
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (5)
Kaupunginhallitus

Kaj/6
23.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

§ 465
Pysäköintipaikkojen maksullisuusaikojen tarkistaminen

HEL 2011-009799 T 08 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti,

 että yleisten pysäköintipaikkojen ja asukaspysäköintipaikkojen 
maksullisuuden voimassaoloajaksi päätettäisiin 1. 
maksuvyöhykkeellä arkisin maanantaista perjantaihin kello 9 - 
21 ja lauantaisin kello 9 - 18, 2. maksuvyöhykkeen 
asukaspysäköintialueiden yleisillä pysäköintipaikoilla ja 
asukaspysäköintipaikoilla arkisin maanantaista perjantaihin kello 
9 - 21 ja 3. maksuvyöhykkeen asukaspysäköintipaikoilla 
maanantaista perjantaihin kello 9 - 21 lukuun ottamatta 
maksuvyöhykkeiden 1 - 3 erityiskohteita.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee,

 että yleisten pysäköintipaikkojen ja asukaspysäköintipaikkojen 
maksullisuuden voimassaoloajaksi päätettäisiin 1. 
maksuvyöhykkeellä arkisin maanantaista perjantaihin kello 9 - 
21 ja lauantaisin kello 9 - 18, 2. maksuvyöhykkeen 
asukaspysäköintialueiden yleisillä pysäköintipaikoilla ja 
asukaspysäköintipaikoilla arkisin maanantaista perjantaihin kello 
9 - 21 ja 3. maksuvyöhykkeen asukaspysäköintipaikoilla 
maanantaista perjantaihin kello 9 - 21 lukuun ottamatta 
maksuvyöhykkeiden 1 - 3 erityiskohteita.

Tiivistelmä

Asukkaiden ja kantakaupungissa asioivien pysäköintimahdollisuuksia 
parannetaan pysäköintipaikkojen maksullisuusaikoja pidentämällä.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2011 talousarvion 2012 käsittelyn 
yhteydessä kaupunkisuunnittelutoimen toiminnalliseksi tavoitteeksi 
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selvittää asukaspysäköintialueen pysäköintimaksuajan jatkamista kello 
21 saakka.

Esittelijä

Taustaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa esityksessään 24.1.2012 mm. 
seuraavaa:

Kantakaupunki on pääosin rakennettu aikana, jolloin autojen 
pysäköintipaikkoja ei ole voitu rakentaa tonteille nykyistä tarvetta 
vastaavasti. Asukaspysäköintijärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa 
auton omistaminen myös kantakaupungin asukkaille. 
Asukaspysäköintijärjestelmän ongelmana on kuitenkin, että etenkin 
asukaspysäköintipaikkojen kysyntä ylittää tarjonnan ja että muita kuin 
asukkaiden autoja koskeva pysäköintirajoitus päättyy iltaisin liian 
aikaisin. 

Maksullisen kadunvarsipysäköinnin tavoitteena on edistää keskustan 
kaupallista vetovoimaa. Liikekeskustan asiointipysäköinnin 
kokonaistilanne on varsin hyvä uusien pysäköintilaitosten rakentamisen 
johdosta. Keskustan laitoksissa on yleensä aina tilaa. Liikekeskustan 
kauppojen aukioloajat ovat viime vuosien aikana pidentyneet 
huomattavasti. 

Kaupunginvaltuuston päättämien yleisten pysäköintipaikkojen 
maksullisuuden voimassaoloajat ovat olleet 1.1.2002 alkaen 1. 
maksuvyöhykkeellä maanantaista perjantaihin kello 9 - 19 ja 
lauantaisin kello 9 - 18 sekä 2. ja 3. maksuvyöhykkeellä maanantaista 
perjantaihin kello 9 - 19 erityiskohteita lukuun ottamatta. Erityiskohteita, 
joissa maksullisuus on voimassa tapauskohtaisesti myös lauantaisin ja 
sunnuntaisin ovat tällä hetkellä esimerkiksi Linnanmäen ympäristö, 
Kaupunginteatterin ympäristö, Kansallisteatterin lähikadut, Jäähallin 
ympäristö sekä torialueet kuten Hakaniementori.       

Kaupunkisuunnitteluvirastoon tulee jatkuvasti aloitteita 
maksullisuusaikojen pidentämiseksi ja maksullisuuden laajentamiseksi 
koskemaan myös lauantaita ja sunnuntaita. Erityinen ongelmapaikka 
on Katajanokan alue, jossa matkailijat ovat pysäköineet lähikaduilla 
viikonlopun ajaksi veloituksetta. Sama tilanne on Olympiaterminaalin 
ympäristössä. Kampin alueen tarjonnan (Musiikkitalo, elokuvakeskus, 
ravintolat) lisääntyminen on vaikeuttanut Etu-Töölön asukkaiden 
pysäköintiä 

Kantakaupungin asukkaiden pysäköinti on viime vuosina vaikeutunut 
katujen varsilla sekä päivällä että etenkin illalla ja viikonloppuisin. 
Vaikeimmilla alueilla on kysymys ennen kaikkea pysäköintipaikkojen 
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kokonaismäärän riittämättömyydestä. Uusien paikkojen rakentaminen 
katualueiden ulkopuolelle, joko tonteille tai maan alle, on niin kallista, 
että arviolta vain pieni osa asukkaista olisi valmis maksamaan paikoista 
sekä investoinnit että käyttökulut kattavaa kuukausihintaa.

Suunnitelma

Tarkoituksenmukaisin maksullisuuden päättymisaika olisi lautakunnan 
esityksen mukaan se, että asukaspysäköintialueiden yleisten 
pysäköintipaikkojen maksullisuuden päättymisaika olisi 1. ja 2. 
maksuvyöhykkeillä sama kello 21 kuin asukaspysäköintipaikoilla. 2. 
maksuvyöhykkeellä olevien muiden kuin asukaspysäköintialueiden 
yleisten pysäköintipaikkojen päättymisaika olisi kuitenkin nykyinen kello 
19. Kyseisiä alueita ovat Jätkäsaari, Ruoholahti ja Pasila. Myös 3. 
maksuvyöhykkeellä yleisten pysäköintipaikkojen päättymisaika olisi 
nykyinen kello 19.

Pysäköinnin uudet maksullisuusajat olisivat 1. maksuvyöhykkeellä 
maanantaista perjantaihin kello 9 - 21 ja lauantaisin nykyinen kello 9 - 
18, 2. maksuvyöhykkeen asukaspysäköintialueilla maanantaista 
perjantaihin kello 9 - 21 ja 3. maksuvyöhykkeen 
asukaspysäköintipaikoilla maanantaista perjantaihin kello 9 - 21 lukuun 
ottamatta maksuvyöhykkeiden 1 - 3 erityiskohteita. 

Erityiskohteissa käytettäisiin jatkossakin nykyiseen tapaan 
tavanomaisesta poikkeavia maksullisuusaikoja.

Pysäköinnin valvonnan järjestelyt

Pysäköinnin valvonnan tarve on lisääntynyt viime vuosina. Valvonnan 
tärkeys ja merkitys on huomattu ja sitä toivotaan suoritettavan entistä 
enemmän. Pysäköinnin tarkastajien vakansseja on nykyisin 65 ja 
lisäksi on 4 johtavaa pysäköinnintarkastajaa. Vakansseja on tullut 6 
lisää viimeisen kymmenen vuoden aikana ja virkojen täyttöastetta on 
lisätty nopeuttamalla rekrytointia ja kouluttamalla enemmän sijaisia. 

Maksullisuusaikojen pidentäminen edellyttää myös pysäköinnin 
valvonnan tehostamista iltaisin. Työvuorojärjestelyjen lisäksi käytännön 
valvonta-aikojen pidentäminen edellyttää myös valvontaresurssien 
lisäämistä. Kahdeksan pysäköinnintarkastajan palkkaamisesta tulisi 
palkkamenoja sosiaalikuluineen noin 260 000 euroa vuodessa. 
Valvontatuloja tarkastajien suorittamasta valvonnasta tulee nykyisin 
kymmenkertainen määrä menoihin verrattuna. Kahdeksan 
pysäköinnintarkastajan virasta riittäisi valvontaan iltaisin kaksi 
tarkastajaparia läntisiin ja kaksi paria itäisiin piireihin.

Suunnitelman edut ja haitat
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Asukkaiden mahdollisuudet pysäköintipaikan löytämiseen helpottuvat 
jonkin verran, koska ulkopuolisten on maksettava pysäköinnistä kello 
21 saakka. Asukkaiden vieraiden on myös maksettava 
pysäköinnistään. Paikka löytynee kuitenkin helpommin.

Yleisten pysäköintipaikkojen maksullisuusaikojen pidentäminen 1. ja 2. 
maksuvyöhykkeellä helpottaa elokuvissa, konserteissa ja teattereissa 
kävijöiden mahdollisuuksia löytää vapaa pysäköintipaikka. 

Maksullisuusaikojen pidentäminen lisää verottomia pysäköintituloja 
arviolta noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kustannukset ja toteuttaminen

Järjestelyjen kustannusennuste on 150 000 euroa. Tavoitteena on 
toteuttaa järjestelyt vuoden 2012 aikana. Rakennusvirastosta saadun 
selvityksen mukaan päätöksen toteuttamiseen mahdollisesti tarvittavat 
resurssimuutokset  tullaan ottamaan huomioon vuoden 2013 
talousarvioesityksen yhteydessä.

Esittelijän esitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen 
mukainen.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Tiedoksi

Rakennusvirasto
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 13

HEL 2011-009799 T 08 03 01 01

Hankenro 0902_1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 5 (5)
Kaupunginhallitus

Kaj/6
23.04.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

 että yleisten pysäköintipaikkojen ja asukaspysäköintipaikkojen 
maksullisuuden voimassaoloajaksi päätettäisiin 1. 
maksuvyöhykkeellä arkisin maanantaista perjantaihin kello 9 - 
21 ja lauantaisin kello 9 - 18, 2. maksuvyöhykkeen 
asukaspysäköintialueiden yleisillä pysäköintipaikoilla ja 
asukaspysäköintipaikoilla arkisin maanantaista perjantaihin kello 
9 - 21 ja 3. maksuvyöhykkeen asukaspysäköintipaikoilla 
maanantaista perjantaihin kello 9 - 21 lukuun ottamatta 
maksuvyöhykkeiden 1 - 3 erityiskohteita.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot
Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi


