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§ 252
Yleisten töiden lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin pysäköintipolitiikka-luonnoksesta

HEL 2013-004099 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Pysäköintipolitiikan strategisissa linjauksissa on onnistuneella tavalla 
kuvattu pitkän aikavälin suunta, johon pysäköintiä Helsingissä tulee 
kehittää. Tunnistettuihin pysäköinnin kehittämistarpeisiin on helppo 
yhtyä.

Yleisten töiden lautakunta pitää erittäin hyvänä, että Helsingin 
pysäköintipolitiikkaa on valmisteltu näin laajana virastojen välisenä 
yhteistyönä.  Rakennusvirasto on ollut mukana 
pysäköintipolitiikkaluonnoksen valmistelussa. 

Lautakunta pitää tärkeänä Helsingin pysäköintipolitiikka-luonnoksessa 
esitettyjen linjausten ja toimenpiteiden toteuttamista kaupungin 
viihtyisyyden ja toimivuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Seuraavassa on käsitelty pysäköintipolitiikan otsikon 5 
kärkitoimenpiteitä yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston 
tehtävien kannalta. Numerointi vastaa luonnoksessa käytettyä. 

1 Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys

Rakennusvirasto edistää pyöräpysäköintiä luovuttamalla paikkoja 
kaupunkipyöräasemia varten. Lisäksi virasto tulee toteuttamaan 
paikkoja muuhun pyöräpysäköintiin tästä laadittavan suunnitelman 
mukaisesti.

3 Asukaspysäköintijärjestelmän laajentaminen ja hinnoittelu 

Asukaspysäköintitunnuksen voi jo nykyisin hankkia 
kuukausiperusteisesti. Tästä on ollut seurauksena, että autoilijat 
hakevat tunnuksia jopa vain yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

Tämän vuoksi on syytä uudistaa sääntöjä, joilla rakennusvirasto 
palauttaa pysäköintitunnuksen hinnasta osan asiakkaan halutessa 
luopua tunnuksesta.

Pysäköintitunnuksen myöntämis- ja käyttöehtoja on uudistettava myös 
siten, että auton pitkäaikainen säilytys kadulla tehdään mahdottomaksi 
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esimerkiksi asettamalla enimmäisaika, jonka autoa voi pitää kadulla 
sitä liikuttamatta. Kantakaupungissa aika voisi olla lyhyempi kuin 
muualla. Samalla tulee luoda uusia vaihtoehtoja autojen säilyttämiseen 
muualla kuin kadulla.

Lautakunta kannattaa pysäköintitunnusjärjestelmän kehittämistä entistä 
enemmän sähköiseen asiointiin perustuvaksi, jotta 
asukaspysäköintijärjestelmän laajentaminen olisi mahdollista.

Rakennusviraston pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintitunnusten 
käyttöä. Tunnuksia tarkastetaan lukemalla ajoneuvon rekisterinumero 
kämmentietokoneella, jonka avulla luvan voimassaolo tarkistetaan 
taustajärjestelmästä.

Asukaspysäköintijärjestelmän laajeneminen uusille alueille lisää 
valvonnan ja valvontaresurssien tarvetta. Rakennusvirasto kehittää 
valvontaa hankkimalla järjestelmän, jolla pysäköityjen ajoneuvojen 
rekisteritunnuksia voidaan lukea liikkuvasta autosta siihen asennetun 
kamerajärjestelmän avulla ja näin tarkastaa paitsi pysäköintitunnuksia 
myös matkapuhelimella maksettuja pysäköintimaksuja.

Asukaspysäköinnin hinnan määräytyminen vuodenajoittain on 
lautakunnan mielestä perusteltua. Se tulee ohjaamaan autoilijoita 
hakemaan vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia talvikaudelle 
tilanteissa, joissa autoa ei käytetä päivittäin.

Asukaspysäköinnin hintaa voisi porrastaa myös alueittain niin, että 
kantakaupungissa se olisi muuta kaupunkia kalliimpaa.

4 Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen

Yleisten töiden lautakunta pitää yrityspysäköintijärjestelmän 
kehittämistä kaupungin elinvoimaisen yritystoiminnan turvaamiseksi 
tärkeänä. 

