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§ 812
V 27.9.2017, Valtuutettu Matti Enrothin aloite pysäköintiautomaat-
tien toiminnan parantamisesta

HEL 2017-003502 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Matti Enrothin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Enroth ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin pysäköintiautomaattien toi-
minnan parantamiseksi ja käyttämisen helpottamiseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pysäköin-
tiautomaatteja on vuonna 2015 päätetyn automaattiuudistuksen jälkeen 
uusittu suurin osa eli 400 kpl kaikista 600 automaatista. Uudistuksen 
yhtenä tavoitteena on ollut lisätä maksuvaihtoehtoja. Pysäköinnin voi 
maksaa pysäköintiautomaateilla, mobiililaitteiden avulla tai tekstiviestil-
lä. Vuonna 2017 pysäköintiautomaateista maksettavan pysäköinnin 
osuus on enää 32 %.

Pysäköintimaksuautomaattien käyttöjärjestelmään tehdään tarpeen 
mukaan käyttöä helpottavia parannuksia. Mobiilimaksujärjestelmillä on 
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mahdollista toimia siten, että auton ikkunassa on järjestelmän käyttöä 
osoittava tarra ja itse pysäköintimaksu luetaan järjestelmän kautta. 
Kaupunkiympäristön toimiala tutkii mahdollisuutta hyväksyä pysäköinti 
ilman tuulilasiin asetettavaa maksulappua. Pakkasilla ilmenevään pysä-
köintiautomaattien näytön ajoittaiseen jähmeyteen pyritään myös saa-
maan parannusta automaatteihin asennettavin lisälämmittimin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 09.05.2017 § 180

HEL 2017-003502 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon:

Yleisten töiden lautakunta on tehnyt päätöksen pysäköintiautomaattien 
uusimisesta 19.5.2015 § 243. Tähän mennessä 600 automaatista on 
uusittu 400. Suomessa noin 75% vähittäisostoksista tehdään erilaisten 
maksukorttien kautta. Uudistuksen yhtenä  tavoitteena on ollut lisätä 
maksuvaihtoehtoja. 

Pysäköintimaksuautomaattien käyttöjärjestelmään on jo tehty käyttöä 
helpottavia parannuksia ja niitä tullaan myös tekemään käyttäjää kuun-
nellen. 

Rekisterinumeron syöttäminen on uusi ominaisuus kansallisesti, mutta 
vastaava käytäntö on käytössä valtaosassa suurempia kaupunkeja 
maailmanlaajuisesti. Se on edellytyksenä maksujen koneelliselle val-
vonnalle.

Uusiin pysäköintiautomaatteihin on mahdollista suorittaa pysäköinti-
maksu pankki- ja luottokorteilla sekä maksusirun että lähimaksuominai-
suuden kautta. Lisäksi voi käyttää prepaid maksukortteja.
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Pysäköinnin maksamiseen on useita eri maksutapoja. Pysäköinnin voi 
maksaa pysäköintiautomaateilla, mobiililaitteiden avulla tai tekstiviestil-
lä.

Tieliikenneasetuksen mukaan maksun suorittamista osoittava pysä-
köintilippu tai maksulaite on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään 
paikkaan, autossa tuulilasin tai sivulasin sisäpuolelle niin, että lipun tai 
laitteen etupuoli on kokonaisuudessaan ulkoapäin nähtävissä ja luetta-
vissa. Yleisten töiden lautakunta toteaa, että mobiilimaksujärjestelmillä 
on jo nyt mahdollista toimia siten, että auton ikkunassa on järjestelmän 
käyttöä osoittava tarra ja itse pysäköintimaksu luetaan järjestelmän 
kautta. Lautakunta katsoo, että viraston tulisi tutkia mahdollisuutta hy-
väksyä pysäköinti ilman maksulappua koska se on selkeästi myös muil-
lekin mahdollista.

Vuonna 2013 kulki pysäköintimaksuautomaattien kautta 66 prosenttia 
maksuista. Vuoden 2017 ensimmäisen neljän kuukauden aikana pysä-
köintiautomaateista maksettavan pysäköinnin osuus on enää 32 pro-
senttia.

Mobiilimaksamisen osuus maksullisesta pysäköinneistä on 64 prosent-
tia vuoden 2017 ensimmäisen neljän kuukauden ajalta , vuonna 2013 
mobiilipysäköinnin osuus oli  25 prosenttia. 

Vuoden 2017 alusta mobiilimaksujen osalta siirryttiin avoimen rajapin-
nan malliin, missä lähtökohtaisesti kuka tahansa auditoinnin läpäissyt 
yhteisö voi tuoda autoilijoiden saataville maksutavan tai –laitteen.  

Maksullisen pysäköinnin tiedot tallennetaan tietovarastoon, mistä tieto 
varatuista pysäköintipaikosta tullaan julkaisemaan avoimena reaaliai-
kaisena datana, millä helpotetaan vapaiden pysäköintipaikkojen löydet-
tävyyttä. 

Pysäköinninvalvonnan käyttöön tulee vuoden 2017 aikana rekisterikil-
ven tunnistukseen perustuva valvonnan apujärjestelmä, kamera-auto. 
Järjestelmä perustuu siihen, että pysäköinnin tiedot on saatavina säh-
köisesti maksujärjestelmistä.

Pysäköintiautomaattien näytön ajoittainen jähmeys johtuu yleensä no-
peasti kiristyneestä pakkasesta. Jähmeys poistuu, kun automaattien si-
sällä oleva lämmitin on saanut laitteiston lämpimäksi. Lisälämmittimien 
asentamista pysäköintiautomaatteihin arvioidaan ja niitä asennetaan, 
kun tarvetta on.

Kokonaisuudessa pysäköintiautomaattien toimintavarmuustaso on 
määritelty 99 prosenttiin maksullisuusajasta. 
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Käsittely

09.05.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Kappaleen 7 loppuun lisäys: "Yleisten töiden lauta-
kunta toteaa, että mobiilimaksujärjestelmillä on jo nyt mahdollista toimia 
siten, että auton ikkunassa on järjestelmän käyttöä osoittava tarra ja it-
se pysäköintimaksu luetaan järjestelmän kautta. Lautakunta katsoo, et-
tä viraston tulisi tutkia mahdollisuutta hyväksyä pysäköinti ilman mak-
sulappua koska se on selkeästi myös muillekin mahdollista."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi


