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§ 38
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite sääntöjen laatimises-
ta sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille

HEL 2022-008074 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ot-
taa näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen 
sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille. (Ville Jalovaara)

  
2 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ot-

taa vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen 
käytön ja pysäköinnin suunnittelussa. (Mari Rantanen)

Käsittely

Valtuutettu Ville Jalovaara ehdotti valtuutettu Elisa Gebhardin kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ot-
taa näkövammaisten järjestöt mukaan sääntöjen laatimiseen 
sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille.

Valtuutettu Marko Kettunen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivo-
musponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
luoda ja yhdistää kevyen liikenteen eri muodoille yhteisiä pysä-
köintialueita sen sijaan, että jokaiselle välinemuodolle ja jokai-
selle välineelle osoitetaan omat merkityt paikkansa.

Valtuutettu Mari Rantanen ehdotti valtuutettu Jussi Halla-ahon kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta ot-
taa vammais- ja vanhusjärjestöt mukaan sähköpotkulautojen 
käytön ja pysäköinnin suunnittelussa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2023 2 (13)
Kaupunginvaltuusto

Asia/6
15.02.2023

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 FI02012566

Valtuutettu Marko Kettusen ehdottamaa toivomuspontta ei kannatettu, 
joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Ville Jalovaaran toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 74
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret 
Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, 
Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Timo Harakka, Harry 
Harkimo, Joel Harkimo, Ahmed Hassan, Eveliina Heinäluoma, Fardoos 
Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, 
Mikael Jungner, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kive-
käs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja 
Koskela, Heimo Laaksonen, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina 
Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas 
Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Tom Packalén, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Pelto-
korpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima 
Razmyar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suo-
malainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, 
Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Var-
tiainen, Sinikka Vepsä, Ozan Yanar

Tyhjä: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, 
Marko Kettunen, Matias Pajula, Risto Rautava, Laura Rissanen, Sari 
Sarkomaa, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ville Jalovaaran ehdottaman 
toivomusponnen.

5 äänestys
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Valtuutettu Mari Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Mari Rantasen toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Hilkka Ahde, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, 
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgars-
dottir Sandelin, Maaret Castrén, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora 
Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Timo Ha-
rakka, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Ahmed Hassan, Eveliina Heinä-
luoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, 
Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kol-
be, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, 
Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, 
Tom Packalén, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda 
Pasanen, Mikko Paunio, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Ran-
tanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita 
Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Nina Suo-
malainen, Ilkka Taipale, Coel Thomas, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-
Nikula, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka 
Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 7
Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Marko Kettunen, Johanna Nuorteva, 
Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Rantasen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Hel-
singin kaupunki ryhtyy välittömästi ja määrätietoisesti toimiin, jotta säh-
köpotkulautojen määrä ja käyttö saadaan kaupungissa hallintaan. Jo-
kaisella helsinkiläisellä on oikeus turvalliseen liikkumiseen kotikaupun-
gissa - sähköpotkulaudalla tai ilman. 

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee suunnitelman sähköpotkulau-
tojen haittojen hallinnasta kaudella 2023 kaupunkiympäristölautakun-
nan käsittelyyn alkuvuoden 2023 aikana. 

Valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepää-
töksessä on yhtenä toimenpiteenä selvittää mahdollisuutta lisätä lain-
säädännössä kaupunkien toimivaltaa siten, että niillä olisi paremmat 
mahdollisuudet ohjata alueensa liikkumisen palveluja. Asiasta on kes-
kusteltu ja keskustellaan jatkossakin liikenne- ja viestintäministeriön 
kanssa. Vastaavia tarpeita on myös muissa kaupungeissa. Kaupunki 
on lausunnoissaan liikenneturvallisuusstrategiasta todennut, että lain-
säädännön tulee mahdollistaa kaupunkien puuttuminen mikroliikkumis-
palveluista aiheutuviin ongelmiin alueellaan. Kaupunkiympäristölauta-
kunta esittää lausunnossaan, että kaupunki vaikuttaa valtion suuntaan, 
jotta lainsäädäntöä sähköpotkulautojen sääntelyn osalta selkeytetään 
seuraavan vaalikauden aikana. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten li-
säksi kaupunki tekee parhaansa jatkaakseen vaikuttavien kaupungin 
päätösvallassa olevien keinojen suunnittelua kaudelle 2023. 

Sähköpotkulautojen suuri määrä tunnistettiin ongelmaksi jo kauden 
2021 aikana, jolloin niiden määrä oli korkeimmillaan lähes 9 000. Ope-
raattoreita oli tällöin neljä. Kaudella 2022 sähköpotkulautojen määrä 
nousi korkeimmillaan kuuden operaattorin toimesta yli 18 000 lautaan. 
Yhden operaattorin poistuminen laski lautojen määrän elokuun lopussa 
noin 15 000 lautaan. Lautojen määrien rajoituksista neuvoteltiin jo en-
nen kauden alkua sekä kesäkuussa, mutta kaikki operaattorit eivät 
suostuneet määriin liittyviin rajoituksiin. Sähköpotkulautojen määrän 
sääntely edellyttää lainsäädännön muutosta, jolloin yhtenä vaihtoehto-
na voisi olla mikroliikkumisen palvelujen tekeminen luvanvaraiseksi 
toiminnaksi. Sähköpotkulautatoiminnan kehittäminen ja yhteistyö on 
perustunut vapaaehtoiseen sopimiseen kaupungin ja sähköpotkulau-
taoperaattoreiden välillä.    

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 29.3.2022 § 200 yhteiskäyttöis-
ten sähköpotkulautojen pysäköintimallin kokeilun Helsingin keskustan 
alueelle kaudelle 2022. Kokeilu perustui kaupungin ja operaattoreiden 
neuvotteluun, jonka pohjalta operaattorit toteuttivat omalla kustannuk-
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sellaan kaupungin määrittelemiin ongelmakohteisiin 25 sähköpotkulau-
doille kohdennettua pysäköintiratkaisua, joihin operaattorit ohjaavat 
käyttäjiä pysäköimään kannustimien avulla. Tieliikennelaki mahdollistaa 
kuitenkin sähköpotkulaudan pysäköinnin myös jalkakäytävälle ja pyörä-
tielle, jos se ei aiheuta huomattavaa haittaa muulle liikenteelle. Tämän 
johdosta kaupunki neuvotteli operaattoreiden kanssa pakollisen kuvan 
ottamisesta jokaisen sähköpotkulautamatkan päätteeksi ohjaamaan 
käyttäjiä pysäköimään oikein. Operaattorit valvovat otettuja kuvia ja an-
tavat sanktion käyttäjille, jotka ovat otetun kuvan perusteella pysäköi-
neet lautansa väärin. Näiden toimien lisäksi tärkeänä osana pysäköin-
timallin toimivuutta on ollut operaattoreiden kustantama yhteinen pysä-
köintipartio, joka on keskustan alueella siirtänyt väärin pysäköityjä lau-
toja siistiin järjestykseen. Aluetta laajennettiin kattamaan koko Helsin-
gin niemen alue. 

Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu yh-
teistyössä sähköpotkulautaoperaattoreiden kanssa määritteli kauden 
2022 alussa yhteisen toimintaohjeen sähköpotkulautapalvelujen järjes-
tämiseksi kaupungin alueella. Toimintaohjeessa määriteltiin säännöt 
käyttörajoituksista, pysäköinnistä, lautojen määrästä ja tiedon jakami-
sesta kaupungin ja operaattoreiden välillä.

Operaattoreiden kanssa sovittiin myös, että operaattoreiden laudat ovat 
siistissä järjestyksessä koko kaupungin alueella, eikä niiden kasautu-
misesta saa aiheutua haittaa. Jos sähköpotkulaudasta aiheutuu vaaraa 
tai kohtuutonta haittaa, operaattorin on siirrettävä sähköpotkulauta vä-
littömästi. Operaattorit eivät kuitenkaan suoriutuneet tehtävästään riit-
tävän hyvin. Kaupunki on myös vaatinut, että sähköpotkulaudoissa esi-
tetään selkeästi operaattorien yhteystiedot, johon palautteen voi laittaa.

Sähköpotkulautojen pysäköinnin kieltämistä liikennemerkeillä on selvi-
tetty. Tieliikennelaissa sähköpotkulauta rinnastetaan polkupyörään ja 
sen saa pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Pysäköinnin kieltämi-
nen on teknisesti mahdollista käyttämällä tekstillisellä liikennemerkkiä 
mutta liikkumista ja liiketoimintaa rajoittavan liikennemerkin käytön vai-
kutukset tulee selvittää perusteellisesti. Vaikutusten selvittäminen on 
yksi syy, miksi tähän laajamittaiseen kieltoon ei ole lähdetty. Lisäksi 
heinäkuun 2022 aikana sähköpotkulautojen määrä pieneni ja muita rat-
kaisuja pyrittiin vielä löytämään yhteistyössä operaattoreiden kanssa.

Pysäköinnin valvonta voi toteuttaa varasto- tai lähisiirtoja huomattavaa 
haittaa aiheuttaneille pysäköidyille sähköpotkulaudoille. Kaupunki pilo-
toi viime elokuussa varastosiirtoa. Jokaisesta yksittäisestä varastosiir-
rosta on tehty erillinen valituskelpoinen päätös, mikä kuormittaa pysä-
köinnin valvontaa. Suureen lautamäärään kohdistuvat varasto- tai lähi-
siirrot eivät ole kestävä ratkaisu. Nykyisillä taksoilla lautojen siirrosta 
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saatava 20 euron maksu ei kata siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Ensi 
kesää varten pysäköinninvalvonta kehittää toimintaansa ja arvioi myös 
kustannuksia vastaavat taksat. 

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 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.02.2023 § 80

HEL 2022-008074 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

30.01.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.09.2022 § 520
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HEL 2022-008074 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on ollut tarjolla sähköpotkulautojen vuokrauspalvelua ke-
väästä 2019 alkaen. Markkinaehtoinen palvelu perustuu kelluvaan jär-
jestelmään, jossa vuokrattavien laitteiden pysäköinti kaupungin yleisille 
alueille ei vaadi kaupungilta erillistä lupaa. Sähköpotkulaudan käyttäjä 
löytää sopivan laitteen sovelluksen kautta laitteiden paikannukseen pe-
rustuen. Siten yritysten ei tarvitse varata alueita vuokrattavien laittei-
densa pysäköintiin eikä siten sopia kaupungin kanssa toiminnastaan. 
Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa mikroliikkumislaitteiden pysä-
köinnin yleisille alueille, esimerkiksi jalkakäytäville, kun pysäköity laite 
ei estä muuta liikkumista. Tämä koskettaa myös vuokrattavien laittei-
den pysäköintiä. Sähköpotkulautatoiminnan kehittäminen ja yhteistyö 
on perustunut vapaaehtoiseen sopimiseen kaupungin ja sähköpotku-
lautaoperaattoreiden välillä. 

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu yhteistyössä 
sähköpotkulautaoperaattoreiden kanssa on määritellyt kauden 2022 
alussa yhteisen toimintaohjeen sähköpotkulautapalvelujen järjestämi-
seksi Helsingin kaupungin alueella. Toimintaohjeessa on määritelty
säännöt mm. käyttörajoituksista, pysäköinnistä, lautojen määrästä ja 
tiedon jakamisesta kaupungin ja operaattoreiden välillä. 

Syksyllä 2021 operaattorit rajoittivat maksiminopeutta arkiöisin 15 kilo-
metriin tunnissa sekä kielsivät käytön kokonaan viikonloppuisin (klo 
00–05). Lisäksi operaattorit ovat rajoittaneet lautojen maksiminopeuden 
20 km/h kaikkina muina aikoina, vaikka lainsäädäntö mahdollistaa ke-
vyille sähköajoneuvoille maksiminopeuden 25 km/h. Näitä rajoituksia 
on jatkettu kaupungin ja operaattoreiden yhteisymmärryksessä vuodel-
le 2022. Käynnissä oleva muun muassa rajoitusten vaikuttavuutta tutki-
va Aalto-yliopiston tutkimushanke on osoittanut rajoitusten vähentä-
neen sähköpotkulautojen käytöstä aiheutuneita onnettomuuksia yöai-
kaan. Tutkimuksen perusteella onnettomuuksia on tapahtunut kuitenkin 
myös rajoitettujen aikojen ulkopuolella, esimerkiksi ilta-aikaan.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 29.3.2022 yh-
teiskäyttöisten sähköpotkulautojen pysäköintimallin kokeilun Helsingin 
keskustan alueelle kaudelle 2022. Kokeilu perustuu kaupungin ja ope-
raattoreiden neuvotteluun, jonka pohjalta operaattorit toteuttivat omalla 
kustannuksellaan kaupungin määrittelemiin ongelmakohteisiin 25 säh-
köpotkulaudoille kohdennettua pysäköintiratkaisua, joihin operaattorit 
ohjaavat käyttäjiä pysäköimään kannustimien avulla. Tieliikennelaki 
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mahdollistaa kuitenkin sähköpotkulaudan pysäköinnin myös jalkakäy-
tävälle ja pyörätielle, jos se ei aiheuta huomattavaa haittaa muulle lii-
kenteelle. Tämän johdosta kaupunki neuvotteli operaattoreiden kanssa 
pakollisen kuvan ottamisesta jokaisen sähköpotkulautamatkan päät-
teeksi ohjaamaan käyttäjiä pysäköimään oikein. Operaattorit valvovat 
otettuja kuvia ja antavat sanktion käyttäjille, jotka ovat otetun kuvan pe-
rusteella pysäköineet lautansa väärin. Näiden toimien lisäksi tärkeänä 
osana pysäköintimallin toimivuutta on ollut operaattoreiden kustantama 
yhteinen pysäköintipartio, joka on keskustan alueella siirtänyt väärin 
pysäköityjä lautoja siistiin järjestykseen. Aluetta, jolla pysäköintipartio 
toimii, on laajennettu kauden aikana kattamaan koko Helsingin niemen 
alue. 

Operaattoreiden kanssa on kauden aikana sovittu, että operaattoreiden 
laudat ovat siistissä järjestyksessä koko kaupungin alueella, eikä niiden 
kasautumisesta saa aiheutua haittaa. Jos sähköpotkulaudasta aiheutuu 
vaaraa tai kohtuutonta haittaa, operaattorin on siirrettävä sähköpotku-
lauta välittömästi. Kaupungilla on tiedossa, että operaattorit eivät ole 
kuitenkaan pystyneet suoriutumaan tehtävästään riittävän hyvällä tasol-
la. Kaupunki on lähettänyt siirtokehotuksia operaattoreille, kun ongel-
matapauksia on tullut kaupungin tietoon. Kaupunki on myös vaatinut, 
että sähköpotkulaudoissa esitetään selkeästi operaattorien yhteystie-
dot, johon palautteen voi laittaa. 

Kunnallinen pysäköinnin valvonta voi toteuttaa varasto- tai lähisiirtoja 
huomattavaa haittaa aiheuttaneille pysäköidyille sähköpotkulaudoille. 
Kaupunki on elokuussa pilotoinut varastosiirtoa, sillä nykyisin meillä ei 
ole tähän palveluun sopivia käytäntöjä lähisiirtoon liittyen. Jokaisesta 
yksittäisestä varastosiirrosta on tehty erillinen valituskelpoinen päätös, 
mikä lisää hallintotyötä pysäköinnin valvonnassa. Suureen lautamää-
rään kohdistuvat varasto- tai lähisiirrot eivät kaupungin näkökulmasta 
ole kestävä ratkaisu lautojen määrään liittyvien ongelmien ratkaisemi-
seksi, koska ensisijaisesti pitäisi puuttua pysäköintiongelmien juurisyi-
hin. Nykyisillä taksoilla lautojen siirrosta saatava 20 euron maksu ei 
myöskään kata siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Ensi kesää varten 
kunnallinen pysäköinninvalvonta kehittää toimintaansa ja arvioi myös 
kustannuksia vastaavat taksat tähän liittyen uudelleen. 

Jalkakäytävillä ajo on ongelma, jota poliisi on valvonut kesän aikana 
tehostetusti. Myös kaupunki on puuttunut vaaralliseen ajokäyttäytymi-
seen määrittelemällä keskustan vilkkaille jalankulun alueille 10 km/h 
alennetun nopeusrajoituksen alueita, jotka operaattorit ovat ottaneet 
kesällä 2022 käyttöön. Lisäksi pysäköintikieltoalueita on lisätty ongel-
mallisiin kohteisiin. Kaupunki tunnistaa, että pyöräliikenteen infrastruk-
tuurissa on puutteita, joita parantamalla myös jalankulun turvallisuus 
paranee, kun jalankululla ja sähköpotkulaudoilla on selkeä erottelu. Ko-
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ko kaupungin alueelle on hyväksytty pyöräliikenteen tavoiteverkko ja 
kehittämisohjelma, joiden toteuttamista tehdään määrätietoisesti talou-
sarvion puitteissa.   

Kaupunki tunnisti sähköpotkulautojen suuren määrän ongelmaksi jo 
kauden 2021 aikana, kun niiden määrä oli korkeimmillaan lähes 9 000. 
Operaattoreita oli tällöin neljä. Kaudella 2022 sähköpotkulautojen mää-
rä nousi korkeimmillaan kuuden operaattorin toimesta yli 18 000 lau-
taan. Yhden operaattorin poistuminen laski lautojen määrän elokuun 
lopussa noin 15 000 lautaan. Lautojen määrien rajoituksista neuvoteltiin 
jo ennen kauden alkua sekä kesäkuussa, mutta kaikki operaattorit eivät 
suostuneet määriin liittyviin rajoituksiin. Ydinkeskustaan sovittiin kuiten-
kin pysäköintimallin yhteydessä rajoituksista, joiden mukaan 24 tuntia 
käyttämättä ollut sähköpotkulauta tulisi siirtää seuraavan 24 tunnin ai-
kana pois ydinkeskustan alueelta. Koska lautojen määrät kuitenkin jat-
koivat kasvuaan kauden aikana, heinäkuun alussa rajoitusta tiukennet-
tiin niin, että siirto tulee tehdä 12 tunnissa. Samalla se laajennettiin 
koskemaan Helsingin niemen aluetta. Kaupunki on seurannut koko ke-
sän tämän säännön toteutumista, eivätkä kaikki operaattorit ole pääs-
seet tavoiteaikoihin. Juurisyyhyn puuttuminen eli sähköpotkulautojen 
määrän sääntely vaatisi kuitenkin kaupungin tulkinnan mukaan lain-
säädännön muutosta niin, että mikroliikkumisen palveluista tehtäisiin 
luvanvaraista toimintaa. Luvan myöntäminen voisi siten tapahtua esi-
merkiksi kilpailutuksen perusteella. 

Kesän 2022 pysäköintimallikokeilusta ydinkeskustassa on saatu koke-
muksia, mutta tulokset eivät ole kaikilta osin valmiita. Kokeilu on kui-
tenkin osoittanut, että toteutetut pysäköintipaikat yhdistettynä vapaa-
seen pysäköintiin ei ole yksinään toimiva ratkaisu, jos kaupungilla ei ole 
mahdollisuutta säädellä lautojen ja kaupunkiin tulevien operaattoreiden 
määriä. Havainnointitutkimuksen perusteella, pysäköintikokeilun alueel-
la, lautojen huonosta pysäköinnistä aiheutuvia haittatilanteita syntyy 
edelleen liikaa. Myös kaudella 2023 varaudutaan toimimaan nykyisen 
vapaaehtoisuuteen perustavan sopimisen puitteissa. 

Kaupunki on myös tutkinut kauden aikana sähköpotkulautojen pysä-
köinnin kieltämistä liikennemerkeillä. Tieliikennelaissa sähköpotkulauta 
rinnastetaan polkupyörään ja sen saa pysäköidä jalkakäytävälle ja pyö-
rätielle. Pysäköinnin kieltäminen tekstillisellä liikennemerkillä olisi tekni-
sesti mahdollista ja tästä on keskusteltu myös liikenne- ja viestintämi-
nisteriön kanssa. Kadunpitäjä eli tässä tapauksessa Helsingin kaupunki 
vastaa asettamiensa liikennemerkkien lainmukaisuudesta. Siten liikku-
mista rajoittavien, tekstillisten liikennemerkkien käyttö tulee toteuttaa 
harkiten ja arvioida rajoituksen vaikutukset myös siihen miten selkeäksi 
tämä rajoitus tekstillisellä liikennemerkillä koetaan. Tämä on yksi syy 
miksi tällaiseen laajamittaiseen liikkumista rajoittavaan toimeen pelkällä 
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tekstillisellä liikennemerkillä (TLL 75 §) ei ole vielä ryhdytty tänä kesä-
nä. Kaupunki on viestinyt jo operaattoreille tästä mahdollisesta keinos-
ta, mikäli operaattorien nykyiset toimet eivät ole riittäviä sähköpotku-
laudoista aiheutuvien ongelmien hillitsemiseksi. Lainmukaisuuden ar-
vioinnin lisäksi laajamittaista pysäköintikieltoaluetta ei ole vielä lähdetty 
toteuttamaan, koska heinäkuun aikana sähköpotkulautojen määrä pie-
neni ja muita ratkaisuja on vielä pyritty löytämään yhteistyössä operaat-
toreiden kanssa. Laaja pysäköintikielto estäisi sähköpotkulautayritysten 
toiminnan sekä yksityisten sähköpotkulautojen pysäköinnin alueella, el-
lei voida osoittaa riittävää määrää pysäköintipaikkoja, joihin sähköpot-
kulaudan voisi kieltoalueella jättää. Keskustan alueella rajallisessa ka-
tutilassa suuri osa näistä paikoista todennäköisesti tulisi sijoittaa auto-
jen pysäköintipaikoille. Laajamittainen sähköpotkulautojen pysäköinti-
kieltoalue sekä siihen kytkeytyvä mikroliikkumiseen osoitettujen pysä-
köintipaikkojen toteutus edellyttäisi lautakunnan päätöstä. Vaikutusten 
suuruuteen vaikuttaisi kieltoalueen laajuus. Mahdollinen päätös aluera-
joituksesta tulee valmistella hyvin vuorovaikutuksineen, mikä vie oman 
aikansa.

Perustuslaissa on turvattu jokaiselle elinkeinonvapaus, eikä kaupunki 
voi omalla päätöksellään rajoittaa kaupungin alueella toimivien yritysten 
määrää tai niiden liiketoimintaa rajoittamalla lautojen määrää. Yritysten 
kanssa on mahdollista tehdä vapaaehtoisuuteen perustuvia yksityisoi-
keudellisia sopimuksia, mutta niilläkään ei voida rajoittaa kaupungissa 
toimivien markkinaehtoisten yritysten tai lautojen määrää, sillä tällainen 
sopimus voisi olla kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta ongelmallinen 
nykyisen lainsäädännön puitteissa. Sähköpotkulautaoperaattorit ovat 
myös haluttomia allekirjoittamaan sitovaa sopimusta tilanteessa, jossa 
uusi operaattori voi tulla markkinoille sitoutumatta toisten allekirjoitta-
maan sopimukseen. 

Myöskään se, että kaupunki kilpailuttaisi alueelleen sähköpotkulauta-
palvelun ja tekisi sopimuksen kilpailun voittaneiden sähköpotkulautao-
peraattorien kanssa, ei estäisi nykyisen lainsäädännön puitteissa muita 
sähköpotkulautaoperaattoreita jatkamasta liiketoimintaansa eikä uusien 
operaattorien tulemista markkinoille. Tämä johtuu siitä, että sähköpot-
kulautapalvelun tarjonta on vapaa elinkeino eikä sähköpotkulaudoilla 
ajo tai niiden pysäköinti katualueella edellytä kadunpitäjältä erillistä 
suostumusta tai lupaa. Jos siis kaupunki tekisi käyttöoikeussopimuksen 
kilpailutuksessa menestyneiden yritysten kanssa ja rajoittaisi heidän 
lautamääräänsä, se ei estäisi nykyisen lainsäädännön puitteissa kilpai-
lutuksessa hävinnyttä tai muuta kilpailijaa tulemasta markkinoille isolla 
laitemäärällä. Kaupunkipyöräjärjestelmä on aikanaan kilpailutettu ja 
voittaneen kanssa käyttöoikeussopimuksin sovittu, mutta siitä huolimat-
ta Helsingissä on myös tarjolla kelluvia kaupunkipyöräjärjestelmiä ka-
duilla.
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Valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategiaa koskevassa periaatepää-
töksessä on yhtenä toimenpiteenä selvittää mahdollisuutta lisätä lain-
säädännössä kaupunkien toimivaltaa niin, että niillä olisi paremmat 
mahdollisuudet ohjata niiden alueella olevia liikkumisen palveluja. Kau-
punki käy aiheesta aktiivista keskustelua liikenne- ja viestintäministe-
riön kanssa. Vastaavia tarpeita on myös muissa kaupungeissa. Helsin-
gin kaupunki on myös lausunut liikenneturvallisuusstrategiasta kahdesti 
(2021-2022) ja tuonut lausunnoissaan esiin, että kaipaamme lainsää-
däntömuutosta siihen, että kaupungilla olisi nykyistä paremmat edelly-
tykset hallita mikroliikkumispalveluista aiheutuvia nykyisiä ongelmia ka-
duillamme. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten lisäksi kaupunki kuiten-
kin tekee parhaansa jatkaakseen vaikuttavien kaupungin päätösvallas-
sa olevien keinojen suunnittelua kaudelle 2023. Suunnitelma sähköpot-
kulautojen haittojen hallinnasta kaudella 2023 valmistellaan kaupun-
kiympäristölautakunnan käsittelyyn alkuvuoden 2023 aikana.