Rakennusvirasto osallistuu yrityspysäköintijärjestelmän kehittämiseen 
ja varautuu tästä aiheutuviin muutoksiin pysäköinninvalvonnassa.

5 Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden 
kanssa

Rakennusvirasto myötävaikuttaa uusien toimintamallien kehittämiseen, 
jolla pysäköintiä voidaan ohjata kaduilta pysäköintilaitoksiin esimerkiksi 
talvikautena katukunnossapidon helpottamiseksi. Tämä on toteutettava 
ilman kaupungille koituvia lisäkustannuksia.

8 Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus
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Uudet pysäköinnintarkastajan virat on täytetty. Uudet 
pysäköinnintarkastajat aloittavat koulutuksen jälkeen kenttätyön 
toukokuussa. Tarkastajia on tällä hetkellä 74.

Rakennusvirasto lisää ja tehostaa pysäköinninvalvontaa uuden 
teknologian avulla. Taustajärjestelmiin yhteydessä olevat 
kämmentietokoneet, joilla valvontaa suoritetaan ja tuotetaan 
virhemaksulomakkeet, on otettu tuotantokäyttöön.

Rakennusvirasto kehittää valvontaa hankkimalla järjestelmän, jolla 
pysäköityjen ajoneuvojen rekisteritunnuksia voidaan lukea liikkuvasta 
autosta siihen asennetun kamerajärjestelmän avulla ja näin tarkastaa 
paitsi pysäköintitunnuksia myös matkapuhelimella maksettuja 
pysäköintimaksuja.

Vuonna 2014 arvioidaan uudesta teknologiasta saatujen kokemusten 
perusteella mahdollinen uusien pysäköinnintarkastajien tarve.

Rakennusvirasto on valmis kokeilemaan katuun asennettavia 
ilmaisimia erityisen kriittisissä paikoissa, esimerkiksi ongelmallisilla 
asuntokaduilla, joissa väärin pysäköidyt autot aiheuttavat ongelmia 
raitiotieliikenteelle. Tunnistimia voisi kokeilla myös 5 metrin 
suojatiesäännön valvonnassa. 

Pysäköintivirhemaksun pitäisi olla yhtä suuri kuin joukkoliikenteen 
tarkastusmaksu. Maksu tulisi voida lisäksi porrastaa pysäköintivirheen 
moitittavuuden perusteella. Helsinki on esittänyt lain muuttamista tältä 
osin tuloksetta.

Toisaalta pysäköintivirhemaksun suuruus pitää suhteuttaa muuhun 
seuraamusjärjestelmään. Tämän vuoksi ajatukset 500 euron 
suuruisesta pysäköintivirhemaksusta eivät liene kovin realistisia.

Yleisten töiden lautakunta on 28.5.2013 hyväksynyt 
rengaslukkotaksan. Se on sidottu ajoneuvon varastosiirrosta perittävän 
maksun suuruuteen. Rengaslukkojen käyttöönotto edellyttää 
tietojärjestelmämuutoksia, jotka saadaan tehtyä syksyllä 2013.

9 Autojen talvipysäköintiratkaisut

Rakennusvirasto laatii 2014 ehdotuksen talvisäilytyspaikkojen 
toteutusperiaatteista Tattarisuolta ja Kalasatamasta saatujen 
kokemusten perusteella. Tässä yhteydessä selvitetään 
pysäköintioperaattoreiden mahdollisuudet ja halukkuus tarjota 
autoilijoille uusia ratkaisuja.
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Rakennusvirasto kehittää asukaspysäköintijärjestelmää niin, että 
jatkossa tunnuksen haltijoille voidaan lähettää esimerkiksi tekstiviestein 
ajankohtaista tietoa kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä on tärkeää selvittää 
mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä niin, että siirrettävän ajoneuvon 
omistajalta voitaisiin periä siirtokustannusten lisäksi korvaus siirron 
aiheuttamista välillisistä kustannuksista eli kunnossapidon 
viivästymisestä.

Rakennusvirasto valvoo kiinteistöille kuuluvan kadun 
puhtaanapitovelvoitteiden noudattamista erityisesti talvikunnossapidon 
ja lumen varastoinnin osalta yleensä, ei vain yhteiskäyttöautoille 
varattuja pysäköintipaikkoja.

