservi  
               vuonna 2005 
 

Liite 11   Pysäköintialoitteita vuosilta 2001-2005, raskaiden ajoneuvojen  
               pysäköintipaikat ja pysäköintipaikkareservi vuonna 2005 



 9   

1 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTISELVITYS VUONNA 2001 
 
Liikennesuunnittelussa valmistui vuonna 2001 selvitys Raskaiden ajoneuvojen pysä-
köinnistä Vantaan asuntoalueilla (julkaisu SO/C1/2001, tammikuu 2001). Pysäköin-
tiselvityksessä on esitetty maastohavaintojen perusteella tarkastelun kohteena olleilla 
alueilla havaitut raskaat ajoneuvot ja käsitelty kuorma-autojen pysäköinnistä 
asuntoalueille aiheutuvia häiriöitä. Selvityksessä on esitetty myös periaatteet kuorma-
autojen pysäköinnin rajoittamisesta ja pysäköintialueiden varaamisesta, sijoittamises-
ta ja toteuttamisesta asuntoalueiden läheisyyteen. Aluekohtaisessa tarkastelussa on 
käsitelty kahdenkymmenen alueen osalta kuorma-autojen pysäköinnin kehittämistar-
peita. 
 
Pysäköintiselvitys käsiteltiin 24.1.2001 (22. §) teknisessä lautakunnassa. Tällöin pää-
tettiin muun muassa hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi selvityksessä esitetyt pe-
riaatteet ja jatkotoimenpiteet sekä pyytää selvityksestä tarvittavat lausunnot asian jat-
kokehittämistä varten. 
 
Selvityksessä esitetään seuraavat periaatteet ja jatkotoimenpiteet: 
 
Raskaille ajoneuvoille tulisi olla pysäköintialueita keskimäärin 1 kuorma-autopaikka 
10 000 krs-m² kohti. Uusien alueiden kaavoituksessa tulisi yleisiä pysäköintialueita 
varata 1 kuorma-autopaikka 5 000 krs-m² kohti. Pysäköintialueita toteutettaisiin aluei-
den todellisen havaitun tarpeen mukaan. 

 
Kuorma-autojen pysäköintiä rajoitetaan asuntoalueilla, kun on osoitettu paikka, jonne 
kuorma-autot voi sijoittaa yöksi ja viikonlopuiksi. Uusia pysäköintirajoituksia ei asete-
ta, ellei kyseessä ole ilmeinen liikenneturvallisuutta vaarantava tai liikkumista estävä 
pysäköinti ja ellei ole tiedossa paikkaa, mihin siirrettävät ajoneuvot voidaan sijoittaa. 
 
Aluetarkasteluissa on käsitelty 20 alueella ilmenneitä raskaiden ajoneuvojen pysä-
köinnin paikallisia kysymyksiä. Alueittain on tehty jatkotoimenpide-ehdotuksia tilan-
teen kehittämiseksi eri osapuolia tyydyttävään suuntaan. Toimenpiteet jäävät alue-
arkkitehtien ja liikenneinsinöörien hoidettavaksi. 
 
 
 
2 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIÄ KOSKEVIA ALOITTEITA VUOSI-
NA 2001–2005 
 
Vuoden 2001 pysäköintiselvityksen jälkeen asukkailta on tullut jatkuvasti kaupungille 
aloitteita raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin kieltämiseksi asuntoalueilla. Asukkaat 
valittavat varsinkin talvella varhain aamulla asuntojen lähelle pysäköivien raskaiden 
ajoneuvojen käynnistyksen aiheuttamasta melusta ja pakokaasuista. Myös raskaiden 
ajoneuvojen on valitettu vaarantavan liikenneturvallisuutta erityisesti silloin, kun ajo-
neuvoja on pysäköity monta peräkkäin ja on jouduttu ajamaan vastaan tulevien ajo-
neuvojen ajokaistalla. Samoin huono näkemä katu- ja tonttiliittymissä raskaiden ajo-
neuvojen vuoksi on koettu ongelmaksi. Valituksia on kuorma-autojen pysäköinnistä 
merkittyjen paikkojen ulkopuolella silloin, kun pysäköintipaikat ovat jo täynnä. Tällai-
nen on muun muassa Kukinkuja. Lisäksi on huomautettu raskaiden ajoneuvojen ka-
dulle jättämistä öljyläikistä. Valituksia on myös jäteautojen aiheuttamista hajuhaitois-
ta.  
 
Yhdessä aloitteessa on esitetty, että kesäkahvilana käytössä olevaa asuntovaunun 
tyyppistä kioskivaunua saisi säilyttää talvikauden Uomatien yleisellä pysäköintialueel-
la. Myös pysäköintipaikan löytyminen matkailuautolle Martinlaakson alueelta yli vuo-
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rokauden pituiseksi ajaksi on koettu ongelmaksi. Kuorma-autoilijat ovat kyselleet ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen sijaintia ja ovat esittäneet pysäköinnin salli-
mista katujen varsilla. 
 
Aloitteita (kirjeitä, sähköpostia, puheluja) vuosilta 2001–2005 on koottu taulukkoon ja 
aloitteiden sijaintikohdat on esitetty kartalla. Kartta ja taulukko ovat liitteinä 1 ja 2. Lu-
etteloon kirjattuja aloitteita on eniten Myyrmäen, Martinlaakson, Viertolan, Tikkurilan 
ja Simonkylän alueilta. Näiden aloitteiden lisäksi on tullut koko Vantaan alueelta lu-
kuisia puheluja raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin kieltämiseksi sekä tiedusteluja ja 
toiveita raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikoista Vantaan alueella. 
 
Taulukossa aloitteiden kohdalla on esitetty tehtyjä ja tehtäviä toimenpiteitä. Osan 
kohdalla on katsottu, että aloitteet eivät johda erillisiin toimenpiteisiin. Osaan aloitteis-
ta on vastattu vuoden 2001 raskaiden ajoneuvojen pysäköintiselvityksen jälkeen tek-
nisessä lautakunnassa 24.1.2001 päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Asukkaiden 
ongelmalliseksi kokemaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä ei ole aina kielletty 
asuntokaduilla asukkaiden toiveiden mukaisesti, koska korvaavia pysäköintipaikkoja 
ei ole ollut osoitettavissa. Näissä tapauksissa raskaat ajoneuvot eivät ole olleet vaa-
raksi liikenneturvallisuudelle. 
 
 
 
3 NYKYISET RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT 
 
3.1 Kuorma- ja linja-autojen pysäköintipaikat 
 
3.1.1 Yleistä 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat sijaitsevat suurimmaksi osaksi yleisillä pysä-
köintialueilla ja katualueilla. Tilapäiset pysäköintialueet ovat Tikkurilassa palvelura-
kennusten korttelialueella (P), Hakunilassa yleisten pysäköintilaitosten korttelialueella 
(LPY), Länsimäessä Länsimäentien toisen ajoradan varauksen kohdalla ja Mikkolas-
sa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueella (YL). Katujen varteen on myös 
osoitettu liikennemerkein raskaille ajoneuvoille pysäköintipaikkoja. Pysäköintialueilla 
voi olla myös henkilö- ja pakettiautoille sekä matkailuajoneuvoille osoitettuja paikkoja 
tai alueilla ei ole erikseen merkitty ajoneuvoryhmiä. Merkittyjen paikkojen lisäksi ras-
kaita ajoneuvoja pysäköidään kaduilla, joilla pysäköinti sallitaan yleisesti. 
 
Edellisen pysäköintiselvityksen jälkeen on valmistunut Koivuhakaan Koivupuistontien 
pysäköintialue, Rekolaan Hanabölentien pysäköintialue, Sotungintien pysäköintialue 
Hakunilan urheilupuiston viereen ja Kuninkaanmäkeen Mittatien pysäköintialue, jois-
sa on pysäköintipaikkoja raskaille ajoneuvoille. Lisäksi pysäköintipaikkoja raskaille 
ajoneuvoille on merkitty Linnaisiin Silatielle ja Hämeenkylään Santamäentielle entisel-
le linja-autojen kääntöpaikalle. Hakkilaan Maarinkunnaantielle on merkitty paikkoja 
kuorma-autoille. Hakunilassa Suitsikujan pysäköintialue on poistunut raskaiden ajo-
neuvojen käytöstä. Simonkylässä Sananjalantien linja-autojen kääntöpaikka on ollut 
joukkoliikenteen käytössä.  
 
Osalla raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueista on myös henkilöautojen pysäköinti-
paikkoja. Tällaisia alueita on muun muassa Uomatien jatkeella Myyrmäessä, Vana-
montiellä Simonkylässä, Hanabölentiellä Rekolassa ja Mittatiellä Kolohongassa. 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat on merkitty kartalle (liite 3) ja tietoja pysä-
köintialueista on koottu taulukkoon (liite 4). Taulukossa esitetty pysäköintialueille so-
piva autojen määrä vaihtelee joillakin pysäköintialueilla riippuen ajoneuvojen pituu-
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desta. Arvioitaessa paikkamääriä autojen vähimmäispituutena on käytetty 8–10 met-
riä ja enimmäispituutena 25 metriä. 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkatarkastelussa on käytetty liikennesuunnitte-
lussa käytössä olevaa aluejakoa. 
 
3.1.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet 
 
Myyrmäessä Uomatien jatkeella ja sen vieressä olevalla yleisellä pysäköintialueella 
on iso raskaiden ajoneuvojen pysäköintialue. Alueelle sopii 13–25 raskasta ajoneu-
voa riippuen ajoneuvojen pituudesta. Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat sijait-
sevat suurimmaksi osaksi katualueella. Vantaan yleiskaavassa 14.9.1992 alue on 
merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Vantaan yleiskaavaluonnoksen 
yleiskaavakartassa 3.11.2004 sen kohdalle on merkitty Luhtitien jatke Raappavuoren-
tielle sekä tehokas asuntoalue (A1), jolle saa rakentaa ensisijaisesti asuinkerrostalo-
ja. Myyrmäessä on lisäksi Haltiantien kääntöpaikalla kolme kuorma-autopaikkaa sekä 
Ojahaanrinteellä 30 metrin matkalla on sallittu öisin ja viikonloppuisin kuorma- ja linja-
autojen pysäköinti. 
 
Hämeenkylässä on Pähkinänsärkijän pysäköintialue (8 paikkaa) sekä Santamäentien 
ja Sahratien liittymässä on entinen linja-autojen kääntöpaikka osoitettu kuorma- ja lin-
ja-autojen pysäköintiin. Varistossa on Varistonkujan pysäköintialueelle merkitty kaksi 
paikkaa kuorma-autoille. Linnaisissa Silatien ja Linnaistentien liittymään on merkitty 
kolmelle kuorma-autolle paikat. 
 
Martinlaaksossa on Kukinkujalla kolme kuorma-autopaikkaa. Kaivokselassa Kaivosti-
en ja Kaivosvoudintien liittymän pysäköintialueella on kolme merkittyä pysäköintipaik-
kaa kuorma- ja linja-autoille. Vantaanlaaksossa Aamutiellä on kolme paikkaa kuorma- 
ja pakettiautoille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.  Myyrmäki, Uomatien jatkeen pysäköintialue 
 



 12   

3.1.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola 
 
Pakkalassa Lautamiehentiellä on yleisellä pysäköintialueella kuorma- ja linja-autoille 
kaksi paikkaa. 
 
Viertolassa Unikkotiellä P-korttelissa (palvelurakennusten korttelialue) sijaitsevat ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat poistuvat lähiaikoina, sillä kaupunki on myynyt 
tontin vanhusten asuin- ja palvelukeskuksen ja päivähoitotilojen toteuttamista varten 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f.:lle. Korvaavien pysäköintipaikkojen si-
joittamista Unikkotien varteen tutkitaan. 
 
Simonkylässä on Vanamontien pysäköintialueella merkitty paikkoja 8–10 kuorma-
autolle. Kallioimarteentien pysäköintialueella on neljä kuorma-autopaikkaa.  
 
