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§ 147
Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksia-
semien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsinki 
ryhtyy ripeisiin toimenpiteisiin kaupungin alueella olevien taksiasemien 
ja -alueiden taksipalveluiden laadun ja turvallisuuden turvaamiseksi. 
Muun muassa joidenkin Asema-aukiolle kerääntyneiden taksinkuljetta-
jien äänekäs ja päällekäyvä käyttäytyminen aiheuttaa pelkoa asiak-
kaissa. Kuljettajien välillä on ollut useita riita- ja jopa painitilanteita mikä 
on erittäin epäsuotuisaa Helsingin maineen kannalta kaupungissa vie-
railevien ihmisten näkökulmasta.

Helsingin kaupungin hallinnassa olevat taksiasemat sijaitsevat yleiselle 
liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisellä alueella sijaitsevat taksia-
semat ovat tasapuolisesti kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytet-
tävissä. 

Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa 
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityi-
nen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja 
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman sopimus on teh-
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ty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman ter-
minaalin T2. Voidakseen operoida näiltä taksiasemilta on taksiyrittäjän 
tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa. 
Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin ja tunnistimes-
sa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle päästäkseen. 
Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.

Ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvonta-
järjestelmät sopivat huonosti. Sama pätee ryhmäaloitteessa mainittuun 
Asema-aukion taksiasemaan. Asema-aukion liikennöitävällä osalla on 
useampia käyttötarkoituksia. Sen kautta kulkee mm. Elielin pysäköinti-
laitoksesta poistuva liikenne. Asema-aukio on myös aseman saattolii-
kenteen aluetta ja sallittu kaikille muillekin autoille kuin takseille.

Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsää-
dännön uudistuksen seurauksena. Kaupunkiympäristön toimialalta on 
osallistuttu viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään 
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on tutustunut 
muutamaan Helsingin keskustan haastavaan taksiasemaan. Liikenne- 
ja katusuunnittelupalvelu on laatinut ongelmien helpottamiseksi mm. 
Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyö-
ryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään yhtei-
seen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liikennejär-
jestelyiksi vuoden 2021 aikana. Pikaista ratkaisua ongelmaan tiiviissä 
kaupunkiympäristössä ei ole löytynyt. Ratkaisuja selvitetään tapaus-
kohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapah-
tuu muutoksia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsi-
koitu ryhmäaloitteeksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 321

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 62

HEL 2020-011659 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa 
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityi-
nen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja 
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman kanssa sopi-
mus on tehty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisa-
taman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiden taksiasemilta on 
taksiyrittäjän tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrit-
täjän kanssa. Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin 
ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle 
päästäkseen. Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.

Helsingin kaupungin päätäntävallassa olevat taksiasemat sijaitsevat 
yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisen alueen periaat-
teen mukaisesti taksiasemien on tällöin katsottu olevan kaikkien taksi-
liikenneluvan saaneiden käytettävissä tasapuolisesti. Yleisen alueen 
luovuttaminen rajoitetulle yksityiselle toiminnalla edellyttänee lainopillis-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 4 (4)
Kaupunginvaltuusto

Asia/24
19.05.2021

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
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

ta selvittämistä ja yleisten alueiden käyttöperiaatteiden luomista tämän 
kaltaiseen toimintaan.

Katualueet ovat lähtökohtaisesti haastavia yksityisen toiminnan kannal-
ta. Etenkin ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja ku-
lunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti, jos ollenkaan. Sama pätee 
ryhmäaloitteessa mainittuun Asema-aukion taksiasemaan. Asema-
aukion liikennöitävällä osalla on useampi käyttötarkoitus. Sen kautta 
kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Samoin ns. 
saattoliikenne on mahdollista Asema-aukiolla kaikille muillekin autoille 
kuin takseille.

Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsää-
dännön uudistuksen myötä. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistu-
nut viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään käytän-
nön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on käynyt tutustumas-
sa erikseen muutamiin Helsingin keskustan haastavimpiin taksiasemiin. 
Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt ongelmien helpottamisek-
si mm. Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yh-
teistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään 
yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liiken-
nejärjestelyiksi alkuvuoden 2021 aikana. Taksiasemien aiheuttamiin 
haasteisiin ei ole tiiviissä kaupunkiympäristössä yhtä pikaista ratkaisua. 
Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäris-
tössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080

jouni.korhonen(a)hel.fi