10 Mobiili- ja internetpalvelut

Rakennusvirasto ei tule lisäämään pysäköintilippuautomaattien määrää 
merkittävästi. Tavoitteena on automaattien määrän kääntäminen 
laskuun edistämällä mobiilimaksamisjärjestelmiä. 

Nykyisten kahden sopimusasiakkaille tarkoitetun 
mobiilimaksamispalvelun rinnalle rakennusvirasto tuo uuden 
mobiilimaksutavan satunnaisille pysäköijille.

Lautakunnan mielestä uusien asuntoalueiden maksullinen pysäköinti 
tulee suunnitella ja toteuttaa lippuautomaattien sijasta 
mobiilimaksamiseen perustuen. Palveluita tulee kehittää käyttäjä 
maksaa -periaatteella.

Mobiilimaksamisen yleistyessä on arvioitava ajoneuvokohtaisen 
maksulaitteen tulevaisuus, koska sen käyttöä ei voida valvoa 
kämmentietokoneilla tai kameroiden avulla kuten mobiilimaksamista ja 
pysäköintitunnuksia. Lisäksi on arvioitava ajoneuvokohtaisen 
pysäköintilaitteen käyttäjille myönnettävän 10 %:n alennuksen 
tarkoituksenmukaisuus

11 Maksullinen pysäköinti ja progressiivinen hinnoittelu 

Lautakunnan mielestä pysäköinnin progressiivinen hinnoittelu on 
kannatettavaa, koska se helpottaa asiointipysäköintiä ja vähentää 
pidempiaikaista pysäköintiä. Rakennusvirasto osallistuu progressiivisen 
hinnoittelun suunnitteluun tähän soveltuvalla alueella.

Maksullista pysäköintiä tulisi selkeyttää vähentämällä 
maksullisuusvyöhykkeiden ja -aikojen sekä pysäköintiaikojen 
vaihtoehtoja tavoitteena helposti muistettava ja viestittävä maksullinen 
pysäköinti. Tämä voitaisiin toteuttaa liittämällä II vyöhyke I 
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vyöhykkeeseen ja muuttamalla sallittu kertapysäköinti 2 tuntiin I 
vyöhykkeellä ja 4 tuntiin muualla. 

12 Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinti on osa joukkoliikennejärjestelmää, minkä vuoksi 
joukkoliikenteestä vastaavien tahojen tulisi lautakunnan mielestä ottaa 
kokonaisvastuu liityntäpysäköinnin järjestämisestä ja kehittämisestä.

Muut toimenpiteet

Yleisten töiden lautakunta kannattaa keskustan huoltotunnelin 
parempaa hyödyntämistä. Nykyisellään esimerkiksi Kluuvikatu täyttyy 
huoltoliikenteestä, joka voitaisiin hoitaa tunnelin kautta.

Rakennusvirasto luovuttaa paikkoja yhteiskäyttöautoille ja 
sähköautojen latauspisteille näitä koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Pysäköintiin vaikuttava maankäytön suunnittelu

Yleisten töiden lautakunta edellyttää, että pysäköintiin vaikuttavassa 
maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon myös seuraavat 
näkökulmat:

Pysäköintiä pienillä tonttikaduilla, joissa ajoradan leveys on 
enimmillään viisi (5) metriä, tulisi rajoittaa ja pysäköintipaikat sijoittaa 
ensisijaisesti kiinteistöjen alueelle. Kadun varteen pysäköidyt autot 
hankaloittavat ylläpitoa sekä ajoradan että jalkakäytävän osalta. 

LPA-alueet tulee sijoittaa kaavoissa kiinteistöjen alueelle tai kiinteästi 
niiden välittömään läheisyyteen. 

Esteettömyysnäkökulma on ollut hyvin esillä valmistelussa. 
Liikkumisesteisten autopaikkojen ja saattoliikenteen 
pysähtymispaikkojen sijoittaminen palvelujen ja toimintojen 
läheisyyteen ovat ehdoton edellytys niille, joille auto on apuväline ja 
toimimisessa ja liikkumisessa on esteitä.

Katupuille pitää taata hyvät elinolosuhteet myös pysäköintipaikkojen  ja 
-alueiden lähistöllä. Maankäytön suunnittelussa voidaan harkita 
tilanteen ja alueen mukaan erillistä riviä katupuille ja pysäköinnille. 

Lopuksi

Yleisten töiden lautakunnan mielestä pysäköintipolitiikan toimeenpanon 
aikataulutus tulee päivittää sen hyväksymisen yhteydessä tiukaksi 
mutta realistiseksi.

Käsittely
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Esittelijän muutos: Esittelijä muutti päätösehdotuksen alaotsikon "8 
Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus" alla olevan kuudennen kappaleen 
viimeisen virkkeen kuulumaan seuraavasti: "Helsinki on esittänyt lain 
muuttamista tältä osin tuloksetta."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raporttiluonnos Helsingin pysäköintipolitiikka

Otteet

Ote
Arkkitehtuuriosasto
Katu- ja puisto-osasto
Palveluosasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Pysäköintipolitiikan strategisissa linjauksissa on onnistuneella tavalla 
kuvattu pitkän aikavälin suunta, johon pysäköintiä Helsingissä tulee 
kehittää. Tunnistettuihin pysäköinnin kehittämistarpeisiin on helppo 
yhtyä.

Yleisten töiden lautakunta pitää erittäin hyvänä, että Helsingin 
pysäköintipolitiikkaa on valmisteltu näin laajana virastojen välisenä 
yhteistyönä.  Rakennusvirasto on ollut mukana 
pysäköintipolitiikkaluonnoksen valmistelussa. 

Lautakunta pitää tärkeänä Helsingin pysäköintipolitiikka-luonnoksessa 
esitettyjen linjausten ja toimenpiteiden toteuttamista kaupungin 
viihtyisyyden ja toimivuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa.

Seuraavassa on käsitelty pysäköintipolitiikan otsikon 5 
kärkitoimenpiteitä yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston 
tehtävien kannalta. Numerointi vastaa luonnoksessa käytettyä. 

1 Pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys
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Rakennusvirasto edistää pyöräpysäköintiä luovuttamalla paikkoja 
kaupunkipyöräasemia varten. Lisäksi virasto tulee toteuttamaan 
paikkoja muuhun pyöräpysäköintiin tästä laadittavan suunnitelman 
mukaisesti.

3 Asukaspysäköintijärjestelmän laajentaminen ja hinnoittelu 

Asukaspysäköintitunnuksen voi jo nykyisin hankkia 
kuukausiperusteisesti. Tästä on ollut seurauksena, että autoilijat 
hakevat tunnuksia jopa vain yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. 

Tämän vuoksi on syytä uudistaa sääntöjä, joilla rakennusvirasto 
palauttaa pysäköintitunnuksen hinnasta osan asiakkaan halutessa 
luopua tunnuksesta.

Pysäköintitunnuksen myöntämis- ja käyttöehtoja on uudistettava myös 
siten, että auton pitkäaikainen säilytys kadulla tehdään mahdottomaksi 
esimerkiksi asettamalla enimmäisaika, jonka autoa voi pitää kadulla 
sitä liikuttamatta. Kantakaupungissa aika voisi olla lyhyempi kuin 
muualla. Samalla tulee luoda uusia vaihtoehtoja autojen säilyttämiseen 
muualla kuin kadulla.

Lautakunta kannattaa pysäköintitunnusjärjestelmän kehittämistä entistä 
enemmän sähköiseen asiointiin perustuvaksi, jotta 
asukaspysäköintijärjestelmän laajentaminen olisi mahdollista.

Rakennusviraston pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintitunnusten 
käyttöä. Tunnuksia tarkastetaan lukemalla ajoneuvon rekisterinumero 
kämmentietokoneella, jonka avulla luvan voimassaolo tarkistetaan 
taustajärjestelmästä.

Asukaspysäköintijärjestelmän laajeneminen uusille alueille lisää 
valvonnan ja valvontaresurssien tarvetta. Rakennusvirasto kehittää 
valvontaa hankkimalla järjestelmän, jolla pysäköityjen ajoneuvojen 
rekisteritunnuksia voidaan lukea liikkuvasta autosta siihen asennetun 
kamerajärjestelmän avulla ja näin tarkastaa paitsi pysäköintitunnuksia 
myös matkapuhelimella maksettuja pysäköintimaksuja.

Asukaspysäköinnin hinnan määräytyminen vuodenajoittain on 
lautakunnan mielestä perusteltua. Se tulee ohjaamaan autoilijoita 
hakemaan vaihtoehtoisia pysäköintimahdollisuuksia talvikaudelle 
tilanteissa, joissa autoa ei käytetä päivittäin.

Asukaspysäköinnin hintaa voisi porrastaa myös alueittain niin, että 
kantakaupungissa se olisi muuta kaupunkia kalliimpaa.

4 Yrityspysäköintijärjestelmän kehittäminen
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Yleisten töiden lautakunta pitää yrityspysäköintijärjestelmän 
kehittämistä kaupungin elinvoimaisen yritystoiminnan turvaamiseksi 
tärkeänä. 

Rakennusvirasto osallistuu yrityspysäköintijärjestelmän kehittämiseen 
ja varautuu tästä aiheutuviin muutoksiin pysäköinninvalvonnassa.

5 Asukas- ja yrityspysäköinnin yhteistyö pysäköintioperaattoreiden 
kanssa

Rakennusvirasto myötävaikuttaa uusien toimintamallien kehittämiseen, 
jolla pysäköintiä voidaan ohjata kaduilta pysäköintilaitoksiin esimerkiksi 
talvikautena katukunnossapidon helpottamiseksi. Tämä on toteutettava 
ilman kaupungille koituvia lisäkustannuksia.

8 Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuus

Uudet pysäköinnintarkastajan virat on täytetty. Uudet 
pysäköinnintarkastajat aloittavat koulutuksen jälkeen kenttätyön 
toukokuussa. Tarkastajia on tällä hetkellä 74.

Rakennusvirasto lisää ja tehostaa pysäköinninvalvontaa uuden 
teknologian avulla. Taustajärjestelmiin yhteydessä olevat 
kämmentietokoneet, joilla valvontaa suoritetaan ja tuotetaan 
virhemaksulomakkeet, on otettu tuotantokäyttöön.

Rakennusvirasto kehittää valvontaa hankkimalla järjestelmän, jolla 
pysäköityjen ajoneuvojen rekisteritunnuksia voidaan lukea liikkuvasta 
autosta siihen asennetun kamerajärjestelmän avulla ja näin tarkastaa 
paitsi pysäköintitunnuksia myös matkapuhelimella maksettuja 
pysäköintimaksuja.

Vuonna 2014 arvioidaan uudesta teknologiasta saatujen kokemusten 
perusteella mahdollinen uusien pysäköinnintarkastajien tarve.

Rakennusvirasto on valmis kokeilemaan katuun asennettavia 
ilmaisimia erityisen kriittisissä paikoissa, esimerkiksi ongelmallisilla 
asuntokaduilla, joissa väärin pysäköidyt autot aiheuttavat ongelmia 
raitiotieliikenteelle. Tunnistimia voisi kokeilla myös 5 metrin 
suojatiesäännön valvonnassa. 

Pysäköintivirhemaksun pitäisi olla yhtä suuri kuin joukkoliikenteen 
tarkastusmaksu. Maksu tulisi voida lisäksi porrastaa pysäköintivirheen 
moitittavuuden perusteella. Helsinki on esittänyt tätä tuloksetta 
aiemmin.
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Toisaalta pysäköintivirhemaksun suuruus pitää suhteuttaa muuhun 
seuraamusjärjestelmään. Tämän vuoksi ajatukset 500 euron 
suuruisesta pysäköintivirhemaksusta eivät liene kovin realistisia.

Yleisten töiden lautakunta on 28.5.2013 hyväksynyt 
rengaslukkotaksan. Se on sidottu ajoneuvon varastosiirrosta perittävän 
maksun suuruuteen. Rengaslukkojen käyttöönotto edellyttää 
tietojärjestelmämuutoksia, jotka saadaan tehtyä syksyllä 2013.

9 Autojen talvipysäköintiratkaisut

Rakennusvirasto laatii 2014 ehdotuksen talvisäilytyspaikkojen 
toteutusperiaatteista Tattarisuolta ja Kalasatamasta saatujen 
kokemusten perusteella. Tässä yhteydessä selvitetään 
pysäköintioperaattoreiden mahdollisuudet ja halukkuus tarjota 
autoilijoille uusia ratkaisuja.

Rakennusvirasto kehittää asukaspysäköintijärjestelmää niin, että 
jatkossa tunnuksen haltijoille voidaan lähettää esimerkiksi tekstiviestein 
ajankohtaista tietoa kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä on tärkeää selvittää 
mahdollisuudet muuttaa lainsäädäntöä niin, että siirrettävän ajoneuvon 
omistajalta voitaisiin periä siirtokustannusten lisäksi korvaus siirron 
aiheuttamista välillisistä kustannuksista eli kunnossapidon 
viivästymisestä.

Rakennusvirasto valvoo kiinteistöille kuuluvan kadun 
puhtaanapitovelvoitteiden noudattamista erityisesti talvikunnossapidon 
ja lumen varastoinnin osalta yleensä, ei vain yhteiskäyttöautoille 
varattuja pysäköintipaikkoja.

10 Mobiili- ja internetpalvelut

Rakennusvirasto ei tule lisäämään pysäköintilippuautomaattien määrää 
merkittävästi. Tavoitteena on automaattien määrän kääntäminen 
laskuun edistämällä mobiilimaksamisjärjestelmiä. 

Nykyisten kahden sopimusasiakkaille tarkoitetun 
mobiilimaksamispalvelun rinnalle rakennusvirasto tuo uuden 
mobiilimaksutavan satunnaisille pysäköijille.

Lautakunnan mielestä uusien asuntoalueiden maksullinen pysäköinti 
tulee suunnitella ja toteuttaa lippuautomaattien sijasta 
mobiilimaksamiseen perustuen. Palveluita tulee kehittää käyttäjä 
maksaa -periaatteella.
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Mobiilimaksamisen yleistyessä on arvioitava ajoneuvokohtaisen 
maksulaitteen tulevaisuus, koska sen käyttöä ei voida valvoa 
kämmentietokoneilla tai kameroiden avulla kuten mobiilimaksamista ja 
pysäköintitunnuksia. Lisäksi on arvioitava ajoneuvokohtaisen 
pysäköintilaitteen käyttäjille myönnettävän 10 %:n alennuksen 
tarkoituksenmukaisuus

11 Maksullinen pysäköinti ja progressiivinen hinnoittelu 

Lautakunnan mielestä pysäköinnin progressiivinen hinnoittelu on 
kannatettavaa, koska se helpottaa asiointipysäköintiä ja vähentää 
pidempiaikaista pysäköintiä. Rakennusvirasto osallistuu progressiivisen 
hinnoittelun suunnitteluun tähän soveltuvalla alueella.

Maksullista pysäköintiä tulisi selkeyttää vähentämällä 
maksullisuusvyöhykkeiden ja -aikojen sekä pysäköintiaikojen 
vaihtoehtoja tavoitteena helposti muistettava ja viestittävä maksullinen 
pysäköinti. Tämä voitaisiin toteuttaa liittämällä II vyöhyke I 
vyöhykkeeseen ja muuttamalla sallittu kertapysäköinti 2 tuntiin I 
vyöhykkeellä ja 4 tuntiin muualla. 

12 Liityntäpysäköinti

Liityntäpysäköinti on osa joukkoliikennejärjestelmää, minkä vuoksi 
joukkoliikenteestä vastaavien tahojen tulisi lautakunnan mielestä ottaa 
kokonaisvastuu liityntäpysäköinnin järjestämisestä ja kehittämisestä.

Muut toimenpiteet

Yleisten töiden lautakunta kannattaa keskustan huoltotunnelin 
parempaa hyödyntämistä. Nykyisellään esimerkiksi Kluuvikatu täyttyy 
huoltoliikenteestä, joka voitaisiin hoitaa tunnelin kautta.

Rakennusvirasto luovuttaa paikkoja yhteiskäyttöautoille ja 
sähköautojen latauspisteille näitä koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Pysäköintiin vaikuttava maankäytön suunnittelu

Yleisten töiden lautakunta edellyttää, että pysäköintiin vaikuttavassa 
maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon myös seuraavat 
näkökulmat:

Pysäköintiä pienillä tonttikaduilla, joissa ajoradan leveys on 
enimmillään viisi (5) metriä, tulisi rajoittaa ja pysäköintipaikat sijoittaa 
ensisijaisesti kiinteistöjen alueelle. Kadun varteen pysäköidyt autot 
hankaloittavat ylläpitoa sekä ajoradan että jalkakäytävän osalta. 
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LPA-alueet tulee sijoittaa kaavoissa kiinteistöjen alueelle tai kiinteästi 
niiden välittömään läheisyyteen. 

