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§ 1033
Esitys sisäasiainministeriölle pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärän korottamisesta

HEL 2011-005357 T 08 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää, että pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä 
korotetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 
mukaisesti 50 eurosta 80 euroon Helsingin kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä sekä 40 eurosta 60 euroon muussa osassa 
kaupunkia.

Perusteluina kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Helsingissä pysäköintivirhemaksun suuruus on nykyisin 50 euroa 1. 
maksuvyöhykkeellä ja muualla kaupungissa 40 euroa. Helsingissä 
määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715 pysäköintivirhemaksua. 
Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
puoltavat 60 euron ja 80 euron pysäköintivirhemaksun käyttöön 
ottamista Helsingissä. Liikenteelliset seikat maksuvyöhykkeiden osalta 
ovat seuraavat:

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän 
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan 
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea, 
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat. 

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä 
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen 
pysäkkejä. Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat 
ja hidastavat joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen 
pysäköity ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla 
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo 
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun 
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman 
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen 
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on 
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin 
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ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta 
ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 
euronmääräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään 
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa. 
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen 
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen 
paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla 
liikenteen sujuvuuden kannalta. 

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen 
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu 
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Oker-Blom Jan D: Millään tavalla ei perustella tai todisteta ettei 50 
euron sakko olisi tarpeeksi vaikuttava ja ennalta ehkäisevä, eikä 
edelleen oteta kantaa siihen millä tavalla on pysäköity väärin, eli kuinka 
paljon se häiritsee. Esitän että esitys hylätään.

Hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäasiainministeriön tiedote pysäköintivirhemaksun korotuksesta 2012
2 Kartta 1. maksuvyöhykkeestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sisäasiainministeriö Liite 2

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää sisäasiainministeriölle seuraavaa:
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Kaupunginhallitus esittää, että pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä 
korotetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 3 §:n 
mukaisesti 50 eurosta 80 euroon Helsingin kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä sekä 40 eurosta 60 euroon muussa osassa 
kaupunkia.

Perusteluina kaupunginhallitus esittää seuraavaa:

Helsingissä pysäköintivirhemaksun suuruus on nykyisin 50 euroa 1. 
maksuvyöhykkeellä ja muualla kaupungissa 40 euroa. Helsingissä 
määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715 pysäköintivirhemaksua. 
Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
puoltavat 60 euron ja 80 euron pysäköintivirhemaksun käyttöön 
ottamista Helsingissä. Liikenteelliset seikat maksuvyöhykkeiden osalta 
ovat seuraavat:

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän 
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan 
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea, 
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat. 

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä 
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen 
pysäkkejä. Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat 
ja hidastavat joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen 
pysäköity ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla 
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo 
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun 
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman 
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen 
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on 
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin 
ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta 
ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 
euronmääräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään 
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa. 
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen 
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen 
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paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla 
liikenteen sujuvuuden kannalta. 

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen 
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu 
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Esittelijä

Uusi laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) tulee voimaan 1.1.2012. 
Lain 3 §:ssä todetaan seuraavaa: ”Pysäköintivirhemaksu on 
pysäköintivirheen laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön 
asetuksella voidaan kuitenkin säätää korkeammasta 
pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, 
paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen 
sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat. 
Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri 
osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa 
pysäköintimaksu on suurin. Jos kunnallinen pysäköinninvalvonta on 
järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen asetuksen antamista 
pyydettävä lausunto kunnalta ja tarvittaessa asianomaiselta 
poliisilaitokselta”.

Sisäasiainministeriö on lähettänyt 28.10.2011 päivätyn tiedotteen, 
jossa asianomaisia kuntia pyydetään hakemaan pysäköintivirhemaksun 
korottamista pysäköinninvalvontalain 3 §:n mukaisesti 31.1.2012 
mennessä. Hakemukseen on liitettävä selvitys lain mukaisista 
liikenteellisistä seikoista, joiden perusteella maksun suuruutta olisi 
perusteltua korottaa. Sisäasiainministeriö pyytää harkinnanvaraisesti 
poliisilaitoksen lausunnon korotusesityksestä.

Sisäasiainministeriön tiedote on liitteenä 1.

Euron käyttöönoton yhteydessä 1.1.2002 pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä vahvistettiin 40 euroksi. Sisäasiainministeriö päätti 
asetuksella 21.6.2006/505, että pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärä Helsingin kaupungin 1. maksuvyöhykkeellä on 
enintään 50 euroa. Helsingissä kallein 1. maksuvyöhyke on osa 
ydinkeskustaa. 

