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§ 14
Pysäköintimaksuista sekä asiakkaille vuokrattavien rattaiden 
hinnankorotuksesta päättäminen

HEL 2013-006484 T 02 05 00

Päätös

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti, että pysäköinnistä 
Mustikkamaan pallokentälle voidaan periä 1.6.- 13.9.2013 viiden euron 
pysäköintimaksu. Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päätti myös, 
että 1.6.2013 lähtien lastenrattaiden vuokrahinta on kolme euroa.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Irmeli Lind, hallintopäällikkö, puhelin: 310 78422

irmeli.lind(a)hel.fi

Päätösehdotus

Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päättänee, että pysäköinnistä 
Mustikkamaan pallokentälle voidaan periä 1.6.- 13.9.2013 viiden euron 
pysäköintimaksu. Korkeasaaren eläintarhan johtokunta päättänee 
myös, että 1.6.2013 lähtien lastenrattaiden vuokrahinta on kolme 
euroa.

Esittelijä

Korkeasaaren eläintarha ylitti vuonna 2012 toimintakatteensa lähes 
400 000 eurolla. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen 
ennusteen mukaan myös kuluvana vuotena toimintakate tullaan 
ylittämään ilman huomattavia säästötoimia. Toimintakulujen osalta 
mahdollisuudet säästötoimiin ovat hyvin rajalliset. 

Vuoden 2012 aikana tehty päätös pääsylippujen hintojen korotuksesta 
huippusesongin aikana tullee lisäämään tuloja noin 320 00 euroa, 
mikäli kävijämäärät pysyvät viime vuoden tasolla. Lisäksi on 
käynnistetty yritysmyynnin lisäämiseen tähtäävä hanke. Näiden 
yhteisvaikutuksen oletetaan olevan noin 370 000 euroa. 

Pysäköintimaksuilla arvioidaan saatavan tuloja noin 40 000 euroa, kun 
huomioidaan, että Mustikkamaan pallokentästä maksetaan vuokraa 
Helsingin kaupungin liikuntavirastolle noin 23 000 euroa. Aiemmin 
pysäköiminen on ollut asiakkaille maksutonta.
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Aloittamalla pysäköintimaksun perimisen yksityisautoilijoilta 
Korkeasaaren eläintarha tukee osaltaan myös tavoitetta lisätä 
joukkoliikenteen käyttöä Helsingin kaupungissa. Kesäkaudella 2013 
Korkeasaaren eläintarhaan on helppo saapua sekä maitse että vesitse 
joukkoliikenteen avulla. 

Pysäköintimaksu maksaminen on tarkoitus suorittaa Mustikkamaan 
valvomon lipunmyynnin yhteydessä ja maksusta saatu kuitti näytetään 
poistuttaessa Mustikkamaan pysäköinnin valvojille. Pysäköintimaksu 
peritään kaikilta pallokentälle pysäköiviltä.

Lastenrattaiden vuokrahinta on aiemmin ollut yhden euron, joka ei ole 
vastannut omakustannushintaa. Esitetty kolmen euron vuokra kattaa 
rattaiden kunnostuksen ja sen arvioidaan tuvan tuloa noin 20 000 
euroa. Kesällä 2012 rattaita vuokrattiin 9 000 kertaa. Rattaita on 
kaikkiaan 50 kappaletta.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873
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