Helsingin kaupunki kehottaa liikenne- ja viestintäministeriötä lainsää-
dännön kehittämiseksi siten, että sähköpotkulautojen pysäköinnin oh-
jaaminen liikennemerkein sekä pysäköintivirhemaksun määrääminen 
olisi mahdollista.

Helsingin kaupunki vaikuttaa valtion suuntaan, jotta lainsäädäntöympä-
ristö sähköpotkulautojen sääntelyn osalta selkeytetään seuraavan vaa-
likauden aikana. Kaupunkiympäristölautakunta piti tärkeänä, että tavoi-
te otetaan osaksi Helsingin kaupungin edunvalvontatavoitteita.

Lautakunta katsoi, että ohjatakseen sähköpotkulautoja lainmukaisille 
ajoväylille ja vähentääkseen onnettomuuksia kaupungin tulee nopeas-
sa tahdissa toteuttaa riittävä ja sähköpotkulaudoille sopiva pyörätie-
verkko keskustaan. Tätä varten päästövähennysohjelmassa aikaisem-
paan tavoiteaikatauluun linjattua pyöräilyn tavoiteverkkoa tulee toteut-
taa kunnianhimoisesti ja sille turvata riittävät resurssit.

Käsittely

27.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikenneinsinööri Miikka Kulpakko. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Tarik Ahsanullah: Lisätään uusi kappale lausunnon loppuun:

"Helsingin kaupunki kehottaa liikenne- ja viestintäministeriötä lainsää-
dännön kehittämiseksi siten, että sähköpotkulautojen pysäköinnin oh-
jaaminen liikennemerkein sekä pysäköintivirhemaksun määrääminen 
olisi mahdollista."
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Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tarik Ah-
sanullahin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lisätään uusi kappale lausunnon loppuun:

 ”Helsingin kaupunki vaikuttaa valtion suuntaan, jotta lainsäädäntöym-
päristö sähköpotkulautojen sääntelyn osalta selkeytetään seuraavan 
vaalikauden aikana. Lautakunta pitää tärkeänä, että tavoite otetaan 
osaksi Helsingin kaupungin edunvalvontatavoitteita.”

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään uusi kappale lausunnon loppuun:

"Lautakunta katsoo, että ohjatakseen sähköpotkulautoja lainmukaisille 
ajoväylille ja vähentääkseen onnettomuuksia kaupungin tulee nopeas-
sa tahdissa toteuttaa riittävä ja sähköpotkulaudoille sopiva pyörätie-
verkko keskustaan. Tätä varten päästövähennysohjelmassa aikaisem-
paan tavoiteaikatauluun linjattua pyöräilyn tavoiteverkkoa tulee toteut-
taa kunnianhimoisesti ja sille turvata riittävät resurssit."

Kannattaja: Mia Haglund

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Ei-äänet: 10
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Otso Kive-
käs, Olli-Pekka Koljonen, Oona Käyhkö, Tuomas Nevanlinna, Amanda 
Pasanen, Risto Rautava, Joona Turtiainen

Tyhjä: 1
Sami Kuusela

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Otso Kivekkään vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 10 (1 tyhjä).
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20.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Miikka Kulpakko, liikenneinsinööri: 09 310 37657

miikka.kulpakko(a)hel.fi