Hakkilaan Maarinkunnaantielle on merkitty kolme pysäköintipaikkaa kuorma-autoille. 
Koivuhakaan Koivupuistontielle on rakennettu kuorma-autoille sopiva (noin 4 paik-
kaa) pysäköintialue, jota ei ole osoitettu erikseen millekään ajoneuvoryhmälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2.  Simonkylä, Kallioimarteentien pysäköintialue 
 
 
3.1.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet 
 
Rekolassa Hanabölentiellä on Koivukylän alueen suurin pysäköintialue, jolla on 14–
18 pysäköintipaikkaa kuorma-autoille ja 10 paikkaa henkilöautoille. Koivukylässä 
Haapatien varrella on kolme paikkaa kuorma- ja linja-autoille. Havukoskella on Hal-
mekujan pysäköintialueella 12 paikkaa kuorma-autoille ja Peijaksentiellä Laurantien 
ja Kiulukujan välillä kadunvarressa on tilaa 2–5 kuorma- ja linja-autolle. Korsossa 
Maauunintien kadunvarressa on tilaa 4–9 kuorma- ja linja-autolle. Mikkolassa Venuk-
sentien ja Venuksenkujan liittymässä on pysäköintialue 4 kuorma-autolle. Vierumä-
essä Korppitien kadunvarressa on tilaa 2–5 kuorma- ja linja-autolle. 
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Länsimäessä Länsimäentien varren pysäköintialueella on paikkoja 14–24 kuorma- ja 
linja-autolle. Vaaralassa Koivumäentien kääntöpaikalla on tilaa 4–5 kuorma- ja linja-
autolle.  
 
Hakunilassa on Kimokujan pysäköintialueella tilaa noin 10 raskaalle ajoneuvolle. 
Vaunukalliontien entisellä linja-autojen kääntöpaikalla on kuorma- ja linja-autoille sal-
littu pysäköinti ainoastaan päivällä. Hakunilantien ja Hevoshaantien liittymän pysä-
köintialueella on neljä paikkaa kuorma- ja linja-autoille. Alueen kaksi paikkaa on mer-
kitty kioskin asiakkaiden paikoiksi. Hakunilantien ja Nissaksentien liittymän entisellä 
linja-autojen kääntöpaikalla on tilaa 2–3 raskaalle ajoneuvolle. Hakunilantien pysä-
köintialueella Riimukujan kohdalla on tilaa 12 raskaalle ajoneuvolle ja 5 henkilöautol-
le.  
 
Kuninkaanmäessä Mittatiellä on yhdistetty linja-autojen kääntöpaikka ja pysäköinti-
alue. Alueelle sopii 12 kuorma-autoa ja 7 henkilöautoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3.  Rekola, Hanabölentien pysäköintialue 
 
 
3.2 Matkailuajoneuvojen pysäköintipaikat 
 
Vantaalla on yleisillä pysäköintialueilla matkailuajoneuvoille erikseen merkittyjä pysä-
köintipaikkoja Varistossa Varistonkujan pysäköintialueella 43 paikkaa sekä Kaivokse-
lassa Kaivostien ja Kaivosvoudintien liittymässä pysäköintialueella 18 paikkaa. 
Myyrmäessä Uomatien jatkeen pysäköintialueelta poistettiin vuonna 2004 matkailu-
ajoneuvoille osoitetut paikat. Virtakujan ja Virtatien liittymässä on yleinen pysäköinti-
alue (LP) asemakaavan muutoksella muutettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), 
asuintonttien pysäköintialueeksi. Pysäköintialueella oli osoitettu 34 paikkaa matkailu-
ajoneuvoille. 
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Kuva 4.  Varisto, Varistonkujan pysäköintialue 
 
 
 
4 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN LASKENNAT 
 
4.1 Yleistä 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskentoja tehtiin huhtikuussa 2005 raskaiden ajo-
neuvojen pysäköintialueilla ja raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin merkityillä alueilla 
sekä jonkin verran katujen varsilla. Ajoneuvot laskettiin kerran valituilla paikoilla. Las-
kennat tehtiin tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kello 21–23. Pysäköintilaskentojen 
tulokset ovat liitteissä 5 a–c. 
 
4.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet 
 
Pysäköityjä raskaita ajoneuvoja laskettiin pysäköintialueiden lisäksi osittain katujen 
varsilla lähinnä Myyrmäen ja Martinlaakson alueilla.  
 
Varistonkujan pysäköintialueella oli yksi kuorma-auto ja 12 matkailuajoneuvoa. Kai-
vostien ja Kaivosvoudintien liittymän pysäköintialueen raskaiden ajoneuvojen kaikki 
paikat olivat käytössä ja alueella oli myös 11 matkailuajoneuvoa. Kukinkujan pysä-
köintialueella oli pysäköitynä kolme ajoneuvoa enemmän kuin paikkoja on. Pähkinän-
särkijän, Uomatien jatkeen ja Haltiantien pysäköintialueilla oli tilaa. Haltiantien pysä-
köintipaikoilla oli 7 henkilöautojen peräkärryä, mikä on huomattava määrä muihin 
alueisiin verrattuna. 
 
Myyrmäessä oli laskennassa mukana myös katuja. Putouskujalla oli kuorma-auto ja 
Kivikirveenkujalla kuormalava. Vaahtorinteellä, Uomakujalla, Putousrinteellä, 
Norotiellä ja Norokujalla ei ollut raskaita ajoneuvoja. Putouskujalla ja Putousrinteellä 
on kielletty kuorma- ja linja-autojen pysäköinti laskennan jälkeen. 
 
Martinlaakson alueella Martinkyläntien pohjoispuolella rakentamattomien tonttien 
kohdalla entisellä ratapohjalla oli pysäköitynä viisi raskasta ajoneuvoa. Raappavuo-
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renrinteellä oli neljä kuorma-autoa. Myllymäessä Vehkalantiellä oli rekka ja kaksi pe-
rävaunua. 
 
4.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola 
 
Peltolan torin viereisellä tilapäisellä pysäköintialueella ei ollut raskaita ajoneuvoja. 
Kallioimarteentien pysäköintialueella oli kolme raskasta ajoneuvoa. Vanamontien 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat olivat täynnä. Laskennassa olivat mukana 
myös Kallioimarteentien ja Malminiityntien kadunvarret. Kallioimarteentiellä ei ollut 
yhtään raskasta ajoneuvoa ja Malminiityntiellä oli kuusi raskasta ajoneuvoa.  
 
4.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet 
 
Länsimäentien pysäköintialue ja Koivumäentien kääntöpaikka olivat täynnä. Haku-
nilan alueella Kimokujan pysäköintialue oli täynnä. Hakunilantien ja Hevoshaantien 
liittymän pysäköintialueella sekä Hakunilantien pysäköintialueella Riimukujan kohdal-
la oli ajoneuvoja pysäköitynä enemmän kuin on merkittyjä paikkoja. 
 
Hanabölentien pysäköintialueen kuorma-autopaikat olivat täynnä ja henkilöautopaikat 
tyhjillään. Peijaksentien varsi välillä Laurantie–Kiulukuja oli täynnä. Myös Venuksen-
kujan ja Venuksentien liittymän pysäköintialue oli täynnä. 
 
Havukoskella Halmekujalla ja Korsossa Maauunintiellä kadunvarressa oli tilaa. Mitta-
tiellä teollisuusalueella sijaitsevalla pysäköintialueella oli yksi perävaunu. 
 
 
 
5 PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN RESERVI 
 
5.1 Yleistä 
 
Tässä työssä on selvitetty koko Vantaan alueella raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin 
soveltuvia asemakaavojen yleisiä pysäköintialueita ja katualueita sekä muita pysä-
köintiin sopivia alueita. Mukana on myös voimassa olevien asemakaavojen yleiset 
pysäköintialueet, joiden kohdalla on suunnitteilla asemakaavan muutoksia tai joille on 
osoitettu muuta maankäyttöä Vantaan yleiskaavaluonnoksen yleiskaavakartassa 
3.11.2004. Näille kohteille on löydettävä korvaavat paikat. 
 
Pysäköintialueet keskittyvät Vantaan itäosaan, vaikka pysäköintialueiden tarvetta on 
myös kaupungin länsiosassa. Suurin osa kohteista on rakentamattomia alueita. Osa 
on vastikään joukkoliikenteen linjamuutosten vuoksi tarpeettomiksi käyneitä linja-
autojen kääntöpaikkoja, joille voidaan osoittaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä. 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin soveltuvat alueet on esitetty kartalla (liite 6) ja 
koottu taulukkoon (liite 7).  
 
5.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet 
 
Vapaalassa Vanhalla Hämeenkyläntiellä Luhtitien liittymässä on yleinen pysäköinti-
alue, jonka toteuttamista on pidetty liikennesuunnittelussa kiireellisimpänä kohteena 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueiden osalta Länsi-Vantaalla.  
 
Linnaisissa Linnaistentiellä Kulkuspolun kohdalla nykyisen linja-autojen kääntöpaikan 
vieressä katualueella on tilaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikoille.  
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Varistossa Martinkyläntien ja Rystypolun kulmauksessa tenniskeskuksen viereisestä 
yleisestä pysäköintialueesta on rakennettu puolet. Pysäköintialueen laajentamisen 
yhteydessä alueelle lienee mahdollista osoittaa pysäköintipaikkoja raskaille ajoneu-
voille.  
 
Myyrmäessä Raappavuorentiellä Virtatien ja Uomatien välillä katualueen länsireunal-
la on varaus toiselle ajoradalle. Siihen on mahdollista toteuttaa tilapäisesti ennen ka-
dun rakentamista raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkoja samalla tavoin kuin Län-
simäentiellä on rakennettu. Vantaan yleiskaavaluonnoksessa Raappavuorentien län-
sipuolelle on esitetty tehokasta asuntoaluetta (A1). Vantaan yleiskaavassa 14.9.1992 
alue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon (ET), lähivirkistys- (VL) sekä urheilu- ja 
virkistyspalvelujen (VU) alueiksi.  
 
Martinlaaksossa Raappavuorentien ja Martinlaaksontien liittymään on suunniteltu 
kiertoliittymä, jolloin noin 50 metrin matkaa nykyisestä Raappavuorentiestä ja sen lä-
hialuetta voisi käyttää raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin. Katu ei sellaisenaan sovi 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin vaan sitä on laajennettava. Kadun vieressä 
maaston korkeuserot ovat suuret. Lähimpään asuintaloon alueen reunasta on noin 30 
metriä. Martinlaaksossa Raappavuorenrinteen kääntöpaikkaa voi laajentaa ja sijoittaa 
siihen kolme raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkaa. 
 
Kivistössä on Kenraalintien ja Kenraalinkujan liittymän vieressä katualueelle suunni-
teltu henkilöautojen pysäköintialue. Alueelle voi tarvittaessa osoittaa paikkoja raskail-
le ajoneuvoille, mutta se edellyttää pysäköintialueen suunnitelman muuttamista. 
 
Ylästössä Isonmännyntien ja Lehtikummunkujan liittymässä katualueella on tilaa pie-
nen pysäköintialueen rakentamiseen, johon sopii kaksi kuorma- tai linja-autoa. 
 
Viinikkalan alueella Varpukalliontien ja Katriinantien liittymässä Varpukalliontien ete-
läpuolella on asemakaavassa yleinen pysäköintialue. Yleiskaavaluonnoksessa pysä-
köintialueen vieressä on ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen 
alue (TT). Alueen lähellä on Lavangon moottorirata. 
 
Laadittavana olevassa Askisto 3 -asemakaavassa varataan yleinen pysäköintialue 
raskaita ajoneuvoja varten Uudenkyläntien ja Askistontien liittymässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5.  Vapaala, Vanhan Hämeenkyläntien ja Luhtitien liittymän pysäköintialue 

LPLUHTITIE

VIHDINTIE
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5.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola 
 
Tammistossa laadittavana olevassa Tammisto 4 B -asemakaavassa varataan yleinen 
pysäköintialue kuorma-autoja varten Rosendalinringillä. 
 
Pakkalassa Pakkalanrinteellä on kadun varteen suunniteltu kaksi raskaiden 
ajoneuvojen paikkaa.  
 
Hiekkaharjussa Talkootien, Sorapolun ja Talvikkitien rajaamalla alueella on asema-
kaavassa puistoksi merkitty alue, jolla on entinen linja-autojen kääntöpaikka. Alueelle 
sopisi raskaiden ajoneuvojen pysäköintialue. Pysäköintialueen toteuttaminen vaatii 
kaavamuutoksen. 
 
Jokiniemessä on Urheilutien ja Tikkurilantien liittymässä katualueen laajennus, johon 
on suunniteltu raskaille ajoneuvoille pientä pysäköintialuetta. Urheilutien ja Valkoisen-
lähteentien liittymässä on linja-autojen kääntöpaikka yleisellä pysäköintialueella. Alu-
eella on linja-autojen kääntöpaikkana tarvetta kouluaikana päivällä, joten se voidaan 
osoittaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueeksi yöajaksi ja viikonlopuiksi. Pysä-
köintialuetta on mahdollista laajentaa. 
 
Simonkylässä Kallioimarteentien pysäköintialuetta on mahdollista laajentaa länteen 
päin, jolloin voidaan osoittaa lisää pysäköintipaikkoja kuorma-autoille nykyisellä py-
säköintialueella. Tornimäen pysäköintialueella on nykyään 13 henkilöautopaikkaa. 
Osa paikoista on mahdollista muuttaa kuorma-autojen pysäköintipaikoiksi. Sananja-
lantien linja-autojen kääntöpaikkaa ei tarvita enää joukkoliikenteen käyttöön, joten sil-
lä voidaan sallia raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä. 
 
Koivuhaassa Koivuhaantien ja Meiramikujan liittymässä on asemakaavassa yleinen 
pysäköintialue, johon voidaan tarvittaessa rakentaa pysäköintipaikkoja raskaille ajo-
neuvoille. 
 
Ilolaan Satutien ja Tarinatien liittymän suurehkolle yleiselle pysäköintialueelle on tehty 
katusuunnitelma. Alueelle osoitetaan paikkoja raskaille ajoneuvoille ja henkilöautoille. 
Ilolassa Tuiskuntien linja-autojen kääntöpaikan yhteyteen on mahdollista toteuttaa 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6.  Simonkylä, Sananjalantien entinen linja-autojen kääntöpaikka 
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5.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet 
 
Koivukylässä Koivukylänväylän eteläpuolella Epinkoskentien kohdalla on Vanha Koi-
vukylä 3 -asemakaavassa pieni yleinen pysäköintialue, joka on liikennesuunnitelmas-
sa osoitettu raskaille ajoneuvoille. 
 
Asolassa Valtimotien ja Hansinkadun liittymässä on asemakaavassa suurehko ylei-
nen pysäköintialue, joka on Rekolanmäen asemakaavan liikennesuunnitelmassa 
osoitettu raskaille ajoneuvoille. 
 
Havukoskella on Varvikkokujalla entinen linja-autojen kääntöpaikka, jolla voi tilapäi-
sesti sallia raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä. Alue on asemakaavassa autopaikko-
jen korttelialuetta (Ap). 
 
Päiväkummussa Päiväkummuntien ja Peijaksentien liittymässä on Päiväkumpu 7  
-asemakaavassa yleinen pysäköintialue, johon liikennesuunnitelmassa on merkitty 
raskaiden ajoneuvojen ja henkilöautojen pysäköintipaikkoja. Alueelle tulee myös linja-
autojen kääntöpaikka. 
 
Korsossa Kulomäentien rampin ja Kulotien välissä on asemakaavassa yleinen pysä-
köintialue, johon voi tarvittaessa toteuttaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkoja. 
 
Mikkolassa Pihkalantien varrella raskaille ajoneuvoille ajatellulle isohkolle yleiselle 
pysäköintialueelle on laadittu asemakaavan muutos, jolla alue on muutettu yrityston-
tiksi. Korvaavia pysäköintipaikkoja raskaille ajoneuvoille on esitetty Pihkalantien ka-
dun varteen liikennesuunnittelun teettämässä yleissuunnitelman tarkistuksessa ja 
selvityksessä raskaan liikenteen pysäköintimahdollisuuksista Pihkalantiellä Kaakkois-
väylän ja Uranuksenkujan välillä. 
 
Leppäkorvessa Hirvastien ja Harmaahylkeentien liittymässä on Leppäkorpi 4 C 
 -asemakaavassa Hirvastien yleinen pysäköintialue. Alueelle tehdään katusuunnitel-
ma, jossa on pysäköintipaikkoja raskaille ajoneuvoille ja henkilöautoille.  
 
Nikinmäessä Kimalaisentiellä on asemakaavassa yleinen pysäköintialue, jolle kaavan 
liikennesuunnitelmassa on osoitettu pysäköintipaikkoja raskaille ajoneuvoille ja henki-
löautoille. Alueella on varaus myös linja-autojen kääntöpaikalle. 
 
Länsimäessä Maratontien eteläpuolelle asemakaavassa olevalle yleiselle pysäköinti-
alueelle Latukujan kohdalla on esitetty asemakaavan muutosta asuinalueeksi, jolloin 
pysäköintialue poistuisi. Pysäköintialueelle on ajateltu raskaiden ajoneuvojen ja hen-
kilöautojen pysäköintipaikkoja. Alueelle on saatava korvaava paikka. 
 
Vaaralassa asemakaavan mukainen yleinen pysäköintialue Hakunilantien ja Kuussil-
lantien liittymässä on yksityisen yrityksen käytössä. 
 
Hakunilassa Jokiniementiellä Lahdenväylän vieressä on voimassa olevassa asema-
kaavassa iso yleinen pysäköintialue, joka on tarkoitettu raskaille ajoneuvoille. Pysä-
köintialueen viereen nykyiselle Uudenmaan tiepiirin varikon alueelle tehtiin myös 
suunnitelma raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueeksi. Pysäköintialueen valmistuttua 
Kimokujan pysäköintialueella nykyisin sallittu raskaiden ajoneuvojen pysäköinti olisi 
kielletty. Hanke ei kuitenkaan toteutunut. Vantaan yleiskaavassa 14.9.1992 alue on 
merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Uudessa yleiskaavaluonnoksessa 
alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP). Kimokujan pysäköintialue on tarkoitettu kal-
liosuojan pysäköintialueeksi. Jokiniementien pysäköintialuetta ei voi poistaa ennen 
kuin sille osoitetaan korvaava tai korvaavia paikkoja. 
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Hakunilassa Sotungintien yleiselle pysäköintialueelle urheilupuiston viereen on ra-
kennettu pysäköintipaikat 10 linja-autolle. Pysäköintialue on tarkoitettu ensisijaisesti 
urheilupuiston käyttöön, mutta alueella on tarkoituksenmukaista sallia urheilutapah-
tumien ulkopuolella myös yleinen raskaiden ajoneuvojen pysäköinti. Samalla yleisellä 
pysäköintialueella on linja-autojen kääntöpaikka, jolla on linja-autojen kääntöpaikkana 
tarvetta kouluaikana päivällä ja sen lisäksi urheilutapahtumien aikana. Linja-autojen 
kääntöpaikalla voisi sallia raskaiden ajoneuvojen yö- ja viikonloppupysäköintiä. 
 
Itä-Hakkilassa on Valkoisenlähteentien ja Vyyhtitien liittymässä asemakaavassa ylei-
nen pysäköintialue, joka on tarkoitettu raskaille ajoneuvoille. 
 
Kuninkaanmäessä on Vanhan Porvoontien pohjoispuolella Lattamiehentien kohdalla 
asemakaavassa katualueen levennys, jolle voi tarvittaessa rakentaa raskaiden ajo-
neuvojen pysäköintipaikkoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Hakunila, Sotungintien pysäköintialue ja linja-autojen kääntöpaikka 
 
 
 
6 PYSÄKÖINTIÄ JA AJONEUVOJA KOSKEVIA LAKEJA, MÄÄRÄYKSIÄ JA OH-
JEITA 
 
6.1 Yleistä 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen sijoittamiselle asutukseen nähden ei ole 
olemassa selviä säädöksiä laissa, määräyksiä tai ohjeita. Tähän kappaleeseen on 
koottu tietoja laista, määräyksistä ja ohjeista, jotka koskevat raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintiä tai pysäköintipaikkojen sijoittamista. Kappaleessa on myös ajoneuvoja 
koskevaa lainsäädäntöä. Esille on otettu asioita, jotka painottuvat myös kuntalaisten 
aloitteissa. 
 
6.2 Tieliikenteen lainsäädäntöä 
 
6.2.1 Pysäköintiä koskevia säädöksiä 
 
Tieliikennelaissa 3.4.1981/267 on pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevia määräyksiä.  
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Tieliikennelain 27. §:ssä on pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot. Ajoneu-
voa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan, että siitä aiheutuu vaaraa 
tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. Pysäyttäminen ja pysäköinti on kiel-
letty muun muassa jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä, viiden metrin matkalla 
ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä, risteyksessä ja viittä metriä lähempänä ris-
teävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla sekä mäenharjalla 
tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä. 
 
Tieliikennelain 28. § sisältää erityiset pysäköintikiellot. Pysäköinti on kielletty muun 
muassa kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvolii-
kenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu. Pysäköinti on kielletty myös 
merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajo-
neuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle. 
 
6.2.2 Ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevia säädöksiä 
 
Ajoneuvojen rakennetta, kuntoa ja päästöjä koskevia säädöksiä on useissa laissa ja 
asetuksissa. Tällaisia säädöksiä ovat muun muassa: 
 

- Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 
- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen raken-
teesta ja varusteista 19.12.2002/1248 
- Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikenne-
kelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245 
- Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257  
- Laki pysäköintivirhemaksusta 5.8.1970/545 
- Valtioneuvoston asetus polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen 
ilmoittamisesta 9.11.2000/938. 

 
Asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä säädetään sen 5. §:ssä moottorikäyttöisen 
ajoneuvon tarpeettoman joutokäynnin kiellosta. Säädöksen mukaan moottorikäyttöi-
sen ajoneuvon seistessä muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen vuoksi ei ajo-
neuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle 
–15 °C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä kuitenkin käyttää enintään neljä minuut-
tia. Kielto ei koske tiettyjä erikoisajoneuvoja tai niiden toimintaa tai toimintavalmiiksi 
saattamista. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien sään-
nösten rikkomisesta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu (tieliikennelaki 105. §). 
Ajoneuvojen joutokäynnin valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. 
 
6.3 Vantaan kaupungin rakennusjärjestys 
 
Kaupunginvaltuuston 17.12.2001 hyväksymässä ja 1.1.2002 voimaan tulleessa Van-
taan kaupungin rakennusjärjestyksen 4. luvun 26. §:ssä on määräys ajoneuvojen säi-
lyttämisestä tontilla. 
 
Rakennusjärjestyksen mukaan asuin- tai asuin- ja liikerakennusta varten tarkoitettua 
tonttia ei saa käyttää linja-auton, yhdistelmäajoneuvon tai työkoneen eikä useamman 
kuin kahden kuorma-auton tai pienehkön työkoneen pitempiaikaiseen paikoitukseen 
tai säilytykseen. Jos kuorma-autoja tai pienehköjä työkoneita on tarpeen pysäköidä 
tontilla toistuvasti enemmän kuin kaksi, on pysäköintijärjestelyt hyväksytettävä lupa-
asiana. Kuitenkin tontilla, jonka pinta-ala on alle 1000 m², on kuorma-autojen ja pie-
nehköjen työkoneiden pysäköintijärjestelyt hyväksytettävä aina lupa-asiana. 
 
Rakennusjärjestyksen määräysten sisällön mieltämiseksi helpommin ovat kaupungin 
eri toimialat laatineet yhdessä kokoelman rakennusjärjestyksen lisätietoja ja viittauk-
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sia, jotka on hyväksytty rakennuslupajaostossa19.3.2002. Lisätiedot ja viittaukset 
ovat oikeudellisesti sitomattomia. Ne kuitenkin heijastavat rakennusvalvonnan toimin-
tatapaa sen tulkitessa rakennusjärjestyksen määräyksiä. Ohjeet annettiin lähinnä ra-
kennuslupaviranomaisen toimintaa varten. 
 
Rakennusjärjestyksen 26. §:n lisätiedoissa on ajoneuvojen säilyttämisestä tontilla 
mainittu, että taajaan asutulla alueella asuintonttia ei ole tarkoitettu kuorma-autojen, 
työkoneiden, asuntovaunujen ja veneiden säilytykseen.  
 
Rakennuslupahakemukseen on liitettävä pihasuunnitelma, jossa esitetään pysäköinti-
järjestelyt tontilla. Rakennusvalvonta ottaa kantaa pysäköintiin käsitellessään raken-
nuslupaa ensimmäistä kertaa. Uusissa rakennusluvissa vaaditaan aina pihasuunni-
telma. Rekka-autoille ei myönnetä lupaa tontilla pysäköimiseen, mutta kahdelle 
kuorma-autolle voidaan myöntää lupa pysäköintiin, jos tontilla on tilaa. Käytännössä 
Vantaalla omakotitontit ovat useimmiten niin pieniä, ettei niillä ole tilaa kuorma-
autojen pysäköintiä varten. 
 
Asuinalueitten ulkopuolella voidaan myöntää pysäköintilupa useammalle kuorma-
autolle, jos tontti on iso ja pysäköinnistä ei ole haittaa naapureille. Tällöin on raken-
nusvalvonnalle esitettävä suunnitelma kiinteistön pysäköintipaikoista. 
 
6.4 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa annetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja 
-asetusta täydentäviä, rakennusteknisiä ja vastaavia määräyksiä ja ohjeita. Raken-
tamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole 
velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne 
täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset. Rakentamismääräyskokoelman mää-
räykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyössä määräyksiä sovelletaan, jollei määräyksissä nimenomaan määrätä toisin, 
vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan 
mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman D-osan, LVI ja energiatalous, D2-osa (2003) 
sisältää rakennusten sisäilmaston ja ilmanvaihdon määräykset ja ohjeet. Ulko- ja jä-
teilmalaitteiden sijoittamisen kohdassa 3.4 on määräykset uuden rakennuksen si-
säilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevien ulkoilmalaitteiden sijoittamisesta. Ulkoilmalait-
teen etäisyys ulkoilman laatua pilaavista lähteistä muun muassa autojen pysäköinti- 
ja lastauspaikoista sekä ajoluiskista on vähintään 8 metriä. Erillispientaloissa voidaan 
edellä mainituissa kohdissa vähimmäisetäisyydet alittaa.  
 
Rakentamismääräyskokoelman kohdan 3.4.1.4 mukaan rakennuksen sijaitessa 50 
metriä lähempänä vilkasliikenteisen ajoväylän keskiviivaa, rakennuksen ulkoilmalait-
teet sijoitetaan mahdollisimman ylös, yleensä rakennuksen liikenneväylän vastakkai-
selle puolelle. Tie tai katu katsotaan vilkasliikenteiseksi ainakin silloin, kun keskivuo-
rokausiliikenne on yli 10 000 autoa vuorokaudessa. 
 
Vantaan internetsivuilla rakennusluvan hakemista koskevissa ohjeissa on kunnallis-
tekniikan lausunnon kohdalla esitetty, että vähintään kolmen autopaikan etäisyys 
asunnon tai työhuoneen ulkoilmalaitteeseen, josta otetaan puhdasta ulkoilmaa huo-
neistoon, on oltava suurempi kuin 8 metriä. Tämä etäisyys mitataan lähimmän auto-
paikan reunasta ulkoilmalaitteeseen. 
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6.5 Kaavoitus  
 
6.5.1 Yleiskaava 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 35. §:n mukaan yleiskaavan tarkoitukse-
na on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen oh-
jaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun 
kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen 
ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. 
 
Yleiskaavoissa käytettävissä merkinnöissä ei ole pysäköintialueille omaa merkintää, 
joten yleiskaavassa ei oteta kantaa esimerkiksi raskaiden ajoneuvojen pysäköintialu-
eiden sijoittamiseksi sopiviin paikkoihin. Ainakin isompien raskaiden ajoneuvojen py-
säköintialueiden osalta on tarpeellista miettiä jo yleiskaavan laadinnan yhteydessä 
niiden sijoittaminen ja ohjata pysäköintialueiden sijoittamista.  
 
6.5.2 Asemakaava 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 50. §:n mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjes-
tämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituk-
sena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja 
muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän ra-
kentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan ja kaavan muun ohjaustavoitteen 
edellyttämällä tavalla. 
 
Asemakaavoissa käytettävissä merkinnöissä on merkintä LP, yleinen pysäköintialue; 
LPY, yleisten pysäköintilaitosten korttelialue; LPA, autopaikkojen korttelialue. Asema-
kaavamerkinnöissä on myös LTA, tavaraliikenneterminaalin korttelialue. Asemakaa-
voissa voidaan merkitä pistekatkoviivalla ja a-merkinnällä auton säilytyspaikan ra-
kennusala sekä pistekatkoviivalla ja p-merkinnällä pysäköimispaikka. Pysäköintialuei-
ta voidaan rakentaa myös katualueeksi merkityille alueille. 
 
Vantaalla ei ole yleisiä pysäköintialueita tai katualueen osia merkitty asemakaavoissa 
erikseen raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueiksi. Yleensä asemakaavojen yhtey-
dessä tehtävissä liikennesuunnitelmissa osoitetaan raskaille ajoneuvoille tarkoitetut 
pysäköintialueet ja -paikat.  
 
6.5.3 Asemakaavojen rakentamisohjeet 
 
Asemakaavakartan, kaavamerkintöjen ja määräysten lisäksi voidaan asemakaa-
vaselostukseen liittää tulkitsemis- ja rakentamisohjeita, joita ovat esimerkiksi erillinen 
kortteli tai ympäristönhoitosuunnitelma sekä lähiympäristön suunnitteluohjeet ja suo-
situkset. Ohjeiden tarkoituksena on toimia arviointiperusteena rakennusluvasta pää-
tettäessä. Rakennusvalvonta pyrkii noudattamaan asemakaavan rakentamisohjeita 
rakennuslupaprosessin aikana. 
 
Rakentamisohjeet on laadittu muun muassa Ylästö 2 -asemakaava-alueella kaupun-
gin luovuttamille tonteille kortteleissa 40 237–40 240 Mansikkatien ja Mansikkakujan 
alueella Vanhatien itäpuolella. Rakentamisohjeissa autopaikkoja koskevassa koh-
dassa on määräys: "Autotallin tai -katoksen lisäksi on varattava vieraspaikka tontilta, 
koska kaduille tulee pysäköintikielto." Tonteilla on varattu kaksi autopaikkaa asuntoa 
kohti. Mansikkatielle ei ole toistaiseksi asetettu pysäköintikieltomerkkejä.  
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7 RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MUISSA 
KAUPUNGEISSA 
 
7.1 Yleistä 
 
Laajemman kuvan saamiseksi raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämisestä ja 
Vantaan tilanteen vertaamiseksi muihin kaupunkeihin kysyttiin muutaman muun 
Suomen kaupungin pysäköintijärjestelyistä ja -periaatteista. Tiedot perustuvat pää-
osin puhelimessa käytyihin keskusteluihin raportin laatijan ja muiden kaupunkien 
suunnittelijoiden kesken. Parilta kaupungilta saatiin myös kirjallista materiaalia. Mu-
kana ovat Vantaan naapurikaupungeista Helsinki ja Espoo. Kuopio on esimerkkinä 
kaupungin järjestämästä maksullisesta pysäköinnistä ja Oulu edustamassa pohjoista 
Suomea. 
 
7.2 Helsinki 
 
Helsingissä ei ole erityisiä ohjeita raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämiseksi. 
Pysäköintiongelmia ratkaistaan tapauskohtaisesti käyttäen harkintaa, esimerkiksi kiel-
letään raskaiden ajoneuvojen pysäköinti parvekkeiden kohdalla. Pysäköintikielloista 
keskustellaan myös pysäköinninvalvonnan kanssa.  
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämiseksi voidaan ottaa myös isompi alue 
tarkasteltavaksi. Alueella sallitaan pysäköinti kohdissa, joissa siitä aiheutuu vähiten 
häiriötä. Tällainen laajempi raskaiden ajoneuvojen pysäköintiselvitys on tehty muun 
muassa Laajasalon alueella. Selvitystyössä oli mukana myös alueen asukkaita ja 
kuorma-autoilijoita.  
 
Asemakaavoituksessa Helsingissä on uusilla alueilla ohjeena, että alueilla kaavoite-
taan asukkaiden kuorma-autoille yksi autopaikka 12 000 krs-m² kohti. Nämä autopai-
kat voivat olla myös katu- tai yleisillä alueilla. Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Van-
hemmissa asemakaavoissa on yleisiä pysäköintialueita, joihin on toteutettu raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintipaikkoja. 
 
Valituksia Helsingissä tulee enimmäkseen pientaloalueilta. Raskaiden ajoneuvojen 
pysäköinti aiheuttaa jatkuvasti ongelmia Helsingissä.  
 
7.3 Espoo 
 
Espoon katualueilla ja yleisillä pysäköintialueilla noudatettava pysäköintipolitiikka on 
hyväksytty teknisessä lautakunnassa 5.6.2003. Pysäköintipolitiikassa on mukana 
myös raskaan liikenteen pysäköintiä koskevia periaatteita. 
 
Asiointipysäköintiin tarkoitetut pysäköintiruudut merkitään yleensä 2,5 metrin levyisik-
si, mikä mahdollistaa muun muassa kuorma-autojen pysäköinnin. Asiointipysäköinti-
paikkojen aikarajoitus merkitään asioinnin tarvitseman pituuden mukaan (15 minuut-
tia – 4 tuntia) ja rajoituksen voimassaoloaika määräytyy palvelujen aukioloaikojen pe-
rusteella. 
 
Asuntoalueilla katupysäköintiä sallitaan kaikilla alueilla, mikäli se on mahdollista. Ka-
duilla voidaan sallia aikarajoitettua pysäköintiä, jos ajoradan leveys on vähintään 5,0 
metriä (poikkeuksellisesti 4,5 metriä) ja pysäköinti on näkemien ja tonttiliittymien kan-
nalta mahdollista. Asuintalojen kohdalla pysäköintiruudut merkitään yleensä 2,0 met-
rin levyisiksi. Tarkoituksena on estää raskaiden ajoneuvojen pysäköinti asuntojen lä-
hellä. Joillakin asuntoalueilla on niin lievä pysäköintinormi, että asukkaille ei ole riittä-
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västi pysäköintipaikkoja tonteilla, joten näillä alueilla asukkaat vaativat helpommin 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintikieltoa. 
 
Omakotivaltaisilla pientaloalueilla voidaan sallia täysin vapaa kadunvarsipysäköinti, 
mikäli siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa kadun varren asukkaille, kadun kunnossa-
pidolle tai liikenneturvallisuudelle. 
 
Yleisille pysäköintialueille pyritään mahdollisuuksien mukaan merkitsemään muuta-
mia kuorma- ja linja-autoille varattuja paikkoja. 
 
Raskaiden ajoneuvojen haitallisesta pysäköinnistä aiheutuvat ongelmat hoidetaan 
yksittäistapauksina siten, että haitalliseksi koetun kuorma- tai linja-auton pysäköinti 
siirtyy sopivampaan paikkaan. 
 
Yksinomaan kuorma-autojen pysäköinnin kieltävien liikennemerkkien käyttöä välte-
tään. 
 
Pysäköintikieltoalueella sallittu pysäköinti osoitetaan, milloin mahdollista, pysäköinti-
paikkaliikennemerkillä ja sen yhteyteen asetettavilla aikarajoitusta ja voimassaoloai-
kaa osoittavilla lisäkilvillä. Käytännössä pysäköintikieltoalueella pysäköintipaikat mer-
kitään yleensä myös niin pieniksi, etteivät raskaat ajoneuvot sovi niillä pysäköimään. 
 
7.4 Oulu 
 
Oulussa raskaiden ajoneuvojen pysäköinti ei aiheuta juurikaan ongelmia, eikä kau-
pungilla ole ohjeita raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämiseksi.  
 
Oulussa ei ole yleisiä pysäköintialueita raskaille ajoneuvoille. Raskaita ajoneuvoja 
pysäköidään sisääntuloväylien levähdysalueilla, joista osa on kaupungin alueita. Le-
vähdysalueita on kolme ja ne sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä keskustas-
ta. Liikenteenharjoittajilla on omia terminaaleja, joissa pysäköidään. Matkahuollon pi-
halla pysäköidään autoja, jotka tuovat tai vievät rahtitavaraa. Raskaita ajoneuvoja ei 
pysäköidä keskusta-alueella. 
 
Raskaita ajoneuvoja pysäköidään myös asuntoalueilla. Asukkailta tulee harvoin vali-
tuksia. Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä valitukset ovat tulleet omakoti-, rivitalo- 
ja pienkerrostaloalueilta. Yleensä valitetaan kadun kunnossapidon takia siksi, että 
kadut ovat ahtaita. Myös naapureiden välisten kiistojen vuoksi valitetaan raskaiden 
ajoneuvojen pysäköinnistä. Pysäköinnin kieltämisessä otetaan huomioon liikennetur-
vallisuus- ja kunnossapitoperusteet. Pysäköintiä kielletään valitusten vuoksi kapeim-
milla kaduilla ja sallitaan leveämmillä kaduilla. 
 
Kaavoituksessa on periaatteena kaavoittaa kaupungin luovuttamia omakotitontteja 
isommiksi, jotta kuorma-autot sopivat pysäköimään niillä.  
 
7.5 Kuopio 
 
Kuopiossa on raskaalle liikenteelle rakennettu lämpötolpallisia pysäköintipaikkoja 
Rauhalahdentien, Hulkontien ja Orsitien varteen pysäköintialueille, Hatsalankadun 
kalliosuojaan sekä Sopenkadun varteen Neulamäen teollisuusalueella. Orsitien pysä-
köintialueella on myös lämpötolpallisia pysäköintipaikkoja henkilöautoille. Pysäköinti-
alueiden rakentaminen on lähtenyt liikkeelle autoilijoiden tarpeesta. Teknisen viraston 
kunnallistekninen osasto on ottanut vastuun suunnittelusta, toteutuksesta, vuokrauk-
sesta ja kunnossapidosta. Kunnallisteknisen osaston pysäköintilaitos vuokraa paikko-
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ja sekä vastaa paikoitusalueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä tekee peruskorja-
uksia. Kuorma-autopaikan kuukausivuokra on 32 euroa vuonna 2005. 
 
Pysäköintialueilla on tilaa 6–10 autolle ja Sopenkadun varressa on kolme pysäköinti-
paikkaa. Pysäköintialueilla ei ole valvontaa. Hatsalankadun kalliosuoja on lukittu, 
mutta käyttäjät vastaavat lukituksesta. Pysäköintipaikat ovat täynnä lukuun ottamatta 
Orsitien aluetta. Yksi uusi alue on suunnitteilla.  
 
Raskaita ajoneuvoja pysäköidään myös katujen varsilla. Pysäköinti kielletään kadun 
varrella, jos asukkaat valittavat raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä. 
 
Kuopiossa on tavoitteena uusissa asemakaavoissa varata kuorma-autoille pysäköin-
tipaikkoja 1 autopaikka 5 000 krs-m² kohti. 
 
 
 
8 JATKOTOIMENPITEITÄ RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINNIN JÄR-
JESTÄMISEKSI 
 
8.1 Raskaiden ajoneuvojen pysäköintijärjestelyissä noudatettavat yleiset peri-
aatteet ja toimintalinjat 
 
8.1.1 Yleistä 
 
Vuoden 2001 selvityksessä esitettiin raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestelyjä 
koskevat periaatteet ja toimintalinjat. Tekninen lautakunta hyväksyi ne ohjeellisina 
noudatettavaksi. Ohjeet raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin järjestämiseen ovat edel-
leenkin tarpeelliset, koska asiasta saadaan huomattava määrä palautetta ja esityksiä. 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin periaatteet ja toimintalinjat on kirjattu tähän työ-
hön painotuksiltaan aikaisemmin hyväksytyssä muodossa. Tehdyt tarkistukset ovat 
aikaisempia ohjeita koskevia täydennyksiä.  
 
Lähtökohtana raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin periaatteille on pidetty kaupungin 
missiota, joka on seuraava: 
 
Kaupungin tehtävänä on turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, parantaa asukkai-
den ja yritysten elin- ja toimintaympäristöä sekä turvata toimiva yhdyskuntarakenne. 
Toiminnan lähtökohtia ovat ihmisistä välittäminen, yrittäjyyden arvostaminen sekä 
kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden arvostaminen. 
 
Kaupungin vision mukaan Vantaalla on eri-ikäisten ihmisten hyvä elää. Kaupunki on 
kansainvälinen liiketoiminnan, logistiikan ja osaamisen keskus. 
 
Kaupungin näkemys logistiikan tärkeästä asemasta omassa visiossaan edellyttää, et-
tä muun muassa raskaiden ajoneuvojen säilytys ja pysäköinti on kunnolla järjestetty 
kaupungin alueella. Samalla on huolehdittava siitä, että raskaiden ajoneuvojen liiken-
ne tai pysäköinti ei kohtuuttomasti häiritse asukkaiden hyvän elämän edellytyksiä. 
 
8.1.2 Yleiset periaatteet 
 
Kaupungin tehtävänä on osaltaan järjestää yleisiä pysäköintialueita ja kadunvarsi-
pysäköintiä raskaita ajoneuvoja varten.  
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Pysäköintimahdollisuuksia järjestetään myös asuntoalueille välttämätöntä tarvetta 
vastaavasti asumiselle ja muille häiriintymisherkille toiminnoille kuten päiväkodeille  
mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavilla paikoilla.  
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti pyritään asuntoalueilla järjestämään kohtuullisen 
pienille 2–6 auton alueille, etteivät pysäköinnistä ympäristöön aiheutuvat häiriöt tar-
peettomasti kasaannu.   
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti on otettava huomioon yleiskaavoituksessa, ase-
makaavoituksessa, rakentamisessa ja liikenteen ohjauksen suunnittelussa. 

 
8.1.3 Toimintalinjat toteutetuilla asuntoalueilla 
 
Valmiiksi tai lähes valmiiksi rakennetuilla alueilla ei tule ottaa raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintiin käytettyjä alueita muuhun käyttöön ilman erityisen painavaa liikkumi-
seen, liikenneturvallisuuteen tai huomattaviin ympäristöhäiriöihin liittyvää syytä, en-
nen kuin raskaille ajoneuvoille on osoitettu korvaavat tilat.   
 
Häiriöitä aiheuttaviksi koettujen alueiden järjestelyjä pyritään parantamaan  tarkenta-
malla liikenteenohjaus- ja ajoratamerkintöjä sekä toteuttamalla suojaistutuksia ja  
-rakenteita. Katupysäköinti voidaan sallia, kun kadun leveys on noin 5–6 m ottaen 
huomioon liikenteen vilkkaus kadulla. 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköinti pyritään järjestämään siten, että pysäköijät vas-
taavat osaltaan kustannuksista, vähintään alueiden puhtaana- ja kunnossapitokus-
tannuksista.  
 
Kaupungin yleisiä pysäköintialueita ei ole tarkoitettu ajoneuvojen pitkäaikaista säilyt-
tämistä varten vaan lyhytaikaiseen pysäköintiin. Niitä ei tule käyttää autojen, matkai-
luajoneuvojen, kioskivaunujen ja perävaunujen säilytyspaikkoina. 
 
8.1.4 Toimintalinjat uusilla asuntoalueilla 
 
Kaavoituksen kohteeksi tulevilla uusilla asuntoalueilla varataan riittävästi pysäköinti-
paikkoja raskaille ajoneuvoille pysyvästi pysäköintitarkoitukseen soveltuvilta alueilta. 
Varaus 1 kuorma-autopaikka 5 000 –10 000 krs-m2 kohti on riittävä sekä raskaiden 
ajoneuvojen että muiden yleisten pysäköintialueiden tarpeita varten. Kun pysäköinti-
paikat osoitetaan erillisiltä alueilta, kadut voidaan mitoittaa vain liikkuvan liikenteen 
tarvetta vastaaviksi. Alueita toteutetaan vähitellen todellisen tarpeen mukaisesti. 
 
Tulee selvittää mahdollisuus tonttien pysäköintialueiden mitoitukseen siten, että niille 
voidaan sijoittaa tarvittaessa raskaiden ajoneuvojen paikkoja rakennusjärjestyksessä 
sallittu määrä. 
 
Alueiden toteutuksessa ja käytössä selvitetään mahdollisuuksia luovuttaa kokonaisia 
alueita tarvitsijoiden toteutettaviksi ja/tai ylläpidettäviksi. Tällöin on mahdollista vähen-
tää ympäristöhaittoja muun muassa suoja-aidoilla, istutuksilla ja esimerkiksi sähkö-
lämmityksellä. Tällöin on mahdollista saada pysäköintialueiden käyttäjät vastaamaan 
aiheutuvista kustannuksista. 
 
Alueiden tulee olla sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen soveltuvia 
ja toteuttamiskustannuksiltaan kohtuullisia ja mielellään muihin tarpeisiin vähemmän 
soveltuvia. Pysäköintialueita tulisi olla varattuna siten, että etäisyydet kuljettajien 
asunnoille ovat kohtuulliset, koska liian kaukana olevia pysäköintialueita ei käytetä, 
vaan pyritään etsimään lähellä asuntoa olevia epävirallisia paikkoja. Pysäköintialuei-
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den sijoittelussa tulee  kuitenkin hyväksyä kohtalainen kävelymatka asunnolle. Erin-
omaisia sijoituspaikkoja raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueille ovat meluisat pää-
teiden, pääkatujen ja junaratojen varret sekä teollisuusalueet. 
 
8.2 Liikenteenohjaussuunnitelmilla toteutettavat muutokset  
 
8.2.1 Yleistä 
 
Nopeimmin, helpoimmin ja halvimmin raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin selkeyttä-
miseksi muutoksia saadaan liikenteenohjauksen suunnittelulla, liikennemerkkien pys-
tyttämisellä ja tiemerkinnöillä. Tämä ratkaisee kuitenkin vain pienen osan ongelmista.  
 
Jo rakennetuilta pysäköintialueilta ei ole perusteita poistaa raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintipaikkoja, koska pysäköintipaikkoja on kysyntään nähden vähän ja uusien 
pysäköintialueiden rakentamiseen on ollut vaikeata saada rahoitusta kaupungin tiu-
kan taloudellisen tilanteen vuoksi. 
 
Pysäköintialueilla, joilla on valitettu ylimääräisistä raskaista ajoneuvoista, on syytä 
merkitä paikkojen määrä ja sijainti selkeästi sekä liikennemerkeillä että tiemerkinnöin. 
Tällaisia paikkoja ovat muun muassa Kukinkuja Martinlaaksossa ja Vanamontie Si-
monkylässä. Alueilla on myös tehostettava pysäköinninvalvontaa. 
 
Osa Vantaan alueista on niin täyteen rakennettuja, ettei niiltä löydy tilaa yleisille py-
säköintialueille. Tällaisia alueita ovat muun muassa Viertola ja Tikkurila. Asuntoalueil-
la asukkaiden on sopeuduttava myös siihen, että raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä 
sallitaan katujen varsilla. 
 
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja häiriöiden vähentämiseksi asuntoalueiden 
katujen varrella raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä voi rajoittaa siten, että merkitään 
kadun reunaan pysäköintitila 1–3 peräkkäiselle ajoneuvolle enintään 25–30 metrin 
matkalla ja sijoitetaan pysäköintipaikat mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaviin 
kohtiin. Pysäköintipaikat voidaan sijoittaa esimerkiksi kadun reunalla sille puolelle, 
jossa on asuinalueiden pysäköintialueita tai puistoa. Raskaiden ajoneuvojen pysä-
köintitilan pituus kadunvarressa on syytä suhteuttaa myös kadun pituuteen, jotta tilaa 
on myös henkilö- ja pakettiautojen pysäköinnille. Kadunvarsipysäköintiä on tutkittava 
laajemmalla alueella, eikä vain yhden kadun osalta. Jos lähettyvillä raskaiden ajo-
neuvojen pysäköintialueella on tilaa, voidaan raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä katu-
jen varsilla rajoittaa enemmän. 
 
Esille on tullut myös matkailuajoneuvojen ja kioskivaunujen pysäköinti yleisillä alueil-
la. Asuntovaunujen ja -autojen sekä kioskivaunujen pitempiaikaisen pysäköinnin sal-
liminen yleisillä pysäköintialueilla tai katujen varsilla ei ole kohtuullista. Matkailuajo-
neuvojen lyhytaikaista pysäköintiä yleisillä pysäköintialueilla ja katujen varsilla voi-
daan sallia.  
 
8.2.2 Myyrmäen ja Martinlaakson alueet 
 
Nykytilanteessa Uomatien jatkeen pysäköintialueen paikkojen riittävyys vaikuttaa sii-
hen, minkä verran Myyrmäen alueella voidaan kieltää raskaiden ajoneuvojen pysä-
köintiä katujen varsilla. Pysäköintilaskennan mukaan Uomatien jatkeen raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintialueella on tilaa. Osa raskaista ajoneuvoista pysäköi Myyrmä-
en urheilupuiston pysäköintialueella. Myyrmäen urheilupuiston alueella tullaan rajoit-
tamaan pysäköintiä. Jatkossa Uomatien jatkeen pysäköintialueella on tehtävä pysä-
köintilaskentoja, jotta nähdään, onko alueella tilaa.  
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Martinlaakson alueella ei ole yleisiä pysäköintialueita, joille voidaan siirtää raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintiä katujen varsilta. Siten Martinlaakson alueella raskaiden ajo-
neuvojen pysäköinti on järjestettävä edelleen katujen varsilla mahdollisimman vähän 
häiriötä aiheuttaviin paikkoihin. 
 
8.2.3 Tikkurilan alue, Pakkala ja Ilola 
 
Jokiniemessä Urheilutien ja Valkoisenlähteentien liittymässä linja-autojen kääntöpai-
kalla voidaan sallia raskaiden ajoneuvojen yö- ja viikonloppupysäköintiä. Simonkyläs-
sä Sananjalantien entinen linja-autojen kääntöpaikka voidaan merkitä raskaiden ajo-
neuvojen pysäköintialueeksi ja Tornimäessä muuttaa osa pysäköintipaikoista raskail-
le ajoneuvoille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Jokiniemi, Urheilutien ja Valkoisenlähteentien liittymän linja-autojen kääntö-
paikka 
 
 
8.2.4 Korson, Koivukylän ja Hakunilan alueet 
 
Havukoskella Varvikkokujalla entinen linja-autojen kääntöpaikka voidaan merkitä ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköintialueeksi siihen saakka, kunnes se tarvitaan asema-
kaavan mukaiseen käyttöön. Hakunilassa Sotungintien yleinen pysäköintialue on tar-
koitettu ensisijaisesti urheilupuiston käyttöön, mutta alueella on tarkoituksenmukaista 
sallia urheilutapahtumien ulkopuolella myös yleinen raskaiden ajoneuvojen pysäköin-
ti. Samalla pysäköintialueella sijaitsevalla linja-autojen kääntöpaikalla voi sallia ras-
kaiden ajoneuvojen yö- ja viikonloppupysäköintiä. 
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Kuva 9. Havukoski, Varvikkokujan entinen linja-autojen kääntöpaikka 
 
8.3 Erityisiä ympäristökysymyksiä 
 
Pakokaasuja ja melua sekä tarvittaessa muita ympäristöongelmia koskevien valitus-
ten yhteydessä liikennesuunnittelun ja ympäristökeskuksen pitää yhdessä harkita rat-
kaisua raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin rajoittamisen tarpeellisuudesta kaduilla. 
 
Jäteautojen aiheuttamista hajuhaitoista on valitettu silloin tällöin. Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta (YTV) puuttuu jäteautojen aiheuttamiin haittoihin ja on yhtey-
dessä jätekuljetusyrityksiin. Jäteautojen aiheuttamia haittoja hoitaa YTV:ssä kuljetus-
asiamies.  
 
Yhdeksi kysymykseksi on noussut se, voidaanko raskaiden ajoneuvojen pysäköinti 
asuntokaduilla kieltää tietyssä kohtaa sillä perusteella, että joidenkin asukkaiden mie-
lestä ajoneuvot rumentavat aluetta. Asukkaiden käsityksen mukainen ajoneuvojen 
rumentava vaikutus ei voi olla raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin kieltämisen perus-
teena vaan pysäköinnin kieltämisen on perustuttava liikenneturvallisuuden vaaranta-
miseen ja katujen kunnossapidon vaikeutumiseen. 
 
Pientaloalueilla on tullut esille, että kuorma-autoja pysäköidään kadun reunalla naa-
purin tontin puolella, mikä aiheuttaa jatkuvaa valittamista pakokaasuista, melusta ja 
öljyläikistä. Jos tällaisissa tapauksissa pysäköinti kielletään yhdessä kohtaa ja jos 
alueella ei ole yleistä pysäköintialuetta, niin ongelma siirtyy toiseen kohtaan kadulla. 
Autoilijoiden olisi aiheellista pysäköidä pientaloalueella kuorma-autonsa oman tont-
tinsa kohdalle kadun varteen, jos siitä ei ole vaaraa liikenneturvallisuudelle, jotta täl-
laiset turhan tuntuiset valitukset vähenisivät.  
 
8.4 Pysäköintiselvitykset 
 
Pysäköintilaskentojen perusteella ainakin Martinlaaksossa ja sen lähialueella, Ha-
kunilassa, Rekolassa, Havukoskella sekä Mikkolassa on tarvetta uusille raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintialueille. Aloitteiden perusteella Martinlaaksossa sekä Tikkuri-
lan suuralueella ainakin Viertolassa ja Simonkylässä on tarvetta raskaiden ajoneuvo-
jen pysäköintipaikoille.  
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Vantaalla on aiheellista tehdä alueellisia raskaiden ajoneuvojen pysäköintiselvityksiä. 
Alueellisia pysäköintiselvityksiä on tarpeen tehdä liikenteenohjaussuunnitelmien laa-
timista, muuttamista ja kaavoitusta varten. Pysäköintiselvitystyössä on liikennesuun-
nittelun lisäksi tarpeen olla mukana kaavoituksen, ympäristökeskuksen ja pysäköin-
ninvalvonnan edustajia sekä mahdollisesti muita asiantuntijoita. Alueellisia pysäköin-
tiselvityksiä voisi tehdä ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi Martinlaakson ja Si-
monkylän alueilla.  
 
8.5 Kaavoitus 
 
8.5.1 Yleiskaava 
 
8.5.1.1 Yleistä  
 
Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun 
suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavoissa käy-
tettävissä merkinnöissä ei ole pysäköintialueille omaa merkintää. Nykyisen käytännön 
mukaan yleiset pysäköintialueet, myös suuremmat raskaiden ajoneuvojen pysäköin-
tialueet, on sijoitettava asemakaavoitusvaiheessa yleiskaavassa muihin tarkoituksiin 
merkityille alueille. 
 
Yleiskaavan laadinnan yhteydessä maankäytöstä päätettäessä tulee harkita, mihin 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueita voidaan sijoittaa. Suuremmat pysäköintialu-
eet raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä varten tulee osoittaa yleiskaavassa. Yleiskaa-
vamerkintöihin on hyvä lisätä myös pysäköintialuemerkintä. Yleiskaavassa tulee 
myös varata sopivia ja riittävän suuria terminaalialueita yrityksille ja liikennöitsijöille. 
 
8.5.1.2 Vantaan yleiskaavaluonnos  
 
Vantaan yleiskaavaluonnoksen yleiskaavakartassa 3.11.2004 on esitetty joidenkin 
yleisten pysäköintialueiden kohdalle sellaista maankäyttöä, että nykyistä raskaiden 
ajoneuvojen pysäköintialuetta ei voida säilyttää entisellä paikalla tai asemakaavan 
mukaista suurta raskaiden ajoneuvojen pysäköintialuetta ei voi toteuttaa. Jos yleis-
kaavassa osoitetaan raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin sopivat alueet muuhun 
maankäyttöön, niin on hyvin vaikeata löytää myöhemmin asemakaavoja ja asema-
kaavojen muutoksia laadittaessa pysäköintiin käytettävissä olevia alueita.  
 
Tällainen alue on muun muassa Myyrmäessä Uomatien jatkeen iso pysäköintialue, 
jonka kohdalle Vantaan yleiskaavaluonnoksessa on merkitty Luhtitien jatke Raappa-
vuorentielle sekä tehokas asuntoalue (A1), jolle saa rakentaa ensisijaisesti asuinker-
rostaloja. Jatkossa ongelmana on Uomatien jatkeen pysäköintialueen korvaaminen, 
kun yleiskaavaluonnoksen mukainen Luhtitie ja alueen asuntorakentaminen toteute-
taan. Luhtitien rakentaminen on taloussuunnitelmassa vuonna 2010. Tällöin poistuu 
Myyrmäen alueen ainoa raskaiden ajoneuvojen pysäköintialue. Pysäköintialueelle on 
löydettävä korvaava pysäköintialue tai -alueita Myyrmäen alueella ennen kuin se 
poistuu käytöstä. Pysäköintialueen korvaaminen on selvitettävä jo yleiskaavatyön yh-
teydessä.  
 
Hakunilassa Lahdenväylän varressa Jokiniementien pohjoispuolen asemakaavan 
mukaisen ison yleisen pysäköintialueen kohdalle on yleiskaavaluonnoksessa esitetty 
työpaikka-alue (TP), eikä pysäköintialueelle ole osoitettu korvaavaa aluetta. Pysä-
köintialueelle on osoitettava korvaava tai korvaavia paikkoja yleiskaavassa. 
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Yleiskaavan laadinta on parhaillaan käynnissä ja yleiskaavan on arvioitu valmistuvan 
vuonna 2007. Vielä ei ole liian myöhäistä osoittaa uudessa yleiskaavassa sopivia 
suurempia pysäköintialueita raskaiden ajoneuvojen käyttöön, jotta pysäköintialueiden 
paikkojen löytyminen ei jää ainoastaan asemakaavoituksen ongelmaksi. 
 
Yleiskaavaluonnoksesta saaduissa lausunnoissa ovat nousseet esille pääteiden le-
vähdysalueet. Kivistössä Hämeenlinnanväylältä on levähdysalue poistumassa Marja-
radan (Kehä-rata) myötä. Helsingin satama esittää lausunnossaan, että Vantaan 
yleiskaavassa tulisi ottaa huomioon raskaan liikenteen tarvitsemat levähdysalueet ja 
varata yleiskaavassa riittävästi alueita tähän tarkoitukseen Kehä III:n läheisyyteen. 
Tiehallinnon lausunnossa otetaan esille myös lepo- ja levähdysalueiden riittävyys ja 
pidetään Hakunilan aluetta sijainniltaan hyvänä. 
 
8.5.2 Asemakaava 
 
8.5.2.1 Yleistä 
 
Nykyään suuri osa asemakaavoista laaditaan niin sanottuina postimerkkikaavoina. 
Tällöin on käytännössä osoittautunut hyvin vaikeaksi sijoittaa raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintipaikkoja asemakaavoihin. Myöskin isommille asemakaava-alueille on ollut 
vaikeuksia saada raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueita. Vantaan itäosan asema-
kaavoituksessa on suhtauduttu myönteisemmin yleisten pysäköintialueiden varaami-
seen, sillä alueelle on kaavoitettu raskaille ajoneuvoille sopivia yleisiä pysäköintialuei-
ta enemmän kuin länsiosassa. Myös länsiosassa on tarvetta raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintialueille. 
 
8.5.2.2 Pysäköintinormi 
 
Vuoden 2001 pysäköintiselvityksessä esitettiin, että vanhoilla asuinalueilla raskaille 
ajoneuvoille tulisi olla pysäköintialueita keskimäärin 1 kuorma-autopaikka 10 000 krs-
m² kohti. Uusien alueiden kaavoituksessa tulisi yleisiä pysäköintialueita varata 1 
kuorma-autopaikka 5 000 krs-m² kohti. Pysäköintialueita toteutettaisiin alueiden todel-
lisen havaitun tarpeen mukaan. Näiden pysäköintinormien noudattaminen ei ole to-
teutunut käytännön kaavoitustyössä.  
 
Esimerkiksi pysäköintiselvityksen jälkeen on laadittu rakentamattomalle alueelle 
Tammisto 4 B -asemakaavaa, jossa on varattu raskaille ajoneuvoille tarkoitettu ylei-
nen pysäköintialue 4–5 kuorma-autolle. Tämä autopaikkamäärä vastaa noin 1 kuor-
ma-autopaikkaa 10 000 krs-m² kohti.  
 
8.5.2.3 Jatkotoimenpiteet asemakaavoituksessa 
 
Asemakaavoja ja kaavojen muutoksia laadittaessa on otettava huomioon myös ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkojen tarve ja on varattava pysäköintialueita tai ka-
tualueita tähän tarkoitukseen.  
 
Asemakaavoitusta varten on tarpeen tehdä raskaiden ajoneuvojen pysäköinnistä laa-
jemmilta alueilta selvityksiä, joiden perusteella pysäköintialueita toteutetaan asema-
kaavoissa. Tämä edellyttää asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen, 
liikennesuunnittelun ja tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden yhteistyötä. 
 
Raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueilla on tarkoituksenmukaista varata pysäköinti-
paikkoja myös henkilö- ja pakettiautoille, jolloin alueiden ei tarvitse olla välttämättä 
asutuksen vieressä. Autoilijat kylläkin valittavat, että asutuksesta kauempana olevilla 
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alueilla tehdään ilkivaltaa. Pysäköintialueilla on varattava tilaa myös istutuksille, jotta 
alueet saadaan asuinalueiden läheisyydessä sopeutettua paremmin ympäristöönsä. 
 

 
 
Kuva 10. Rekola, Hanabölentien pysäköintialue 
 
Länsi-Vantaalla on kysyntää raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikoista, mutta yleisiä 
pysäköintialueita on niukasti. Martinlaakson alueella sekä Myyrmäessä asemakaavo-
ja laadittaessa on erityisesti otettava huomioon raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin 
järjestäminen. Myös Kaivoksela 3 -alueen eteläpuolta kaavoitettaessa on alueelta va-
rattava yleinen pysäköintialue, johon tulee myös raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä. 
 
Hakunilaan ja Länsimäkeen on myös kaavoitettava pysäköintialueita raskaita ajoneu-
voja varten.  
 
