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Vastaajien ikä

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY



Nykyinen pysäköintialue

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

Vastauksia kyselyyn tuli tasaisesti kaikilta pysäköintialueilta.



Nykyinen käyttövoima ja seuraavan auton ostaminen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

Tällä hetkellä vastaajien autoista 21,6 % on ladattavia. 



Nykyinen käyttövoima ja seuraavan auton ostaminen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

64,7 % vastaajista kertoo, että seuraava auto tulee olemaan ladattava. 
Sähköautojen suosion kasvu tulee olemaan nopeaa, sillä 33,3 % vastaajista kertoo 

seuraavaksi ajoneuvokseen sähköauton. 



Nykyinen käyttövoima ja seuraavan auton ostaminen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

60 % vastaajista kertoo, että seuraavan auton ostamisen ajankohta on seuraavan 4 
vuoden aikana. Näin ollen Ruoholahden autokanta tulee uudistumaan vauhdikkaasti 

seuraavina vuosina.



Auton keskimääräinen ajosuorite

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

Keskimäärin henkilöautolla ajetaan Suomessa noin 14 000 kilometriä vuodessa. 
Ruoholahdessa 64,4 % vastaajista ajaa alle 15 000 kilometriä vuodessa, joten 

ajosuoritetta voidaan pitää Suomen keskiarvoa matalampana. Myös diesel-autojen 
keskiarvoa pienempi määrä viittaa tähän vahvasti.



Auton keskimääräinen ajosuorite

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

80 % vastaajista ajaa alle 300 km viikossa.



Auton keskimääräinen ajosuorite

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

66,4 % vastaajista ajaa alle 30 km päivässä.



Auton keskimääräinen ajosuorite

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

Auton käyttö on todella vaihtelevaa ja jakautuu hyvin tasan päivien suhteen, kuitenkin 
niin, että vain arkena autoa käyttävät erottuvat selkeästi.



Muut kysymykset

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

60,3 % vastaajista uskoo, että sähköautojen latausmahdollisuudet nostavat alueen 
asuntojen arvoa.



Muut kysymykset

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

86 % vastaajista pitää latausmahdollisuuksien rakentamista Ruoholahteen 
tarpeellisena.



Muut kysymykset

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

60,1 % vastaajista pitää lämmitysrasian etäkäyttöä tarpeellisena ominaisuutena.



Muut kysymykset

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

57,7 % vastaajista on sitä mieltä, että tärkeintä olisi tässä vaiheessa päivittää nykyiset 
lämmitystolpat tukemaan sähköautojen latausta. DC-pikalatausasemat ja 

AC-latauspisteet ovat tilastollisesti yhtä suosittuja vaihtoehtoja.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköauton 
lataukseen liittyen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Yritysasiakasnäkökulma: olisi kivaa lisäarvoa, mikäli sähköautoa pystyisi lataamaan pistokkeessa. 
Meille ensisijaista on kuiten päivisin mahdollisuus säilyttää autoa, emmekä esim. olisi valmiita 
maksamaan työntekijöidemme käyttökuluja (sähkö) osana autopaikkavuokraa.

• Ostaisin sähköauton heti kun latausmahdollisuudet päivitetään.
• Ajettavat matkat pitkiä mökillä käyntejä. Muuten auto seisoo parkissa.
• Omalla autopaikalla lataaminen käyttöön ja mahdollisimman pian, kiitos!
• Mielestäni sähköauton aika on nyt ja siihen pitää varautua vakavasti ja nopeasti. Se on hyvä 

ympäristöteko meiltä kaikilta. Hinta- ja laatusuhde pitää olla kohdellaan.
• Ei vielä tarvetta sähköön, mutta tottakai sitä haluaa että latauspistokkeita on mahdollisimman 

paljon.
• Saukopaadenrantaan myös latauspistokkeita
• En kaipaa ainakaan muutamaan vuoteen lataus mahdollisuutta ja tämän toteuttamisen ajankohtaa 

ja mahdollista vaiheistamista kannattaa miettiä tarkemmin.
• Lämmitystolpan muuttaminen laturiksi olisi hyvä idea ja auttaisi valitsemaan sähköauton.
• Sähköpaikka voisi olla hieman tavallista paikkaa kalliimpi ja sisältää sähkön. Tai sitten 

rekisterinumeron perusteella kulutus kohdistettaisiin autolle ja laskutettaisiin erikseen 
kuukausittain, jos tämän saisi kustannustehokkaasti toteutettua. En ainakaan toivo, että sähköä 
myytäisiin kalliiseen hintaan kertalatausperiaatteella.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköauton 
lataukseen liittyen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Käyttämäni latausasema ei toimi kovinkaan luotettavasti, välillä toimii välillä ei. 
Ilmoittaa että ei pysty lukitsemaan kaapelia. Voihan se tietysti olla autossa se vika, 
tosin. Mutta ei toimi kunnolla

• Kanavan Jätkäsaaren puolella ei ole yhtään omaa latauspaikkaa asukkaille. On 
mielestäni järjetön ajatus, että autopaikka olisi yli puolen kilometrin päässä kotoa.

• Parhaat paikat olisivat mielestäni ne jotka ovat edullisimmat 
kokonaiskustannuksiltaan ja käyttöhinnaltaan. Myös rakentamisen nopeus olisi 
plussaa. Latausnopeus ei ole kovin tärkeä kotipaikassa, koska harva ajaa reilusti yli 
100 km matkoja päivittäin. Nopeus ladattaessa myös kuluttaa akkua enemmän. 
Type 2 laturit ovat kyllä kätevämpiä käyttää, mutta jos niiden käyttökustannukset 
ovat paljon isommat, en tiedä on se sen arvoista.

• Edellytyksenä investointeihin on ettei nykyinen maksu nouse.
• Tottakai pidemmällä tähtäimellä lataustolppien rakentaminen on hyvä investointi, 

mutta jos se tarkoittaa sitä, että maksut nousevat niin valitettavasti tälle ei ole 
omalle osalleni käyttöä.

• Pysäköintiyhtiöiden tulee toiminnallaan tukea yhteiskunnan yleistä pyrkimystä 
lisätä sähköauton käytömahdollisuuksia nimenomaan kaupunkialueella.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköauton 
lataukseen liittyen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Näkisin, että sähköautoilulle riittää vallan mainiosti pienitehoiset latauspaikat asuintalojen 
parkkipaikoilla. Itse saan Tesla Model 3:seen, 8 ampeerin sulakkeelta (18km/h) lisää kantamaa. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä että kun työpäivän jälkeen klo 17 saavun parkkipaikalla ja lähden 
klo 8 seuraavana aamuna olen saanut 270 km lisää kantamaa, joka riittää hyvin kaupunkilaiselle. 
Suuremmat nopeudet ovat mielestäni lyhyt aikaiseen pysäköintiin tarpeelliset, ei yön yli 
pysäköintiin.

• Sähköautojen latausmahdollisuus lämpötolppiin tulisi mielestäni toteutettaa sellaisella tavalla, joka 
nostaa parkkipaikkojen vuokraa vähiten.

• Monenlaisia latauslaitteita tarvitaan jotta kaikille käyttäjille löytyy juuri heille sopiva laite eikä 
laitteet ole vajaakäytöllä tai pahimmoilleen jopa tyhjän panttina. Menee haaskuuseen paljon euroja 
jos laitetaan vaan yhden tehoisia laitteita jokapuolelle. Myöskin hinnottelusta löytyisi jokaisen 
käyttäjälle paremmin valinnanvaraa. Toki toivon vain lähtökohtaisesti laitteita lisää oli ne sitten 
minkä tehoisia tahansa jotta ei tarvitsisi kantaa ruokakasseja ym yli sadan metrin päästä autolta 
kotiin kun muokattavia lämmitystolppia olisi ihan talon edessäkin.

• Ajan niin harvoin että minulle riittäisi hidas lataus mutta lataus itsestään olisi erittäin tärkeä.
• Ei tarvita vuosikausiin. Älkää yöereagoigo sähköauton hankintanopeuteen.
• better to convert the heating poles to charging stations
• Sähköautojen latauspisteet ovat tervetulleita sekä niiden yhteyskäyttömahdollisuus.
• Sähköautojen latausmahdollisuuksien toteuttamisessa toivotaan kiirehtimistä. 

Latausmahdollisuuden puuttuminen nykyisestä tolpasta on itselläni ja monella muulla ainoa syy olla 
vaihtamatta sähköautoon.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköauton 
lataukseen liittyen

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Tulevaan tietysti hyvä varautua mutta kovin vähän vielä lähivuosina 
todellista tarvetta. Jos nämä investoinnit nostavat kaikkien paikkojen 
hintoja merkittävästi niin siirryn muualle.

• En tarvitse moniin vuosiin sähköauton latauspistettä. Älkää ylireagoigo
sähköautjen tuloon. Haluan ajaa vielä vuosia diesel-autolla.