Esteettömyysnäkökulma on ollut hyvin esillä valmistelussa. 
Liikkumisesteisten autopaikkojen ja saattoliikenteen 
pysähtymispaikkojen sijoittaminen palvelujen ja toimintojen 
läheisyyteen ovat ehdoton edellytys niille, joille auto on apuväline ja 
toimimisessa ja liikkumisessa on esteitä.

Katupuille pitää taata hyvät elinolosuhteet myös pysäköintipaikkojen  ja 
-alueiden lähistöllä. Maankäytön suunnittelussa voidaan harkita 
tilanteen ja alueen mukaan erillistä riviä katupuille ja pysäköinnille. 

Lopuksi

Yleisten töiden lautakunnan mielestä pysäköintipolitiikan toimeenpanon 
aikataulutus tulee päivittää sen hyväksymisen yhteydessä tiukaksi 
mutta realistiseksi.

Esittelijä

Hallintokeskus pyytää 28.6.2013 mennessä yleisten töiden 
lautakunnan lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikka-luonnoksesta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Raporttiluonnos Helsingin pysäköintipolitiikka

Otteet

Ote
Arkkitehtuuriosasto
Katu- ja puisto-osasto
Palveluosasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.04.2013 § 107
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi 
raporttiluonnoksen "Helsingin pysäköintipolitiikka". 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää Helsingin 
pysäköintipolitiikan luonnoksen kaupunginhallitukselle lausunnon 
pyyntöjä varten. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että kaupunginhallituksen 
pyytämissä lausunnoissa käsiteltäisiin mm.

 erilaisia vaihtoehtoja asukas- ja yrityspysäköinnin maksujen 
määräytymiseen eri asuinalueilla mukaan lukien 
mahdollisuuden, että etsitään kokemuksen kautta 
kaupunginosittain hinta, joka tasapainottaa kysynnän ja 
tarjonnan.

 maanalaisten resurssien hyödyntämismahdollisuuksiin 
pysäköinnissä

 keinoja, kuinka olemassa olevia pysäköintilaitoksia voitaisiin 
hyödyntää nykyistä paremmin pysäköinnissä

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei ota kantaa Helsingin 
pysäköintipolitiikka luonnoksessa esitettyihin linjauksiin ja ratkaisuihin 
vaan tekee sen vasta siinä vaiheessa kun lausunnot, mielipiteet ja 
palautteet muiden kanavien kautta on saatu. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa laajaa vuorovaikutusta eri tahojen 
kanssa.

Todetaan myös, että lisäksi lautakunta muutti esitystä seuraavasti:

Kohta pysäköintipolitiikan jatkokäsittely
Kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemys tarkoituksenmukaisesta 
käsittelyprosessista on seuraava:

 Kaupunginhallitus lähettää lausuntopyynnöille saamansa 
Helsingin pysäköintipolitiikan luonnoksen

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
laatimaan raporttiluonnoksen lopulliseksi raportiksi syksyllä eri 
kanavia saadun palautteen sekä kaupungin eri hallinnonalojen ja 
muiden sidosryhmien lausuntojen perusteella.
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 Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee pysäköintipolitiikkatyön 
raportin lähettäen sen kaupunginhallitukselle.

 Lopullinen poliittinen päätöksenteko tehdään 
kaupunginhallituksessa ja sen niin päättäessä 
kaupunginvaltuustossa. Tavoiteaikataulu 
kaupunginhallituskäsittelylle on vuoden 2014 alkuun mennessä. 

Lisäksi :

Otsikko Tiivistelmä
muutetaan muotoon Tiivistelmä luonnoksesta ja 
otsikko Esittelijä
muutetaan muotoon Esittelijä luonnoksesta.