8.6 Rakentaminen 
 
Yleisiä pysäköintialueita raskaiden ajoneuvojen käyttöön on rakennettu viime vuosina 
vähän, vaikka totutettavissa olevia pysäköintialueita on asemakaavoissa myös alueil-
la, joilla on pulaa raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikoista. Raskaiden ajoneuvojen 
pysäköintialueiden rakentamista varten budjettiin olisi hyvä varata erillinen määräraha 
vuosittain. 
 
Vuoden 2006 rakentamisohjelmassa ovat mukana Ilolassa Satutien ja Tarinatien liit-
tymän pysäköintialue ja Päiväkummussa Päiväkummuntien ja Peijaksentien liittymän 
pysäköintialue sekä Pakkalanrinteen kadun rakentaminen. Vapaalassa Vanhan Hä-
meenkyläntien ja Luhtitien liittymän yleisen pysäköintialueen rakentaminen on talous-
suunnitelmassa vuonna 2007. Mikkolassa Pihkalantien rakentaminen on taloussuun-
nitelmassa vuosina 2007–2009. Lopulliset rakentamiskohteet selviävät budjettikäsit-
telyn ja -päätösten jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIITTEET 





48

47

49

50
51

40

41

43

44

46

45

24
25

36
37

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIÄ KOSKEVIA ALOITTEITA
VUOSILTA 2001 - 2005

39

42

21

33

2228

35

30 23

29
26 31

32

27

38

34

18
2019

10 ALOITE JA NUMERO

16
12

13

8
7

6

5

11
15

14

4

9
10

31

2

17

LIITE 1





RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIÄ  KOSKEVIA ALOITTEITA VUOSILTA 2001 - 2005  
             

Nro Kaupunginosa Katu Toivomus, ongelma Toimenpiteet Los nro  
1 12 Hämeenkylä Pähkinänsärkijä raskaiden ajoneuvojen pysäköintialue siirrettävä muualle ei toimenpiteitä, ei ole korvaavia paikkoja 24714  

2 13 Vapaala Nuijatie raskaat ajoneuvot pois talojen 8 ja 10 kohdalta ei toimenpiteitä ennen kuin on korvaavia paikkoja 31068, 31069  

3 15 Myyrmäki Ojahaanrinne talon 2 kohdalle yöpysäköintikielto raskaille ajoneuvoille lisätty pysäköintikielto 29277, 40231  

4 15 Myyrmäki Uomatien jatk. pysäköintialue kioskivaunun pysäköinnin salliminen pysäköintialueella ei sallita kioskivaunun ja matkailuajonevojen pysäköintiä 40284  

5 15 Myyrmäki Putousrinne raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto lisätty linja- ja kuorma-autojen pysäköintikielto 28092  

6 15 Myyrmäki Putouskuja raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto lisätty linja- ja kuorma-autojen pysäköintikielto 28091  

7 15 Myyrmäki Uomakuja raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto  lisätty kuorma-autojen pysäköintikielto 26992  

8 15 Myyrmäki Norotie raskaiden ajoneuvojen pysäköinti Norotieltä Haltiatielle tutkitaan kuorma-autopaikkojen lisäämistä Haltiatielle  27292  

9 17 Martinlaakso Raappavuorenrinne kuorma-autojen pysäköinnin kieltäminen tai rajoittaminen tutkitaan pysäköinnin uudelleen järjestämistä 41842  

10 17 Martinlaakso Raappavuorenkuja linja-autojen pysäköintikielto  lisätty linja-autojen pysäköintikielto 38565  

11 17 Martinlaakso Laajametsänkuja pysäk.alue kuorma-autojen pysäköintikielto lisätään henkilö- ja pakettiauto -lisäkilvet 38561  

12 17 Martinlaakso Kukinkuja pysäköintipaikkojen merkitseminen selvästi, valvonta  merkitään raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat selkeästi 41841  

13 17 Martinlaakso Raikukuja rask. ajoneuvojen pysäköintikielto Raikukujan loppuosalle tutkitaan rask. ajoneuvojen pysäköintipaikkojen sijoittamista 41840  

14 17 Martinlaakso Laajavuorenkuja pysäköintipaikan löytyminen matkailuautolle yli 24 tunniksi ei pitkäaikaisia pysäköintipaikkoja matkailuajoneuvoille 32600  

15 17 Martinlaakso Kivivuorenkuja linja-auto pysäköi kadulla ei toimenpiteitä, henkilöautojen pysäk.ruudut, valvontakysymys 30698  

16 18 Vantaanlaakso Perkiönpolku kääntöpaikka kuorma-autojen pysäköinnin kieltäminen pysäköintialueella  henkilöautojen pysäköintiruutujen maalaaminen 29824  

17 20 Askisto Timmermalmintie pysäköintikielto Vihdintien puoleiseen osaan mutkan kohdalle lisätty pysäköintikielto mutkaan, tarkkaillaan tilannetta 18484, 19424  

18 40 Ylästö Hiirivuorentie talon 11 kohdalle pysäköintikielto ei toimenpiteitä -  

19 40 Ylästö Mansikkatie raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto rakentamisohjeessa pysäköintikielto kaduille, toteutetaan 32465  

20 51 Pakkala Arinatie rekoille pysäköintikielto, rekoille pysäköinnin salliminen rask. ajon. pysäköinti sallitaan öisin ja viikonloppuisin 40 m matk. 33866  

21 60 Hiekkaharju Kielotie jäteautot rumentavat, pysäköintikielto kehot. asukasta ottamaan yhteyttä YTV:n kuljetusasiamieheen 39922  

22 61 Tikkurila Orvokkitie rask. ajon.  pysäköintikielto/rajoitus välillä Lummet.-Orvokkirinne lisätty rask. ajoneuvojen pysäköintikielto klo 7-17 itäreunalle 18998  

23 61 Tikkurila Orvokkikuja pysäköintikielto koko kadulle lisätty pysäköintikielto Neilikkatien liittymän lähelle 10458  

24 61 Tikkurila Ratatie rekkojen pysäköintikielto välille Lummetie-Veturitie kielletty pysäköinti Veturitien liittymän läheisyydessä 31524  

25 62 Jokiniemi Hietapellonkuja kuorma-autoille pysäköintikielto korvaava pysäköintialue odottaa rahoitusta 30106  

26 63 Viertola Lauhatie rask.ajon. pysäköintikielto Lauhatielle välillä Peltolant.-Kirvelit. ei toimenpiteitä, ei ole korvaavia paikkoja 17348  

27 63 Viertola Peltolantie  rask. ajon. estävät näkyvyyttä Osmankäämintiestä itään lisätty pysäköintikieltoja Osmankäämintien ja Keltamotien välillä 29806, 29807  

28 63 Viertola Hernekuja rask.ajon. estävät tontille ajon Hernek. 2 kohdalla, pysäköintikielto ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta 16181  

29 63 Viertola Liljatie rask.ajon. pys. kieltäminen Liljatiellä Peltolantie 13 kohdalla pysäköintiä rajoitettu Liljatien länsireunalla 31733  

30 63 Viertola Sarakuja raskas ajoneuvo Sarakujan päässä ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta 25261  

31 63 Viertola Kuminatie rask. ajon. pysäköinti, erityisesti koulun kentän kohdalla ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta 26498  

32 65 Simonkylä Kallioimarteentie rekat Kallioimarteentiellä, saaste- ja meluhaittoja ei toimenpiteitä 20778, 32943  

33 65 Simonkylä Malminiityntie rask. ajon. pysäköintikielto,  pysäköinnin jakaminen alueelle raskaiden ajoneuvojen pysäköintiä rajoitettu 22250  

34 65 Simonkylä Simonkallionkuja kuorma-autoja koko pituudelta, ei jää vieraspaikkoja rask. ajon pitkäaikainen pysäköinti kielletty, valvontakysymys 13374 
35 65 Simonkylä Vanamontie raskaiden ajoneuvojen pysäköintialue pois  selk. järjestelyjä, tutk. suojausta, rajoit. osittain pysäk. päivällä 18973 
36 66 Hakkila Maarinkunnaantie kuorma- ja pakettiautojen pysäköinti kääntöpaikalla selkeytetty pysäköintiä, sallitaan Santaradantiellä pysäköintiä 12065 
37 66 Hakkila Itäinen Valkoisenlähteentie raskaiden ajoneuvojen pysäköinnin kieltäminen päivällä kielletään kuorma-autojen pysäk. V. Porvoont. ja Cronvallin välillä 39193 
38 67 Ruskeasanta Kuismapolku raskaiden ajoneuvojen pysäköinti lähellä risteysaluetta sallitaan vain tonteille ajo 40501 

Liite 2a 

39 70 Koivukylä Haapatie raskaiden ajoneuvojen pysäköinti muualle, peittävät näkyvyyttä  ei toimenpiteitä 29201  
40 71 Ilola Ilolantie ym. raskaiden ajoneuvojen pysäköinti pois kapeilta kaduilta yksilöimätön aloite, Satutielle tulossa yleinen pysäköintialue 22889, 22890  





41 73 Rekola Ellinpolku raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto  ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta -  
42 81 Korso Sotkatie pys.kielto kuorma-autoille pohjoisreun. Saviontien lähellä ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta -  
43 82 Mikkola Venuksentie, -kuja raskaiden ajon. pysäköintialue Mikkolasta Lahdenväylän läheltä Pihkalantien kadunvarsi, taloussuunnitelma 2007-2009 16705  
44 83 Metsola Metsolantie raskaiden ajon. pys.kielto Metsolantielle Vesikkotie 10 kohdalle ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta 27459, 27460  

45 84 Leppäkorpi Leppäkorven maauimala raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto ei toimenpiteitä ennen Hirvastien rask. ajon. pysäköintialuetta -  

46 86 Nikinmäki Korennontie raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto Korennontien alkuun lisätty pysäköintikielto 29472  

47 93 Vaarala Koivumäentie kääntöpaikka raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto kääntöpaikalle ei toimenpiteitä 5490  

48 94 Hakunila Vaunukuja raskaat ajoneuvot peräkkäin estävät näkyvyyttä ei toimenpiteitä, tarkkaillaan tilannetta 15824  

49 94 Hakunila Hepokuja  pysäköintikielto kuorma-autoille Hepokuja 5:n kohdalle selvennetään pysäköintimerkintää 24187  

50 95 Rajakylä Mailatie pysäköintikielto kuorma-autoille Mailatie 20 kohdalle ei toimenpiteitä -  

51 95 Rajakylä Maratonkuja raskaiden ajoneuvojen pysäköintikielto Maratonkujalle liittymänäkemää parannettu pysäköintikiellolla Maratonkujalla 18238  