Korotettu pysäköintivirhemaksu otettiin käyttöön Helsingissä 1.12.2006.

Kartta 1. maksuvyöhykkeestä on liitteenä 2.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sisäasiainministeriön tiedote pysäköintivirhemaksun korotuksesta 2012
2 Kartta 1. maksuvyöhykkeestä

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sisäasiainministeriö Liite 2

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 25.10.2011 § 580

HEL 2011-005357 T 08 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan esityksen sisäasiainministeriölle tehtävää 
pysäköintivirhemaksun korottamisesitystä varten:

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä kaupungin 1. 
maksuvyöhykkeellä korotetaan 50 eurosta 80 euroon, sekä muussa 
osassa kaupunkia 40 eurosta 60 euroon.

Tiivistelmä

Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä Helsingin kaupungin 1.
maksuvyöhykkeellä on tällä hetkellä 50 euroa ja muualla kaupungissa
40 euroa.

Uusi laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) tulee voimaan 1.1.2012.
Lain 3 §:n mukaan ”Pysäköintivirhemaksu on pysäköintivirheen
laadusta riippumatta 20 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella
voidaan kuitenkin säätää korkeammasta pysäköintivirhemaksusta
kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus,
pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset
syyt sitä vaativat. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa.
Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua,
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pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä
osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin. Jos kunnallinen
pysäköinninvalvonta on järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen
asetuksen antamista pyydettävä lausunto kunnalta ja tarvittaessa
asianomaiselta poliisilaitokselta”.

Kallein maksuvyöhyke

Helsingin kaupungissa pysäköintivirhemaksun enimmäismäärän
korotus 80 euroon koskisi 1. maksuvyöhykettä, joka käsittää osan
Helsingin ydinkeskustaa. Alue on maantieteellisesti melko suppea,
mutta tällä alueella on kaupungin suurimmat liikenteelliset ongelmat.

Alueelle on järjestetty pysäköintipaikkoja asiointipysäköintiin sekä
tavaraliikenteen kuormaukseen ja purkamiseen sekä joukkoliikenteen
pysäkkejä.

Virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot tällä alueella haittaavat ja hidastavat
joukkoliikennettä ja tavaraliikennettä. Suojatien eteen pysäköity
ajoneuvo vaarantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaalla
ydinkeskustan alueella. Jalkakäytävälle/pyörätielle pysäköity ajoneuvo
haittaa ja estää jalankulkua ja pyöräilyä. Pysäköintimaksun
suorittamatta jättäminen haittaa pysäköintipaikkojen suunnitelman
mukaista käyttöä.

Tehokkaalla pysäköinninvalvonnalla edistetään liikenteen sujuvuutta ja
turvallisuutta. Pysäköinninvalvonnan ennalta estävän vaikutuksen
syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että pysäköintivirhemaksu on
riittävän korkea. Nykyinen 50 euron pysäköintivirhemaksu Helsingin
ydinkeskustan alueella ei ole enää riittävän vaikuttava ja ennalta
ehkäisevä, joten virhemaksun enimmäismäärä tulisi korottaa 80 
euroon.

Muu osa kaupunkia

Pysäköintivirhe tehdään yhä useammin tietoisesti eikä 40 euron
määräistä virhemaksua voida pitää riittävänä ehkäisemään
välinpitämättömyyttä pysäköintisääntöjen noudattamisessa.
Ajoneuvotiheys on kasvanut koko kaupungin alueella, mutta sallittujen
pysäköintipaikkojen määrä on rajallinen. Pysäköintiin osoitettujen
paikkojen riittävä kierto on tärkeää myös muilla kaupungin alueilla
liikenteen sujuvuuden kannalta

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja liikenteen
sujuvuuden turvaamiseksi olisi tarpeen korottaa pysäköintivirhemaksu
60 euroon 1. maksuvyöhykkeen ulkopuolella.

Yhteenveto
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Helsingissä määrättiin vuonna 2010 yhteensä 223 715
pysäköintivirhemaksua. Pysäköintivirheiden määrä sekä liikenteen
sujuvuus ja turvallisuus puoltavat 60 euron ja 80 euron
pysäköintivirhemaksun käyttöön ottamista Helsingissä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Keijo Kuoppala, lakimies, puhelin: 310 38592

keijo.kuoppala(a)hel.fi


