
Smidig parkering
i Helsingfors



D enna guide redogör för var och hur man kan 
parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om 

parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och 
var man får parkeringstillstånd. Genom att känna till 
och följa de gemensamma reglerna underlättas par-
keringen och trafiken blir tryggare. 

På tjugo år har trafikmängden och antalet bilar 
fördubblats i Helsingfors. För den som pendlar in till 
centrum lönar det sig att fundera över ifall resan skulle 
kunna göras med metro eller lokaltåg istället för med 
bil. Bilen kan då lämnas på en infartsparkering. 
 
Smidig parkering i Helsingfors!



Parkering i Helsingfors
I centrum är parkering tillåten endast på markerade parke-
ringsplatser. Parkeringen är i regel avgiftsbelagd från mån-
dag till fredag klockan 9–21 samt även under veckosluten på 
vissa områden. Dessutom är den tidsbegränsad. Parkerings-
områdena är indelade i tre avgiftszoner så att det är dyrast 
att parkera i stadskärnan. I centrum kan man även parkera i 
privata parkeringshus.

Infartsparkering
Infartsparkering är ett behändigt sätt att undvika trafikrus-
ningar i centrum. Infartsparkeringarna är belägna utanför 
centrum nära kollektivtrafikens hållplatser och stationer. 
Parkera din bil på en infartsparkering och fortsätt resan in 
till centrum med metro, buss, spårvagn eller lokaltåg. In-
fartsparkeringen är i regel avgiftsfri. För uppdaterad infor-
mation om infartsparkering, se HRT:s webbsidor www.hsl.fi

Parkeringsförbudszon
I förortsområdena är parkeringen i regel avgiftsfri, men 
parkeringstiden kan vara begränsad. I nya bostadsom-
råden begränsas ofta parkering längs gatan genom re-
gionala parkeringsförbud. Parkeringsförbudet kan då 
gälla en hel stadsdel eller en enskild gata. På uppslaget 
med trafikmärken finns mer information om parkerings-
förbudszonen.

Det är alltid på förarens ansvar att följa parkerings-
bestämmelserna. Genom sitt eget uppförande bidrar 
bilisten till trafiksäkerheten samt till att göra Helsingfors 
trivsamt. Felparkeringar medför olägenheter för alla.  



Betalningssätt
Parkeringsavgiften kan betalas med mynt, i betalningsdosa, 
med mobiltelefon samt, på vissa områden, med kreditkort.

l  Biljettautomaterna godkänner mynt i valörerna 20 och 50 
cent, och de flesta automater godkänner även 1 och 2 eu-
ros mynt. Parkeringsmätarna godkänner mynt i valörerna 
20 cent samt 1 och 2 euros mynt. Automaterna returnerar 
inte pengar. Parkeringsavgiften kan betalas med kreditkort i 
vissa biljettautomater i innerstaden.
 

l  Parkeringsavgiften kan även betalas med mobiltelefon 
eller parkeringsapparat på alla allmänna parkeringsplatser 
i Helsingfors. Med mobiltelefonen och parkeringsappara-
ten betalar man endast för den parkeringstid som används. 
Fordon med låga utsläpp får avdrag på parkeringsavgiften 
med de här betalningssätten. 

Parkeringens betalningssätt utvecklas kontinuerligt. För yt-
terligare information om mobiltelefontjänster, parkeringsap-
parater och övriga betalningssätt, se www.hel.fi/parkering

Parkeringstecken
Boendeparkering 
De bilister som bor i innerstaden kan lösa ut ett boende-
parkeringstecken. Det berättigar till fri parkering på lediga 
boendeparkeringsplatser inom det egna bostadsområdet. 
Platserna är separat markerade med trafikmärken, efter-
som alla platser på området inte är reserverade för boen-
deparkering.

Företagsparkering
Företag kan för sina bilar lösa ut ett företagsparkeringsteck-
en som gäller inom det egna området. Det berättigar till fri 
parkering på lediga boendeparkeringsplatser inom området. 

Parkering för handikappade
Parkeringstillståndet för handikappade ger rätt att parke-
ra på handikapplatser samt rätt att parkera avgiftsfritt på 
avgiftsbelagda parkeringsplatser. Med parkeringstecknet 
får man även parkera längre tid än den parkeringstid som 
anges på trafikmärket. Om det inte stör trafiken, kan man 
parkera på gårdsgator och på områden med trafikmärken 
som förbjuder parkering. Tillståndet beviljas handikappa-
de eller för transport av en handikappad person.

Parkering för veteraner 
Frontveteraner bosatta i Helsingfors kan skaffa ett avgifts-
fritt parkeringstecken för frontveteraner. Parkeringstecknet 
för frontveteraner berättigar till fri parkering på Helsingfors 
stads avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Boende-, företags- och veteranparkeringstecken beviljas av bygg-
nadskontoret, medan parkeringstillstånd för handikappade 
beviljas av polisen. Aktuell information: www.hel.fi/parkering



Kartan är riktgivande.  
Kartinformationen  
kan förändras.

För uppdaterad information om 
parkeringsplatser och parkeringshus,  
se Helsingfors stads webbsidor  
www.hel.fi/parkering
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Vägmärken  
som rör parkering

Parkeringsplats
Ett område som är reserverat för parkering 
och som är beläget utanför körbanan eller 
avskilt från körbanan genom en vägmar-
kering på denna. Fordonet skall i sin helhet 
parkeras innanför det markerade området.

Infartsparkering
Parkeringsplatserna är reserverade endast 
för fordon vars förare fortsätter sin resa 
med ett allmänt transportmedel. Märket 
kan innehålla symbolen för tåg, buss, 
metro eller motsvarande fordon. 

Gårdsgata            Gårdsgata upphör
Parkering är tillåten endast på markerade 
parkeringsplatser.

Gångbana         Cykelbana
Det är förbjudet att stanna och parkera på 
trottoaren och cykelvägen. Ett fordon kan 
dock kortvarigt stannas för på- eller avlast-
ning eller på- eller avstigning, när det inte 
stör den övriga trafiken och föraren håller 
sig i närheten av sitt fordon.

 
Förbjudet att stanna fordon  
Fordonet får endast stannas på grund av 
tvingande trafikhinder. Fordonet får inte 
stannas för på- eller avlastning eller för på- 
eller avstigning.

Skyddsväg
Det är förbjudet att stanna och parkera på 
en skyddsväg samt inom ett avstånd av 
fem meter före den. 

Gågata                Gågata upphör
Det är förbjudet att stanna och parkera på 
gågatan. Servicekörning är tillåten endast 
under den tid som nämns i trafikmärket. 

Tilläggsskyltar

Parkering förbjuden
Uppställning av fordon med eller utan 
förare är förbjuden. Ett fordon kan dock 
kortvarigt stannas för på- eller avlastning 
eller på- eller avstigning.

Parkeringsförbudszon börjar (vänster)
Parkeringsförbudszon upphör  (höger)
Parkering är förbjuden på det område som 
begränsas av märkena. Inom området 
anges tillåtna parkeringsplatser med 
särskilda vägmärken. 

Parkering mot avgift
Skyldigheten att betala parkeringsavgift 
gäller endast under de klockslag som 
tilläggsskylten anger. I kombination med 
trafikmärket  anger tilläggsskylten att 
det är tillåtet att stanna eller parkera ett 
fordon endast om parkeringsavgiften har 
betalats.  I kombination med trafikmärket 

 anger tilläggsskylten att det är tillåtet 
att stanna men inte att parkera utan att 
parkeringsavgiften har betalats.

Skyldighet att använda  
parkeringsskiva
Anger längsta tillåtna parkeringstid. Par-
keringsskiva måste användas för att ange 
när parkeringen har inletts.

Giltighetstid
-  gäller vardagar från måndag  
 till fredag (vänster)
- gäller helgfria lördagar (mitten)
- gäller söndagar och andra  
 helgdagar (höger)

Anger de klockslag för när märket 
ovanför tilläggsskylten gäller.

Tidsbegränsning 
Anger längsta tillåtna parkeringstid i 
minuter eller timmar.

Verkningsområdets längd
Den sträcka som märket ovanför  
tilläggs skylten gäller.

Verkningsområde börjar (vänster)
Verkningsområde slutar (höger)
Verkningsområdet för märket ovanför 
tilläggskyltarna börjar eller slutar.



Synlig övervakning

Helsingfors parkeringskontrollörer övervakar att parkerings-
bestämmelserna följs. Genom sitt arbete förebygger de fel-
parkeringar och bidrar till en säkrare och smidigare trafik. 

Kontrollörerna ger råd i parkeringsfrågor. De ger råd om par-
keringstillstånd och betalningssätt samt hjälper vid eventu-
ella parkeringsproblem.

Det är alltid förbjudet  
att stanna och parkera
l i korsningar
l närmare än fem meter från korsande körbanas när-  
 maste kant eller kantens tänkta förlängning på körbanan
l  på annat sätt som stör eller hindrar trafiken
l  i terrängen, det vill säga i parker, på andra grönområ- 
 den och på så kallat impediment

Det är även förbjudet att parkera 
l på enskilt område utan fastighets   ägarens tillstånd 
l framför en infart eller en port till en fastighet

Sommarbilar i gott förvar till vintern 
Vi kan bli tvungna att ändra på trafikarrangemangen,  
särskilt under vintern på grund av snöplogning. Staden 
ordnar bilhoteltjänster för långvarig vinterförvaring av 
bilar. 

Den som parkerar fel kan få en parkeringsbot. Om avgiften 
inte betalas inom utsatt tid höjs den.

Polisen övervakar också parkeringen. Om parkeringen med-
för allvarlig fara eller olägenhet informerar kontrollörerna 
polisen om saken.



Kontaktuppgifter

Parkeringsplaneringen
Trafikplaneringsavdelningen på stadsplaneringsverket plane-
rar parkeringsarrangemangen i Helsingfors, till exempel var 
och hur många parkeringsplatser det finns samt var trafik-
märkena är placerade.
l  kaupunkisuunnittelu@hel.fi, tel. 09 310 1673 (växel)
l  www.hel.fi/ksv 

Tillstånd och övervakning
Byggnadskontorets parkeringsövervakning beviljar boende-, 
företags- och veteranparkeringstecken, övervakar parkering-
en i Helsingfors och låter flytta felparkerade bilar.
l Kundtjänst, Elimägatan 5, Vallgård, rakennusvirasto@hel.fi 
 tel. 09 310 39000
l www.hel.fi/parkering

Polisen beviljar parkeringstillstånd för handikappade och 
övervakar att parkeringsbestämmelserna följs.
l Polisinrättningen i Helsingfors, Böletået 11  
 tillståndsinformation (mon–fri 9–11) tel. 0295 417 911
l  www.poliisi.fi

Ett tillfälligt trafikarrangemangstillstånd kan erhållas hos 
byggnadskontoret om det är nödvändigt att reservera ett 
gatuområde för en byggplats eller ett evenemang.
l  Användning och övervakning av områdena  
 Elimägatan 5, Vallgård, luvat@hel.fi, tel. 09 310 39000
l  www.hkr.hel.fi re
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