Los=Liikenteenohjaussuunnitelma     
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Nro Kaupunginosa Katu Määrä Laji Rajoitus Pituus m Kaava Los nro Huom.
1 10 Linnainen Silatie, Linnaistentie 3 ka 24 h 8 katualue 40155
2 12 Hämeenkylä Pähkinänsärkijä 8 ka, la 24 h 8-13 LP-alue 24714
3 12 Hämeenkylä Santamäentie, Sahratie 3-4 ka, la 24 h 35 katualue 40844 ent. linja-autojen kääntöpaikka
4 14 Varisto Varistonkuja 2, 43 ,  (32) ka, ma, (ha) 24 h ha:lle LP-alue 14930 matkailuajoneuvoilla ei aikaraj.
5 15 Myyrmäki Uomatien jatke 13-25,  (27) ka, la, (ha) 24 h 90, 85, 68 LP, katualue 40284 9.4.2004 poist. matkailuajon.
6 15 Myyrmäki Haltiantie, kääntöpaikka 3,  (11+5) ka, (ha) ei aikaraj. 10 (6 ja 5) katualue 41843
7 15 Myyrmäki Ojahaanrinne 3 ka, la, (ha) 2h 8-17 30 katualue 29277 öisin ja viikonloppuisin rask. ajon.
8 16 Kaivoksela Kaivostie, Kaivosvoudintie 3, 18 ma,  (66) ka, la, ma, (ha) 24 h 15, 30 LP-alue 24830 matkailuajoneuvoilla ei aikaraj.
9 17 Martinlaakso Kukinkuja 3 ka ei aikaraj. 15 katualue 41841
10 18 Vantaanlaakso Aamutie 3 ka, pa 24 h 15 LP-alue 24250
11 51 Pakkala Lautamiehentie 2 ka, la ei aikaraj. 10 LP-alue 27880
12 63 Viertola Unikkotie, torin vieressä 7 ka, pa 12 h 12-13 P, jk katu 36350 poistuu pysäköintikäytöstä
13 65 Simonkylä Kallioimarteentie 4, (27) ka, (ha) 24 h 11 LP-alue 32943
14 65 Simonkylä Vanamontie 6 +  2-5, (9) ka, (ha) 24 h 13, 40 LP-alue 18973
15 66 Hakkila Maarinkunnaantie 3 ka 4 h  8-16 7-9 katualue 12065
16 68 Koivuhaka Koivupuistontie 4 ei rajoitusta 12 h 13 LP-alue 33869 ka lisäkilpi lisätty ja poist. 2003
17 70 Koivukylä Haapatie, kadunvarsi 3-4 ka, la ei aikaraj. 34 katualue 29201 syvennys
18 73 Rekola Hanabölentie 12 +  2-6, (10) ka, (ha) ei aikaraj. 15, 54 LP-alue 32186
19 74 Havukoski Halmekuja 4 + 8 ka ei aikaraj. 17, 10 LP-alue 20586
20 74 Havukoski Peijaksentie väl. Laurant.-Kiuluk. 2-5 ka, la ei aikaraj. 40 katualue 22076 myös los 40009
21 81 Korso Maauunintie, kadunvarsi 4-9 ka, la ei aikaraj. 35, 40  katualue 16503 kielletty pysäköinti ha ja pa
22 82 Mikkola Venuksentie, Venuksenkuja 4, (10) ka, (ha) ei aikaraj. 13 YL 16705
23 87 Vierumäki Korppitie, kadunvarsi 2-5 ka, la ei aikaraj. 44 katualue 25257 kielletty pysäköinti ha ja pa
24 91 Länsimäki Länsimäentie 14-24 ka, la 24 h 22,5-26,5 katualue 28170 tilapäinen, toisen ajoradan varaus
25 93 Vaarala Koivumäentie, kääntöpaikka 4-5 ka, la 24 h katualue 5490
26 94 Hakunila Kimokuja n. 10 ei rajoitusta 2 h  7-17 LPY Los 32184 ja 30136
27 94 Hakunila Vaunukalliontie, kääntöpaikka 2-3 ka, la 7-17 sall. n. 30 katualue 23185
28 94 Hakunila Hakunilantie, Hevoshaantie 4 ka, la 24 h 17 LP-alue 17847 2 ap osoitettu kioskin käyttöön
29 94 Hakunila Hakunilantie, Nissaksent., kääntöp. 2-3 ei rajoitusta 25 katualue 20660 ti 16-18 kirjastoauto
30 94 Hakunila Hakunilantie, Riimukujan kohta 12, (5) ei rajoitusta 24 h 11-21 LP-alue 20660
31 97 Kuninkaanmäki Mittatie 12, (7) ei rajoitusta 24 h 13, 17, 20 LP-alue 38463

LP=yleinen pysäköintialue, P=palvelurakennusten korttelialue, YL=julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, LPY=yleisten pysäköintilaitosten korttelialue

RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTIPAIKAT VUONNA 2005

ha=henkilöauto, pa=pakettiauto, ka=kuorma-auto, la=linja-auto, ma=matkailuajoneuvo, los=liikenteenohjaussuunnitelma
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Taulukko 2  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikat vuonna 2005   





Paikka Aika La Ka  Rekka Perävaunu Traktori/
työkone/muu Matkailuajoneuvo Pa Ha

Pähkinänsärkijä LP 21.30 5 2 taksia
Karhunkierros 21.35 1 4
V. Hämeenkylänt. LP 21.20
Varistonkuja LP 21.25 1 12 asuntovaunua 4
Raappavuorenrinne 22.45 4 2 1
Uomatien jatke LP 22.05 3 3 1
Vaahtorinne 22.10 9
Uomakuja 22.15 3 7
Putousrinne 22.00 1 1
Putouskuja 22.00 1 2
Myyrmäen urheilupuisto 21.45 1 3 1 ha:n 81
Kivikirveenkuja 21.55 1 kuormalava 7
Norotie ja -kuja 22.50 1 21
Haltiantie kääntöpaikka 22.25 1 kadunvar. 7 ha:n 24
Kaivosvoudintie LP 22.35 4 9 as.vaun. + 2 as.autoa
Kukinkuja LP 23.05 5 1 asuntoauto
Martinkyläntie voima-
laitoksesta itään vanha 
radanpohja

23.00 3 2 1

Vehkalantie 21.10 1 2
LP=yleinen pysäköintialue, La=linja-auto, Ka=kuorma-auto, Pa=pakettiauto, Ha=henkilöauto

Liite 5a
RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTILASKENNAT 2005

Myyrmäen ja Martinlaakson alueet, keskiviikko 13.4.2005 Yhdistetty pys.alue
Ajoneuvojen määrä

Taulukko 3.1  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Myyrmäki ja Martinlaakso





Paikka Aika La Ka  Rekka Perävaunu Traktori/
työkone/muu Matkailuajoneuvo Pa Ha

Unikkotie LP torin vier. 21.30 1
Kallioimarteentie LP 21.50 3 1 ha:n 2 9
Kallioimarteentie 21.50
Vanamontie LP 21.40 7 1 3
Malminiityntie 22.00 5 1 1 12
LP=yleinen pysäköintialue, La=linja-auto, Ka=kuorma-auto, Pa=pakettiauto, Ha=henkilöauto

Liite 5b
RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTILASKENNAT 2005

Tikkurila. Pakkala ja Ilola, tiistai 12.4.2005 Yhdistetty pys.alue
Ajoneuvojen määrä

Taulukko 3.2  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Tikkurila, Pakkala ja Ilola





Paikka Aika La Ka  Rekka Perävaunu
Traktori/
työkone/muu Matkailuajoneuvo Pa Ha

Länsimäentie LP 21.00 1 9 3 6 1
Koivumäentie kääntöp. 21.10 5
Kimokuja LP 21.15 11 1+ 3 kp:lla
Hak.t./Hevoshaant. LP 21.20 1 5
Hak.t./Nissaksent. kp 21.25 2
Hak.t./Riimukuja LP 21.30 10 5 3 + 2 ha:n 7
Mittatie LP 21.40 1
Halmekuja LP 21.50 5 2 3
Hanabölentie LP 22.00 15 3 1 ha:n
Peijaksentie välillä
Laurantie-Kiulukuja 22.10 6
Venuksenkuja/tie LP 22.20 4 1 1
Venuksenkuja kääntöp. 22.25 3 2
Maauunintie välillä
Miilupolku-Kulotie 22.35 3 1
LP=yleinen pysäköintialue, kp= kääntöpaikka, La=linja-auto, Ka=kuorma-auto, Pa=pakettiauto, Ha=henkilöauto

Liite 5c
RASKAIDEN AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTILASKENNAT 2005

Korso, Koivukylä ja Hakunila, torstai 14.4.2005 Yhdistetty pys.alue
Ajoneuvojen määrä

Taulukko 3.3  Raskaiden ajoneuvojen pysäköintilaskennat vuonna 2005, Korso, Koivukylä ja Hakunila
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Nro Kaupunginosa Katu Kaava Suunnitelma Lisätietoja
1 10 Linnainen Linnaistentie, Kulkuspolku katualue linja-autojen kääntöpaikan viereen
2 13 Vapaala Vanha Hämeenkyläntie, Luhtitie LP-alue yleissuunnitelma 9 paikkaa, pituus 22 m, taloussuunnitelma 2007
3 14 Varisto Martinkyläntie, Rystypolku LP-alue 26903 los LP-alueesta käytössä puolet, osa alueesta raskaille ajoneuvoille
4 15 Myyrmäki Raappavuorentie, kadunvarsi katualue länsireunalla välillä Virtatie-Uomatie, rakentamaton ajorata, 200 m, tilapäinen
5 17 Martinlaakso Raappavuorentie, Martinlaaksontie katualue 39238 ys liittymä kiertoliittymäksi, vapautuva katuosa ja ympäristö mahd. pysäköintiin
6 17 Martinlaakso Raappavuorenrinne katualue 38566 los laajentamalla kääntöpaikkaa saa 3 raskaiden ajoneuvojen pysäköintipaikkaa
7 23 Kivistö Kenraalintie, Kenraalinkuja katualue 37320 los suunniteltu henkilöautojen pysäköintialueeksi
8 40 Ylästö Isonmännyntie, Lehtikummunkuja katualue yleissuunnitelma 2 paikkaa, pituus 14 m
9 41 Viinikkala Varpukalliontie, Katriinantie LP-alue Lavangon moottorirata lähellä
10 50 Tammisto Rosendalinrinki LP-alue liikennesuunn. Tammisto 4 B, 4-5 paikkaa, pituus 12 m
11 51 Pakkala Pakkalanrinne, kadunvarsi katualue 41099 ks kadun varressa 2 paikkaa, pituus 13 m, vuoden 2006 rakentamisohjelmassa
12 60 Hiekkaharju Talkootie, Sorapolku puisto 4755, 18999 los entinen linja-autojen kääntöpaikka, vaatii kaavamuutoksen
13 62 Jokiniemi Urheilutie, Tikkurilantie katualue 38596 ys 4 paikkaa, pituus 13 m
14 62 Jokiniemi Urheilutie, Valkoisenlähteentie LP-alue 23934 los linja-autojen kääntöp., öisin ja viikonloppuisin pysäköinnin salliminen, laajent. 
15 65 Simonkylä Kallioimarteentie LP-alue 32943 los lisää paikkoja nyk. LP:lle, itäpuolelle LP:n laajent., lisää henkilöautopaikkoja
16 65 Simonkylä Tornimäki katualue 24315 los nykyisin 13 ha-paikkaa,  osan muuttaminen raskaiden ajoneuvojen paikoiksi
17 65 Simonkylä Sananjalantie katualue 20778 los entinen linja-autojen kääntöpaikka
18 68 Koivuhaka Koivuhaantie, Meiramikuja LP-alue Koivuhaka 3 E, katukartta 23650, henkilöautopaikkoja
19 70 Koivukylä Koivukylänväylä, Epinkoskentie LP-alue katukartta Vanha Koivukylä 3, 4 paikkaa, pituus 12-13 m
20 71 Ilola Satutie, Tarinatie LP-alue 41057 ks vuoden 2006 rakentamisohjelmassa
21 71 Ilola Tuiskuntie, Himalajantie katualue 40257 los 27553 katukartta,  linja-autojen kääntöp., mahd.rakentaa rask. ajon. paikkoja 
22 72 Asola Valtimotie, Hansinkatu LP-alue 14989 katukartta 14 paikkaa, pituus 10-11 m ja 6 paikkaa, pituus 24 m
23 74 Havukoski Varvikkokuja, Kytötie Ap-alue 36980 los entinen linja-autojen kääntöpaikka, tilapäisesti raskaille ajoneuvoille
24 75 Päiväkumpu Päiväkummuntie, Peijaksentie LP-alue 41865 ks linja-autojen kääntöpaikka, 8 rask. ajon. paikkaa, vuoden 2006  rakentamisohj.
25 81 Korso Kulomäentie, Kulotie ramppi LP-alue
26 82 Mikkola Pihkalantie, kadunvarsi katualue 40117-40119 ys l8-20 rask. ajoneuvolle kadun varrella, 210 m, taloussuunnitelma 2007-2009
27 84 Leppäkorpi Hirvastie, Harmaahylkeentie LP-alue 41772 ks rask. ajon. 6 paikkaa
28 86 Nikinmäki Kimalaisentie LP-alue 35613 katukartta 8 rask ajon.,  pituus 11 m, alueella varaus linja-autojen kääntöpaikaksi
29 91 Länsimäki Maratontie, Latukuja LP-alue kaavamuutos vireillä, yleiskaavaluonnoksessa asuntoja
30 93 Vaarala Hakunilantie, Kuussillantie LP-alue kaupungin maata, yksityisen yrityksen käytössä
31 94 Hakunila Jokiniementie, Lahdenväylän vier. LP-alue yleiskaavaluonnoksessa työpaikka-aluetta
32 94 Hakunila Sotungintie, urheilupuisto LP-alue 33745 ks 10 rask. ajon. sekä la kääntöp. öisin ja viikonloppuisin, urheilutapahtumat
33 96 Itä-Hakkila Valkoisenlähteentie, Vyyhtitie LP-alue
34 97 Kuninkaanmäki Vanha Porvoontie, Lattamiehentie katualue ei tarvetta linja-autojen kääntöpaikkana

35 20 Askisto Uudenkyläntie, Askistontie LP-alue 34469 katukartta 8 paikkaa, nykyään linja-autojen kääntöp., los 32173, Askisto 3 laadittavana
ys=yleissuunnitelma, los=liikenteenohjaussuunnitelma, ks=katusuunnitelma, ha=henkilöauto, la=linja-auto, Ap=autopaikkojen korttelialue, LP=yleinen pysäköintialue
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