Lihavoidaan otsikko Pysäköintipolitiikan jatkokäsittely

Lautakunta päätti asiasta yksimielisesti. Kannattaja : jäsen Niiranen

Merkittiin, että esittelijä teki esitykseensä seuraavan muutoksen: 
Esityslistan liitteenä olevassa raportissa sivulla 57 (kärkitoimenpiteessä 
7) vetovastuulliseksi Taske ja osallistujaksi ksv. 

Käsittely

09.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Risto Rautava: KOHDAT 1-3:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä tiedoksi 
raporttiluonnoksen "Helsingin pysäköintipolitiikka". 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää Helsingin 
pysäköintipolitiikan luonnoksen kaupunginhallitukselle lausunnon 
pyyntöjä varten. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että kaupunginhallituksen 
pyytämissä lausunnoissa käsiteltäisiin mm. 

 erilaisia vaihtoehtoja asukas- ja yrityspysäköinnin maksujen 
määräytymiseen eri asuinalueilla mukaan lukien 
mahdollisuuden, että etsitään kokemuksen kautta 
kaupunginosittain hinta, joka tasapainottaa kysynnän ja 
tarjonnan. 

 maanalaisten resurssien hyödyntämismahdollisuuksiin 
pysäköinnissä
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 keinoja, kuinka olemassa olevia pysäköintilaitoksia voitaisiin 
hyödyntää nykyistä paremmin pysäköinnissä 

Kaupunkisuunnittelulautakunta ei ota kantaa Helsingin 
pysäköintipolitiikka luonnoksessa esitettyihin linjauksiin ja ratkaisuihin 
vaan tekee sen vasta siinä vaiheessa kun lausunnot, mielipiteet ja 
palautteet muiden kanavien kautta on saatu. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää, että 
kaupunkisuunnitteluvirasto jatkaa laajaa vuorovaikutusta eri tahojen 
kanssa.

Kohta pysäköintipolitiikan jatkokäsittely
Kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemys tarkoituksenmukaisesta 
käsittelyprosessista on seuraava:

 Kaupunginhallitus lähettää lausuntopyynnöille saamansa 
Helsingin pysäköintipolitiikan luonnoksen

 Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
laatimaan raporttiluonnoksen lopulliseksi raportiksi syksyllä eri 
kanavia saadun palautteen sekä kaupungin eri hallinnonalojen ja 
muiden sidosryhmien lausuntojen perusteella.

 Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee pysäköintipolitiikkatyön 
raportin lähettäen sen kaupunginhallitukselle.

 Lopullinen poliittinen päätöksenteko tehdään 
kaupunginhallituksessa ja sen niin päättäessä 
kaupunginvaltuustossa. Tavoiteaikataulu 
kaupunginhallituskäsittelylle on vuoden 2014 alkuun mennessä. 

Lisäksi :

Otsikko Tiivistelmä
muutetaan muotoon Tiivistelmä luonnoksesta ja 
otsikko Esittelijä
muutetaan muotoon Esittelijä luonnoksesta.

Lihavoidaan otsikko Pysäköintipolitiikan jatkokäsittely

Lautakunta päätti asiasta yksimielisesti. Kannattaja : jäsen Niiranen

Merkittiin, että esittelijä teki esitykseensä seuraavan muutoksen: 
Esityslistan liitteenä olevassa raportissa sivulla 57 (kärkitoimenpiteessä 
7) vetovastuulliseksi Taske ja osallistujaksi ksv. 

Esittelijä
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liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle seuraavaan 
kokoukseen 9.4.2013.

Käsittely

26.03.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Maija Nikunlassi: Ehdotan asian pöydällepanoa.

1. Ehdotan kantakaupungin yrityksille yhtä 
yrityspysäköintitunnusta/yritys. Yritysten työntekijät voivat käyttää 
yksityisten parkkihallien palveluja, joissa tuntuu olevan tilaa.
2. Lyhytaikaisesta pysäköinnistä saatavien tulojen perintää tulee 
tehostaa.
3. Talvikautena vähän autoa käyttäville kantakaupunkilaisille tulisi 
tarjota mahdollisuus lukolliseen pitkäaikaisparkkiin, josta auton saisi 
tarvittaessa käyttöön (halvempi taksa).
4. Pysäköinninvalvojien toimenkuvaa tulisi laajentaa siten, että he 
toimittaisivat "hylättyjen" autojen tiedot eteenpäin ja autot siirretään 
pois.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi


