3D-kiinteistöt markkinaehtoisen
pysäköinnin mahdollistajana
Tiiviin kaupunkirakenteen ja
pysäköintiratkaisujen ratkaisemisesta

Järvenpään tarina
Sijainti ja demografia
• Sijaitsee Uudellamaalla Lahden moottoritien ja pääradan
varressa
• koko 40 km2
• asukkaita 43.000
• neljä juna-asemaa (noin 30 min Helsinkiin)

Mitä on tapahtumassa
• Suomen nopeimmin kasvava kunta
• kasvuennuste nyt 1,5-2,0 %  väkimäärä kasvaa 65.000
asukkaaseen 20 vuodessa
• Raideliikenneyhteydet kasvun keskiössä:
•
•

lisäraide  lyhyemmät vuorovälit ja nopeammat junat
ennakoitua nopeampi kasvu?

• Kaupunkirakenne tiivistyy voimakkaasti
• rakennustehokkuus keskustan uusissa kohteissa yli 4
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Esimerkkinä tontti 131:8
Perustiedot hankkeesta
• 36.000 kem2
• asumisväljyys Uudellamaalla 36 m2/hlö

• tehokkuus yli 4, kerroskorkeus yli 20
• Tontti nyt kaupungin omistuksessa
• meneillään yhteissuunnittelu
• kaupat syksy 2019

• Tontti tukeutuu juna-asemaan, joten
autopaikkanormi väljä (1/120, 1/70)

• Kuitenkin, autopaikkatarve noin 300
• vaatisi maantasopysäköintinä yli 2 myytävän
korttelin kokoista pysäköintialuetta, tai
• jos pysäköinti toteutettaisiin rakenteellisena (5kerroksinen parkkitalo), söisi se yli puolet tontin
pohjapinta-alasta.
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Pysäköinnin lähtötiedot
Autopaikan rakentamiskustannus
Järvenpäässä
• Kenttäpysäköinti 1000 €/autopaikka
• Parkkihallit 20.000 – 26.000 €/autopaikka

• Maanalaiset parkkiluolat 40.000-65.000 €/autopaikka

Autopaikkojen sijoittaminen tontin
läheisyyteen
• Kenttäpysäköinnille ei tilaa
• Parkkihalleilla voitaisiin selvittää noin 150 AP, mutta ei
hankkeen ”omalla tontilla”
• Maan alla on tilaa, mutta se ei ole taloudellisesti
kannattavaa
• Asunnon ostaja ei ole valmis maksamaan autopaikasta
vastikkeen lisäksi paljoakaan
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Pitäisikö rakentaa
vähemmän tiivistä?
Ratkaisumallia haettu 3D-kiinteistöistä ja
velvoitepaikkojen ulosostomenettelystä
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Haasteet ja niiden ratkaisumallit
Keskitetyt pysäköintiratkaisut
• Tarvitaan keskitettyjä pysäköintiratkaisuja, kukin hanke ei voi
olla vastuussa pysäköinnin järjestämisestä
• Kuhunkin pysäköintitilaan tulee osoittaa erityyppisiä käyttäjiä
(työpaikat, asuminen), jotta tila saadaan tehokkaaseen käyttöön

Velvoitepaikkojen ulososto
• Keskitetyt pysäköintiratkaisut rahoitetaan ulosostomenettelyllä
• Kaavassa olevan rakentajan velvoite toteuttaa autopaikkoja
tietty määrä siirretään rahakorvausta vastaan kaupungin
velvoitteeksi ratkaista pysäköintiongelma

Pysäköintipaikkoja viedään maan alle
• Koska maan päällä ei ole tilaa, on pysäköinti vietävä maan alle

• Jotta pysäköinti ja siitä tuleva kassavirta saadaan yhtiöitettyä,
tulee maanalaiset kiinteistöt muodostaa itsenäisiksi omistuksen
yksiköiksi (3D-kiinteistöt)
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Tontin 131:1 pysäköintiratkaisun hahmotelma
Vaihe 1: Velvoitepaikkojen ulososto
• Toteuttaja maksaa kaupungille
• kaavan vaatima autopaikkamäärä x autopaikan keskimääräinen
rakentamiskustannus

• Kaupungille syntyy velvollisuus ratkaista autopaikkaongelma

Vaihe 2: Autopaikkaongelman
ratkaiseminen
• Rakennetaan sekoittuneille käyttäjille suunnatut keskitetyt
pysäköintiratkaisut (mahdollisuus ylibuukkaukseen)
• esim. viereisen korttelin parkkitaloon, ja
• maan alle (pidätetään myynnin yhteydessä 3D-määräala tontin alta)

• Perustetaan kiinteistöosakeyhtiö rakennuttamaan parkkitalo ja
pysäköintiluola
• rahoittamaan hanke ulosostomaksuilla ja KOY:n (tulevalla)
kassavirralla
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Vertailua: Perinteinen malli

Toteuttaja

Kaupunki

• Pysäköinti ratkaistaan omalla tontilla rakentajan toimesta

• Ei kuluja pysäköinnistä

• ei teknisesti mahdollista, ellei pysäköintiä viedä
merkittävissä määrin maan alle

• Jos puolet pysäköinnistä vietäisiin maan alle ja puolet
rakenteisiin, maksaisi pysäköinti toteuttajalle n. 11 M€

• Tulos tontin myynnistä voi alentua, koska parkkitila ”syö”
rakennusoikeutta
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Vertailua: 3D-kiinteistöjä ja ulosostomenettelyä
hyödyntävä malli
Toteuttaja

Kaupunki

• Pysäköinnin järjestämisvelvoite siirretään kaupungille

• Pysäköinnin toteuttaminen maksaa enemmän kuin
velvoitepaikkojen ulososto

• Kustannuksena velvoitepaikkojen ulosostohinta

• Toteuttaja saa säästöä perinteiseen malliin verrattuna,
koska se saa maanalaista pysäköintiä keskimääräisen
pysäköintipaikan hinnalla
• Toisaalta, toteuttaja ei pääse myymään
autopaikkaosakkeita (arvo?)

• Tulot tontin myynnistä suuremmat
• Kiinteistöt (Pysäköinnin kiinteistöosakeyhtiö) jää
kaupungin omistukseen, kassavirralla todettavissa oleva
arvo
• Lisäksi toteutus mahdollistaa paremman kaupunkikuvan
ja tehokkaan rakentamisen
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Kiitos!
Juhana Hiironen
+358 40 315 2447

juhana.hiironen@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi

