
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2018 1 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/19
30.10.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 533
Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen antaman pysäköin-
tioikeuden laajentaminen

HEL 2018-010265 T 08 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että yhteiskäyttöautoyritysten py-
säköintitunnuksella on voimassa olevien pysäköintioikeuksien lisäksi 
pysäköintioikeus ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta Helsingin 
kaupungin alueella kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla maksullisilla 
pysäköintipaikoilla ja pysäköintikiekkopaikoilla, jos niiden aikarajoitus 
on enemmän kuin 60 minuuttia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus on ollut käytössä 13.5.2014 
alkaen. Tunnus antaa pysäköintioikeuden ilman aikarajoituksia tai mak-
suja asukas- ja yrityspysäköintiin merkityillä paikoilla sekä pelkästään 
yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksella käytettäväksi merkittyi-
hin paikkoihin. Tunnus on asukaspysäköintitunnuksen hintainen, 24 eu-
roa kuukausitasolla vuonna 2018. 

Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuden laajennusta esitetään siten, et-
tä tunnuksella voi pysäköidä koko kaupungin alueella yli 60 minuutin ai-
karajoitetuilla paikoilla. Pysäköintioikeuden laajennus parantaa yhteis-
käyttöautojen toimintaedellytyksiä ja edesauttaa kaupungin maankäy-
töllisten ja ympäristöllisten tavoitteiden toteutumista. 

Yhteiskäyttöautoyritysten mukaan pysäköintitunnusjärjestelmä on vält-
tämättömyys palveluiden tarjoamiseksi. Yritysten mielestä pysäköintioi-
keuden laajennus on hyvä uudistus ja osoittaa, että kaupunki haluaa 
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edistää yhteiskäyttöautoilua. Pysäköinninvalvonnan mukaan merkittä-
viä ongelmia yhteiskäyttöautoyritysten kanssa ei ole ollut. Asiakaspa-
lautteita yhteiskäyttöautoista on tullut viimeisen reilun vuoden aikana 
kaksi kappaletta. Molemmissa toivotaan yhteiskäyttöautopalveluita laa-
jemmalla alueella. Nyt esitetty uudistus antaa tähän hyvät mahdollisuu-
det.

Esittelijän perustelut

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen taustat

Yhteiskäyttöautoyrityksiä koskeva pysäköintitunnusjärjestelmä on ollut 
käytössä 13.5.2014 alkaen, jolloin kaupunkisuunnittelulautakunta teki 
päätöksen sen käyttöönotosta. Vuodet 2015 ja 2016 olivat järjestelmän 
kokeiluvuosia. 5.4.2016 kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi 
raportoinnin yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnusjärjestelmän koke-
muksista ja korjaustarpeista. Samaan aikaan lautakunta päätti ottaa yh-
teiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmän pysyvästi käyttöön 
ja sen toimivuudesta raportoidaan lautakunnalle vähintään kerran kah-
dessa vuodessa. 

Tällä hetkellä yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus antaa pysä-
köintioikeuden asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sekä pelkästään 
yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksella käytettäväksi merkittyi-
hin paikkoihin. Jälkimmäisiä paikkoja on Helsingissä noin 100 kappalet-
ta, ja näiden paikkojen käyttöoikeus tulee varata käytössä olevasta va-
rausjärjestelmästä. 

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen hinta on asukaspysä-
köintitunnuksen hinnan suuruinen. Vuonna 2018 hinta on 24 euroa 
kuukaudessa. Jokaiseen autoon tulee hankkia oma tunnus. Tällä het-
kellä vuoden 2018 elokuussa tunnuksia on kolmella yrityksellä yhteen-
sä 250 kpl. Tunnuksia voivat lunastaa kaikki yhteiskäyttöautoyritykset, 
jotka täyttävät tunnuksen saannin ehdot. 

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen tarkoitus on helpottaa 
yhteiskäyttöautojen pysäköintiä ja edistää yhteiskäyttöautojen mahdolli-
suuksia korvata auton omistamista. Parantuneet pysäköintimahdolli-
suudet Helsingin kantakaupungissa ja muualla tiiviissä kaupunkiraken-
teessa parantavat yhteiskäyttöautoyritysten toimintaedellytyksiä.

Esitetty muutos yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeuksiin ja perustelut

Nykyisten pysäköintioikeuksien lisäksi esitetään, että yhteiskäyttöauto-
jen pysäköintitunnuksella voi pysäköidä Helsingin kaupungin alueella 
kaupungin omistamille tai hallinnoimille paikoille, jos aikarajoitus on 
enemmän kuin 60 minuuttia. Näillä paikoilla maksut tai aikarajoitukset 
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eivät siten koskisi yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksella pysä-
köiviä. 60 minuuttia tai alle aikarajoitetuille paikoille pysäköintioikeuden 
laajennusta ei esitetä, koska nämä paikat ovat lähtökohtaisesti tark-
kaan harkittuja yritysten asiointipaikkoja, joiden on tarkoitus helpottaa 
lyhytaikaista asiointia katutason liiketiloissa. 60 minuutin aikarajoitettuja 
paikkoja on noin 140 paikkaa noin 4 000 maksullisesta paikasta. Nämä 
140 paikkaa sijaitsevat lähes kaikki keskustassa. Kantakaupungin ulko-
puolella noin 85 - 90 % paikoista tulee yhteiskäyttöautoyritysten käyt-
töön. Asukas- ja yrityspysäköintipaikat säilyvät yhteiskäyttöautoyritys-
ten käytössä kuten tälläkin hetkellä. Paikoille voi pysäköidä asukas- ja 
yrityspysäköintitunnusten haltijoiden ja yhteiskäyttöautoyritysten lisäksi 
jokainen maksamalla pysäköintimaksun ja noudattamalla pysäköinnin 
aikarajoitusta. Pelkästään yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuk-
sella käytettäväksi merkityt paikat säilyvät käytössä kuten nykyäänkin. 

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että liikkuminen miellettäisiin entis-
tä enemmän palveluksi. Tämä tarkoittaa, että ihmiset entistä vähem-
män omistavat liikkumisvälineitään ja valitsevat jokaiseen liikkumistar-
peeseensa sopivan välineen ja vuokraavat sen tarvittavaksi ajaksi. Yh-
teiskäyttöautot ovat oleellinen osa liikkumisen palveluita. Yksi yhteis-
käyttöauto korvaa lukuisia yksityiskäytössä olevia autoja, jolloin autojen 
määrä tiiviissä kaupunkirakenteessa vähenee. Tämä on tavoiteltavaa 
tilankäyttö- ja ympäristösyistä. Näin yhteiskäyttöautopalveluiden lisään-
tyminen ja paraneminen ovat myös kaupungin edun mukaista. 

Tällä hetkellä yhteiskäyttöautoyrityksillä on varsin hyvät pysäköintiolo-
suhteet asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeillä. Yhteiskäyttöautoyrityk-
set haluavat tarjota palveluitaan myös muualla Helsingissä. Pysäköin-
tiolosuhteiden parantaminen siellä on perusteltua yritysten toimintae-
dellytysten edistämiseksi. Myös kaupunki hyötyy, jos yhteiskäyttöauto-
palvelut laajenevat ja paranevat. Tällöin auton omistamiselle tulee vaih-
toehtoja myös kantakaupungin ulkopuolella. Yhteiskäyttöautojen pysä-
köinnistä asukkaille ja muille toiminnoille aiheutuva haitta jäänee pie-
neksi. 

Tekemällä yleispäätös yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeuden 
laajennuksesta vältytään asentamasta suurta määrää lisäkilpiä asukas- 
ja yrityspysäköintivyöhykkeiden ulkopuolisille alueille. Kaupunki sääs-
tää kustannuksia lisäkilpien valmistuksen, asentamisen ja kunnossapi-
don osalta. Suuri määrä liikennemerkkien lisäkilpiä huonontaisi myös 
kaupunkikuvaa. 

Raportti yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmän toimivuudesta

Yhteiskäyttöautoyrityksiltä pyydettiin kommentteja pysäköintitunnusjär-
jestelmän toimivuudesta sekä mahdollisia kehittämisehdotuksia. Kaikki 
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toimijat antoivat kommentteja ja kehittämisehdotuksia. Helsingin pysä-
köinninvalvonnalta pyydettiin kommentteja järjestelmän toimivuudesta. 
Pysäköinninvalvojat työskentelevät kentällä joka päivä, joten heillä on 
hyvä käsitys järjestelmän toimivuudesta. Lisäksi katsottiin, kuinka pal-
jon kaupungin palautejärjestelmään on tullut palautteita yhteiskäyttöau-
tojen pysäköintitunnusjärjestelmästä. 

Yhteiskäyttöautoyritysten mukaan pysäköintitunnusjärjestelmä on edel-
lytys palveluiden tarjoamiselle. Ilman pysäköintitunnusjärjestelmää yri-
tykset eivät olisi markkinoilla Helsingissä. Esitetty uudistus mahdollis-
taa palvelualueen nykyisen laajentamisen, koska pysäköintipaikan koh-
tuullisen helppo saatavuus on edellytys palvelun järjestämiselle. Yrityk-
set pitävät pysäköintitunnuksen esitettyjä uusia pysäköintioikeuksia 
erinomaisena uudistuksena. 

Kaikki toimijat eivät käytä yhteiskäyttöautoyrityksille suunnattua varaus-
järjestelmää. Varausjärjestelmä säilytetään kuitenkin toiminnassa, kos-
ka kaupunki haluaa säilyttää toimintamahdollisuudet sekä kiinteiden 
paikkojen kautta operoiville että vapaasti kadun varteen sallituille pai-
koille pysäköiville yrittäjille. Uusia pelkästään varausjärjestelmällä va-
rattavissa olevia paikkoja ei ole suunnitelmissa lisätä.

Itse pysäköintitunnuksesta tai sen käytöstä ainoa kehittämisehdotus oli, 
että vain yhteiskäyttöautoyritysten ajoneuvoille osoitetuilla paikoilla on 
pysäköity myös varaamatta paikkaa varausjärjestelmästä. Tällöin paik-
ka ei välttämättä ole vapaana pysäköijälle, joka on varannut paikan. 
Yhteiskäyttöautoyritysten kanssa on sovittu, että näitä paikkoja voi 
käyttää vain varaamalla sen varausjärjestelmästä. Yrityksiä on muistu-
tettu tästä. 

Yritykset antoivat palautetta, että prosessi voisi olla yksinkertaisempi 
pysäköintitunnuksen hakemisessa ja maksamisessa. Yksi yritys antoi 
palautetta, että kaupungin tulisi osoittaa pysäköintivirhemaksu suoraan 
käyttäjälle, joka on pysäköinyt ajoneuvon väärin. Pysäköintivirhemaksu 
tulee kuitenkin osoittaa ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Siirtokehoi-
tukset ovat hankalia, koska tieto siirtotarpeesta ei välttämättä tavoita 
yrityksiä. Pysäköinninvalvonnassa tulisi siirtyä digitaaliseen valvontaan, 
jolloin ei tarvitsisi enää pitää pysäköintitunnusta ikkunassa. Digitaalinen 
valvonta mahdollistuu, kun siirrytään asukas- ja yrityspysäköinnissä jär-
jestelmään, jossa yhdessä pysäköintitunnuksessa on vain yksi rekiste-
rinumero. 

Pysäköinninvalvonnan mukaan yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitun-
nusjärjestelmä toimii ilman suurempia ongelmia. On kuitenkin havaittu, 
että joillakin yritysten asiakkailla on epätietoisuutta, minne pysäköinti-
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tunnus oikeuttaa pysäköimään. Yritysten tulisi informoida vielä enem-
män asiakkaitaan tunnuksella pysäköinnistä. 

Yhteiskäyttöautojen pysäköinnistä on vuoden 2017 kesäkuun ja vuo-
den 2018 elokuun välisenä aikana tullut kaksi asiakaspalautetta. Mo-
lemmissa on toivottu yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen 
käyttöalueen laajennusta. Esitetty uudistus vastaa näihin toiveisiin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
.


