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§ 245
Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om anvisningar 
för parkering av elsparkcyklar och parkeringsövervakning

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara och 26 andra ledamöter föreslår i en motion 
att staden ska utreda möjligheterna att utarbeta regler för parkering och 
parkeringsövervakning av elsparkcyklar i samarbete med företagarna 
inom branschen. Dessutom föreslår de som väckt motionen att staden 
inleder en diskussion med kommunikationsministeriet om hur elspark-
cyklar ska beaktas i vägtrafiklagen.

Staden kommer att fortsätta sin aktiva dialog med företag och myndig-
heter för att främja en säker trafikkultur med elsparkcyklar. I diskussio-
nerna med kommunikationsministeriet söker man efter sätt att säker-
ställa en säker användning och parkering av elsparkcyklar i stadsmil-
jön. Resultatet från diskussionen ska rapporteras till stadsmiljönämn-
den.

I diskussionerna med elsparkcykelföretagarna har staden uppmanat fö-
retagen i branschen att visa användarna hur de ska parkera på rätt 
sätt. Med stadens egen parkeringsövervakning har man preliminärt 
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kommit överens om ett tillvägagångssätt där parkeringsinspektörerna 
under sina normala bevakningsrundor även övervakar parkerade 
elsparkcyklar och meddelar elsparkcykelföretagen när parkerade 
sparkcyklar orsakar olägenhet. Under början av år 2020 hålls också ett 
möte med polisen om myndighetssamarbete.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite
2 Lisäselvitys valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteeseen säännöistä sähkö-

potkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 532

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

14.09.2020 Ehdotuksen mukaan
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä asian liitteeksi kaupungin-
hallitukselle 4.9.2020 toimitetun lisäselvityksen.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 78

HEL 2019-010630 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Uudet liikkumisvälineet ja -palvelut auttavat osaltaan edistämään 
kestävää liikkumista, alueiden saavutettavuutta ja elinkeinoelämän toi-
mivuutta. Sähköpotkulautayrityksiltä saadun tiedon mukaan sähköpot-
kulaudoilla oli marraskuun 2019 loppuun mennessä tehty Helsingissä 
yli 1,8 miljoonaa matkaa. Kaupunkipyörillä tehtiin suunnilleen samana 
aikana noin kolme miljoonaa matkaa. Kaupunkilaiset ovat matkamääri-
en perusteella ottaneet aktiivisesti käyttöönsä uudet liikkumispalvelut. 
Sähköpotkulaudat ovat myös herättäneet paljon keskustelua mm. liik-
kumisen turvallisuuden, ajokäyttäytymisen ja lautojen pysäköinnin joh-
dosta.

Sähköpotkulautayritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmen-
nyt, että lautojen pysäköinnin osalta tärkeimmässä roolissa ovat varsi-
naiset sähköpotkulautojen käyttäjät. Tämän johdosta kaupunki on oh-
jeistanut, että sähköpotkulautayritysten tulee opastaa käyttäjiä pysäkö-
imään oikein. Monet yritykset ovat ottaneet käyttöön menettelyn, jossa 
käyttäjän tulee ottaa pysäköinnistään valokuva palauttaessaan potku-
lautaa. Tämän toivotaan osaltaan ohjaavan parempiin pysäköintitapoi-
hin. Yhdellä sähköpotkulautayrityksellä on myös tarjolla käyttäjilleen 
hyviin ajo- ja pysäköintitapoihin opastava ajokoulu internetissä. 

Varsinaiset pysäköintiruudut eivät sovellu kovin hyvin sähköpotkulauto-
jen nykyiseen toimintatapaan, joka perustuu asemattomuuteen ja sii-
hen, että käyttäjät voivat vapaasti ajaa hyvin lähelle matkakohteita, joita 
on kaikkialla kaupungissa. Etenkin kantakaupungista on myös vaikea 
löytää vapaata tilaa vain potkulaudoille varatuille pysäköintiruuduille.
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Pysäköintipaikkoja ja -rajoituksia on mahdollista luoda virtuaalisesti sä-
hköpotkulautayritysten sovellusten avulla, huomioiden kuitenkin pai-
kannusta koskevat tekniset rajoitteet. Yrityksiä on kehotettu luomaan 
esimerkiksi päärautatieaseman laiturialueelle pysäköintikielto, ja kaikki 
ovat näin myös toimineet. Yritysten kanssa on lisäksi keskusteltu mah-
dollisuuksista kokeilla keskitettyä pysäköintiä vilkkailla alueilla, kuten 
metroasemien läheisyydessä. Keskustelua tästä jatketaan HKL:n ja yri-
tysten kanssa heti alkuvuodesta 2020. 

Mahdollisuudet sähköpotkulautojen pysäköinnin säätelyyn ja ohjaami-
seen lainsäädännön tai muiden säännösten perusteella ovat Suomessa 
rajalliset. Esimerkiksi aiemmin käytössä olleet kaupunkien omat järjes-
tyssäännöt on korvattu järjestyslailla vuonna 2003. Monissa muissa 
maissa ja kaupungeissa on Suomesta poikkeavaa lainsäädäntöä, 
sääntöjä ja käytäntöjä sähköpotkulautojen ja muiden mikroliikkumisen 
kulkuvälineiden pysäköinnin järjestämisessä.

Sähköpotkulautayritykset toimivat yleensä useassa maassa ja näin on 
mahdollista saada tietoa muualla käytössä olevista käytännöistä ja nii-
den toimivuudesta. Yritykset soveltavat muualla kehittämiään paran-
nuksia myös Suomessa. Lisäksi valtion viranomaiset seuraavat liikku-
mispalveluiden kehittymistä, ja Helsingin kaupungilla on jo ollut keskus-
telua sähköpotkulaudoista mm. liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. 
Sähköpotkulautojen ja muiden uusien mikroliikkumisen kulkuvälineiden 
tulo on huomioitu EU -tasollakin ja joihinkin niihin liittyviin EU-
direktiiveihin on mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat 
Suomessakin.

Kaupungin oman pysäköinninvalvonnan kanssa on alustavasti sovittu 
toimintatavasta, jossa pysäköinnintarkastajat normaalien valvontakier-
rostensa lomassa tarkkailevat myös pysäköityjä sähköpotkulautoja ja 
ilmoittavat haittaa aiheuttavista pysäköidyistä laudoista sähköpotku-
lautayrityksille. Alkuvuoden 2020 aikana pidetään myös viranomaisyh-
teistyötä koskeva tapaaminen poliisin kanssa. Poliisille on ajoneuvojen 
siirtolaissa määritetty velvoite siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavat 
ajoneuvot. Poliisin henkilöresurssit ovat kuitenkin rajalliset sähköpotku-
lautojen väärinpysäköinnin valvomiseen.

Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautaliikenne ja yritystoiminta 
kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropuhelua yritysten ja virano-
maistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuurin edistämiseksi. Liiken-
ne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa haetaan 
keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotkulautojen turvallinen käyttö 
ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristölautakunnalle 
raportoidaan keskustelun tuloksista.
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Käsittely

11.02.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Seurataan tarkkaan, miten sähköpotkulautalii-
kenne ja yritystoiminta kehittyvät. Kaupunki jatkaa aktiivista vuoropu-
helua yritysten ja viranomaistahojen kanssa turvallisen liikennekulttuu-
rin edistämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käydyissä 
keskusteluissa haetaan keinoja, joilla voidaan varmistaa sähköpotku-
lautojen turvallinen käyttö ja pysäköinti kaupunkiympäristössä. Kau-
punkiympäristölautakunnalle raportoidaan keskustelun tuloksista.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

04.02.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska(a)hel.fi