• Lyhyellä tähtäimellä toivoisin, että nykyisistä sähkötolpista saisi ladattua 
hybridin. Jatkossa toivoisin Messitytön /Saukonpaaden alueelle 
sähköauton latauspisteitä.

• En osaa sanoa mikä ratkaisu olisi näistä kolmesta paras kun en ole 
tutustunut latausasemien/pisteiden toimintaan. Tällä hetkellä kuitenkin 
kysyntää lataustolpille on enemmän kuin tarjontaa, joten viivyttelemme 
autohankinnan kanssa.

• Sähkö- ja ladattaviin hybridiautoihin siirtyminen yleistyy voimakkaasti ja 
erittäin ajankohtainen asia meillekin. Toivon, että Ruoholahden Pysäköinti 
on kehityksessä mukana kohti hiilineutraaliutta ja järjestäisi rutkasti lisää 
latauspaikkoja, kuitenkin kohtuulliseen kuukausivastikehintaan.



Tyytyväisuus Ruoholahden Pysäköintiin (1=Erittäin 
tyytymätön, 5=Erittäin tyytyväinen)

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY



Kuinka tyytyväinen olet Ruoholahden Pysäköinnin huoltoon 
ja siisteyteen? (1=Erittäin tyytymätön, 5=Erittäin 
tyytyväinen)

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY



Kuinka tyytyväinen olet Ruoholahden Pysäköinnin 
asiakaspalveluun? (1=Erittäin tyytymätön, 5=Erittäin 
tyytyväinen)

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY



Suositteluhalukkuus (1=En suosittelisi lainkaan, 
10=Suosittelisin erittäin todennäköisesti)

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa 
asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla.

17,72 % vastaajista on arvostelijoita, 42,41 % vastaajista on neutraaleita ja 39,87 % vastaajista on 
suosittelijoita. NPS arvoksi muodostui 22.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• En pidä asiallisena yhtiön ottamaa käytäntöä ottaa 1 kk vuokra vanhoilta asiakkailta kun muuttaa 
autopaikkaansa yhdestä Ruoholahden Pysäköinnin paikasta toiseen. Vaihdoin Santakuja 3:n 
paikasta lämmintalliin ja jouduin maksamaan tyhjästä 100 Euroa ylimääräistä "sopimusrahaa", eli 
lähes kolminkertaisen vanhan vuokrapaikan kuukausimaksun!! Tämä on mielestäni pelkkää 
rahastusta ja monopoliaseman väärinkäyttöä. 

• Toivoisin, että Ruoholahden Pysäköinti kävisi edes joskus sakottamassa väärin pysäköityjä autoja. 
Vääriin paikkoihin jatkuvasti pysäköivät autot tekevät parkkeeraamisesta villin lännen ja auton 
saamisen omaan paikkaan vaikeaksi.

• Olen yrittänyt soittaa Ruoholahden Pysäköinnistä vastaavalle isännöintiyritykselle. 
Asiakaspalvelunumero ei vaan vastaa: ensin odotin 20 minuuttia, pätkivää musiikkia, ei vastausta. 
uusi soitto, sama juttu, tällä kertaa luovutin 15 minuutin kohdalla. (Ajat otettu puhelimesta, eivät 
arvioita.) Surkeaa palvelua.

• Verkkosivu voisi päivittää silleen että vapaat olevat pysäköintipaikat näkyisi.

• Hallipysäköinnin hinta on korkea.

• Heti kun omalla paikalla lataaminen tulee käyttöön, olen erittäin tyytyväinen

• Ruoholahden Palloiluhallin alakerrassa on minun autopaikka ja sen siisteydestä on huomauttamista, 
koska pesupäivät ajoittunee mielivaltaisesti keskellä päivä ja sen pitää saada siirrettyä vaikka 
viikonloppuna esim. pe (ilta) tai la. Lisäksi hallin takaosassa olevat betoniravut ovat aina märkää kun 
ulkona sataa. Betoniportaassa ja laatijalla on tulvii vettä.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Pysököintitiloihin on rosvojen pääsy helppoa, ovet repsottavat auki, koska ovipumput eivät 
vedä ovea kiinni, epäilen, että ovia ei valvota ym.

• Lämmintalliin siivous useammin kuin 2 krt vuodessa. Sinne tulee paljon kuraa ja pölyä autojen 
renkaissa etenkin talviaikana.

• Kameravalvonta voisi olla hyvä ensisijainen toimenpide ennen muuta investointi-intoa, koska 
ilkivaltaa (auton vahingoittamista) ja roskaamista on.

• Lohkolämmitystolppa ei toimi

• Sähkö lataus!

• Kellosaarenkadun autohallin alakerran pysäköintiruutujen viivat ovat haalistuneet melkolailla. 
Ne voisi maalata uudestaan.

• Helppo suositella monopolia, mutta toimii hyvin. Ehkä jotain paikkoja enemmän voisi varata 
satunnaisile vieraille (ts. maksetaan yhdessä vieraspaikat/lastauspaikat 1 per katu tmv)

• Hinnat ovat kohtuullisia, mutta ainakin palloiluhalli on hieman synkkä ja kävelyreitti ollut 
monesti siivoamatta (syksyn lehdet jne). Olisi hienoa, jos hallista ja sen ympäristöstä 
huolehdittaisiin. Lisäksi asiakaspalvelu on hieman tylyä. Ymmärrän, että palvelua ei tarvitse 
kovasti markkinoida/myydä, koska kysyntää on, mutta olisi tietysti mukavaa, jos 
asiakaspalvelu olisi auttavainen ja ystävällinen. Olisi myös hienoa, jos toimipiste sijaitsisi 
Ruoholahti/Jätkäsaari -alueella.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Parkkihalli on päivisin liian täynnä. Ei sieltä uskalla lähteä aamulla tai keskellä päivää vähäksi aikaa mihinkään, 
koska ei enää mahdu takaisin.

• Toivoisin, että kävisitte joskus sakottamassa väärin pysäköityjä autoja (mm. viikkoja pysäköintikieltopaikkaan 
pysäköineitä autoja). Kun me muut maksetaan tästä vuokraa ja auton ajaminen vaikeutuu kun autoja pysäköidään 
sinne tänne ja ei sallituille paikoille. Tai jotain ratsioita, että onhan kaikkien parkkeerattujen autojen lasissa 
Ruoholahden pysäköinnin lätkä. itselläni on ollut parkkilupa jo 1,5 vuotta, enkä ole nähnyt kertaakaan näiden villin 
lännen parkkeeraajien lasissa sakkoja.

• Kaikki toimii hienosti.

• Luvattomien autojen pysäköiminen Selkämerenpihan paikoitusalueella on arkipäivää. Tällä hetkellä 
Selkämerenkatu 12 remonttimiesten parkkeeraus on ymmärrettävää, mutta muu luvaton ja jopa vuorokausien 
pituinen pysäköinti sekä arkena ja etenkin viikonloppuisin usein haittaa ajoa pysäköintipaikalle. Myös lähellä 
olevien päiväkotien ja kansainvälisen koulun vanhempien pysäköinnit estävät liikennettä ja jopa pääsyn omaan 
parkkiruutuun. Lieneekö pysäköintialuuella minkäänlaista pysäköintivalvontaa olevan, kun sellaista ei ole 10 
vuoden aikana kertaakaan näkynyt?

• Jaalarannan hallin paikat ovat liian kapeita. Autojen koko on kasvanut, eikä paikkoja ole mitoitettu 
katumaastureille.

• Kiitän jo etukäteen että olette olleet edistämässä sähköautojen latausmahdollisuuksia. Kuitenkin minulla lataus 
mahdollisuutta ei vielä ole, vaikka tarvetta olisi paljon. Näkisin että pienitehoinen lautausmahdollisuus olisi oikea 
suunta parkkipaikkojen sähköistämiseen. Jos parkkipaikat sähköistetään aina kerralla paksulla kaapelilla per yksi 
alue niin silloin niiden käyttö ei ole maksimaalista ja laajennukset ovat kalliita. Paras konsepti mielestäni olisi (jos 
mahdollista) että tarpeen vaatiessa osakas voi pyytää oman tolpan sähköistämistä lataukseen sopivaksi. Tämä voisi 
onnistua hyvin olemassa olevaa verkkoa hyödyntäen eikä isoja remontteja tarvitsisi tehdä. Tällöin myös lataus 
tulisi suoraan tarpeeseen.



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Ihmettelen kun Jaalarannan asukaspysäköinneistä on kolme kotikadun autoa. Eikö pysäköinti ole 
asukkaita varten?

• Better customer service

• Autopaikan varausjärjestelmä on huono koska sieltä ei selviä helposti mikä pysäköinti paikka tai 
halli on kyseessä

• Pysäköinti paikat ovat vieläkin kapeita ja osa vaikeasti mentäviä.

• Olen ollut Ruohoparkin asiakas n. 1 vuoden. Kertaalleen vasta pesty autoni on ollut yltä päältä 
pölyn peitossa ilmanvaihtokanavasta (?) tulleen pölyn vuoksi. Jouduin uudelleen autopesuun. 
Tällaista ei pitäisi voida tapahtua, etenkään varoittamatta, jos kyseessä oli jokin 
huoltotoimenpide/puhdistus kanavissa!

• Antakaa hallin olla entisellään. Olen ihan tyytyväinen siihen. Ei travita vuosikausiin sähköauttojen
latauspiteitä.

• Jaalarannan hallissa osa valaistuksesta on ollut rikki jo vuosikaudet. Vika koskee hallin katutason 
aluetta, josta ajetaan halliin sisälle. Heti sisäänajoportin jälkeiset parkkipaikat ovat olleet pimeinä jo 
pitkään. Olen antanut tästä aiemminkin palautetta, mutta vailla tulosta.

• pysäköintipaikkojen käytön seurantaa.on paikkoja joita ei käytetä lainkaan ja toisia kätetään
tosiharvoin.olen kysellyt käyttämättömiä paikkoja jotta saisin paikan llähempää asuntoa,(olen 
liikuntarajoitteinen).vstaus on ollut että on " pitkäaikainen asiakasas"



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Jos hallissa on jokin ongelma niin toivoisin että huoltoyhtiön yhteystiedot 
päivitettäisiin ajantasalle ja selkeästi. Nyt kun kun esim hallin ovi hajoaa 
saa soitella sinne ja tänne että oikea taho löytyy ja viesti ongelmasta 
menee perille.

• Pistoketolppien valaistusta pitäisi parantaa. Syksystä kevääseen illat ja yöt 
ovat pimeitä ja valaistus saisi olle nykyistä tehokkaampi. Talvikunnossapito 
lumisateiden jälkeen on joskus hidasta ja eikö tyhjiä paikkoja voisi myös 
aurata tilanteen mukaan niin sekin helpottaisi autoon pääsyä. Talvet ovat 
kyllä nykyisin aika vähälumisia, mutta sitten kunsataa, niin sataa kans
kunnolla ja silloin pitäisi saada mahdollisimman nopeasti pois. Kahden 
auton välistä on hankala pudistaa.

• Hallitus voisi olla innovatiisempi.
• Jaalarannan halliin lisää tehoa valaistukseen ja lattian pesua voisi 

kurakelien aikaan lisätä. Myös valvontakamerat olisi hyvä olla 
parkkitasoilla ja porrasovilla, ei pelkästään luiskassa nosto-ovella.

• Sähköautojen lataus pitää mahdollistaa ja tolpat päivittää tukemaan tätä



Avointa palautetta ja kehitysehdotuksia Ruoholahden 
pysäköinnille

RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

• Ruohoparkin liiketunnistimella toimivat valot toimivat huonosti, monesti joutuu 
pysäköimään auton täysin pimeässä. Kyseessä Itämerenkadulta ramppi alas ja 
vasemmalle oleva halli.

• Paikkoja voisi järjestellä myös autotyyppien mukaan. Nyt vieressäni isohko 
paketti/kuorma auto joka on sen verran leveä että toisinaan ei meinaa autoon 
päästä. Reuna paikoille tälläiset ehdottomasti.

• En osa laita se sähkölämmitys voitteko auta minua koska talvilla vaikea odota että 
lämmitän auton ja lähden töihin. en osaa laita sen ja on se vaikea laitaminen.

• Hallissa lamppuja sammunut. Voisiko huolto käydä vaihtamassa lamput. Lisäksi 
liiketunnistin ei toimi kunnolla, valot eivät välillä syty ollenkaan.

• Antakaa hallin olla entisellään. Kaikki eivät osta heti sähköautoa. Olen tyytyväinen 
halliin. Diesel- autoilla ajetaan vielä vuosikausia polttomoottoriautojen kielleon
jälkeenkin. Kiitos, jos/kun huomioitte mielipiteeni!

• Hallipaikat pitäisi olla isompia, kun kaikki autot paikalla haasteita päästä paikalle
• Jos pohditte erilaisia vaihtoehtoja sähkö- ja hybridilatauspaikkoihin, niistä olisi 

mukava saada lisätietoa, mitä eri vaihtoehdot käytännössä tarkoittavat ja mitä ne 
maksaisivat. Näin pystyn antamaan tarkemman mielipiteen millainen 
latausmahdollisuus olisi meille mieluisin.


