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§ 132
Kalasataman liityntäpysäköintialueen pysäköintimaksusta päättämi-
nen ja liityntäpysäköintipaikkojen pysäköintimaksusta päättämisen 
toimivallan siirtäminen

HEL 2018-008825 T 08 01 03

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti asettaa Kalasataman liityntäpy-
säköinnin asiakasmaksuksi 2,00 (kaksi) euroa kattaen liityntäpysäköin-
tiajan arkipäivisin klo 6:00 – 17:30 välisenä aikana.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan 
1.10.2018 alkaen päättämään yksittäisten liityntäpysäköintipaikkojen 
käytön hinnoittelusta johtokunnan hyväksymien tavoitteiden, hinnoitte-
lun ja aikarajauksen puitteissa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Kiinteistöpäällikkö
Isännöitsijä
Palvelukehitys- ja viestintäpääl-
likkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman liityntäpysäköinnin asiakasmaksuksi kattaen klo 06.00-
17.30 liityntäpysäköintiajan esitetään asetettavaksi 2,00 (kaksi) euroa. 
Maksua tullaan tarkistamaan myöhemmin johtokunnan 31.5.2018 hy-
väksymien Liityntäpysäköinnin tavoitteiden sekä hinnoittelun ja aikara-
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jauksen periaatteiden (HEL 2018-005516 T 08 01 03) mukaisesti, kun 
liityntäpysäköinnin käyttöaste on vakiintunut. 

Esitetty liityntäpysäköintimaksu on linjassa HSL:n ja pääkaupunkiseu-
dun kuntien laatimien suositusten kanssa.  Helsingin seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2015) todetaan, että liityntäpysäköin-
nin ”hinnoitteluun varaudutaan ydinalueelta alkaen. - -Matkakortilla tun-
nistauduttaessa henkilöauton liityntäpysäköinti maksaa 1–2 euroa/py-
säköintitapahtuma.” Linjausta on täsmennetty mm. Helsingin seudun lii-
tyntäpysäköinnin toimenpideohjelmassa (HSL 2017) määrittelemällä, 
että HSL-kuntien liityntäpysäköintialueilla huomioidaan mahdollisuuk-
sien mukaan myös liityntäpysäköintialueen tyyppi (rakenteellinen / 
maantaso) ja liityntäpysäköintialueen käyttöaste. Kauppakeskuksissa 
maksullisuudesta ja pysäköintiehdoista sovitaan tapauskohtaisesti.

Liityntäpysäköijä tunnistautuu Kalasatamassa HSL:n matkakortilla, jolla 
varmistetaan että liityntäpysäköintiä käyttää nimenomaan joukkoliiken-
nematkustaja. Pysäköinti maksetaan ennen poistumista maksuauto-
maattiin. Liityntäpysäköinti on mahdollista myös klo 17.30 jälkeen, mut-
ta tämän jälkeen liityntäpysäköinnistä maksetaan kauppakeskuksen 
normaalin asiakaspaikoituksen hinta.

Nyt ehdotettu 2 euron liityntäpysäköinnin asiakasmaksu on käytössä 
myös muilla lähellä keskustaa sijaitsevilla liityntäpysäköintialueilla Ruo-
holahdessa ja Lauttasaaressa.

Hallintosäännön mukainen toimivalta/Toimivallan siirto

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1.2 §:n mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta. Liityn-
täpysäköinnin maksujen osalta johtokunta hyväksyi kokouksessaan 
31.5.2018 Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauk-
sen periaatteet Helsingissä (HEL 2018-005516 T 08 01 03). 

Jatkossa yksittäisten alueiden osalta päätökset tekee johtokunnan hy-
väksymien periaatteiden mukaisesti HKL:n toimitusjohtaja.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.norrena(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote
Kiinteistöpäällikkö
Isännöitsijä
Palvelukehitys- ja viestintäpääl-
likkö

.


