Sujuvaa
pysäköintiä
Helsingissä

T

ässä oppaassa kerrotaan, missä ja miten
Helsingissä voi pysäköidä, kuka päättää pysäköintipaikoista, miksi pysäköintiä valvotaan ja mistä
pysäköintilupia saa. Yhteisten sääntöjen tunteminen
ja niiden noudattaminen tekee liikenteestä turvallista
ja pysäköinnistä helppoa.
Autojen ja liikenteen määrä Helsingissä on kaksinkertaistunut parissakymmenessä vuodessa. Varsinkin keskustaan lähtijän kannattaa miettiä, voisiko
matkan tehdä vaikkapa metrolla tai paikallisjunalla.
Oman auton voi jättää liityntäpysäköintipaikkaan.

Sujuvaa pysäköintiä Helsingissä!

Pysäköinti Helsingissä
Keskustassa pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Paikat ovat maksullisia yleensä maanantaista perjantaihin kello 9–21 sekä paikoin viikonloppuisin,
ja pysäköintiaikaa on rajoitettu. Pysäköintipaikat on jaettu
kolmeen maksuvyöhykkeeseen. Kalleinta pysäköinti on
ydinkeskustassa. Keskustassa voi pysäköidä myös yksityisissä pysäköintilaitoksissa.
Liityntäpysäköinti
Liityntäpysäköinti on kätevä tapa välttää keskustan liikenneruuhkat. Pysäköintiin varatut alueet sijaitsevat julkisen
liikenteen pysäkkien ja asemien lähellä. Auton voi jättää
parkkiin ja jatkaa matkaa metrolla, linja-autolla, raitiovaunulla tai paikallisjunalla. Pysäköinti on yleensä ilmaista.
Ajantasaiset tiedot liityntäpysäköinnistä saa HSL:n sivulta
www.hsl.fi

Aluepysäköintikielto
Esikaupunkialueilla pysäköinti on usein ilmaista, mutta pysäköintiaika voi olla rajoitettu. Varsinkin uusilla asuinalueilla pysäköintiä on rajoitettu alueellisella pysäköintikiellolla.
Pysäköintikielto voi tällöin koskea koko kaupunginosaa tai
yksittäistä katua. Katso liikennemerkki-aukeamalta lisätietoa pysäköintikieltoalueesta.
Pysäköintisääntöjen noudattaminen on aina kuljettajan
vastuulla. Autoilija vaikuttaa omalla käytöksellään siihen,
että liikenne sujuu turvallisesti ja Helsinki on viihtyisä
kaupunki. Väärinpysäköinnistä on haittaa kaikille.

Pysäköintitunnuksia
Asukaspysäköinti
Kantakaupungissa asuvat autoilijat voivat lunastaa asukaspysäköintitunnuksen. Se oikeuttaa pysäköimään maksutta oman asuinalueen vapailla asukaspysäköintipaikoilla.
Paikat on merkitty erikseen liikennemerkillä, sillä kaikki
alueen paikat eivät ole varattuja asukaspysäköintiin.

Yrityspysäköinti

Maksutavat

Yritykset voivat lunastaa autoihinsa oman alueensa yrityspysäköintitunnuksen. Se oikeuttaa pysäköimään maksutta
alueen vapailla asukaspysäköintipaikoilla.

Pysäköinnin voi maksaa kolikoilla, pysäköintimaksulaitteel-

Liikkumis- ja toimimisesteisen pysäköinti

l Lippuautomaatteihin käyvät 20 ja 50 sentin sekä useimpiin myös 1 ja 2 euron kolikot. Pysäköintimittareihin käyvät
20 sentin sekä 1 ja 2 euron kolikot. Automaatit eivät palauta
rahaa. Osassa kantakaupungin lippuautomaatteja pysäköinnin voi maksaa myös luottokortilla.

Vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä liikkumisesteisen pysäköintipaikalla ja maksutta maksullisella paikalla.
Tunnuksella saa myös pysäköidä pitempään kuin liikennemerkki osoittaa sekä pysäköintiä kieltävän liikennemerkin
osoittamalla alueella ja pihakadulla, jos pysäköinti ei haittaa liikennettä. Lupa myönnetään vain liikkumis- tai toimimisesteiselle henkilölle tai hänen kuljettamistaan varten.

la ja matkapuhelimella sekä paikoin myös luottokortilla.

l Pysäköinnin voi maksaa myös matkapuhelimella tai pysäköintimaksulaitteella kaikilla Helsingin yleisillä pysäköintipaikoilla. Matkapuhelimella ja pysäköintimaksulaitteella maksaa vain käyttämästään pysäköintiajasta. Näillä
maksutavoilla vähäpäästöiset ajoneuvot saavat alennusta
pysäköintimaksusta.

Pysäköinnin maksutapoja kehitetään jatkuvasti. Tietoa matkapuhelinpalveluista, pysäköintimaksulaitteesta sekä muista maksutavoista saa verkkosivuilta www.hel.fi/pysakointi

Veteraanipysäköinti
Helsinkiläiset rintamaveteraanit voivat hankkia ilmaisen
pysäköintitunnuksen. Veteraanitunnus oikeuttaa ilmaiseen
pysäköintiin Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla.
Rakennusvirasto myöntää asukas-, yritys- ja veteraanitunnukset ja poliisi vammaisen henkilön pysäköintiluvan. Tuoreimmat tiedot: www.hel.fi/pysakointi

Pysäköinti keskustassa
Maksuvyöhyke 1
Maksuvyöhyke 2
Maksuvyöhyke 3
Pysäköintilaitos
Sisäänajo pysäköintilaitokseen
Helsingin matkailuneuvonta,
Pohjoisesplanadi 19
Tuoreimmat tiedot pysäköintipaikoista
ja -laitoksista saa Helsingin kaupungin
verkkosivuilta www.hel.fi/pysakointi

Kartta on suuntaa-antava.
Sen tiedot voivat muuttua.
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Pysäköintiin
liittyviä
liikennemerkkejä

Pysäköintipaikka
Ajoradan ulkopuolella oleva tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettu pysäköintialue. Ajoneuvo on pysäköitävä
kokonaan merkityn paikan sisäpuolelle.

Liityntäpysäköinti
Pysäköintipaikat on varattu vain ajoneuvoille, joiden kuljettaja jatkaa matkaa julkisella kulkuneuvolla. Merkissä
voi olla junan, linja-auton, metron tai
muun vastaavan kulkuneuvon kuva.

Pihakatu
Pihakatu päättyy
Pysäköinti on sallittu vain merkityillä
pysäköintipaikoilla.

Kävelykatu
Kävelykatu päättyy
Kävelykadulla pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty. Huoltoajo on sallittu vain
liikennemerkissä mainittuna aikana.

Suojatie
Pysäköinti ja pysäyttäminen suojatiellä
ja viiden metrin matkalla ennen suojatietä on kielletty.

Jalkakäytävä Pyörätie
Pysäyttäminen ja pysäköinti jalkakäytävällä ja pyörätiellä on kielletty. Ajoneuvon
voi kuitenkin lyhytaikaisesti pysäyttää
sen kuormaamista ja kuorman purkua tai
ajoneuvoon nousemista ja siitä poistumista
varten, jos se ei haittaa muuta liikennettä
ja kuljettaja on ajoneuvon läheisyydessä.

Pysäyttäminen kielletty
Ajoneuvon saa pysäyttää vain pakollisen liikenne-esteen takia. Ajoneuvoa ei
saa pysäyttää kuormausta tai kuorman
purkua varten eikä ajoneuvoon nousemista tai siitä poistumista varten.

Pysäköinti kielletty
Ajoneuvon seisottaminen kuljettajineen tai ilman kuljettajaa on kielletty.
Ajoneuvon voi kuitenkin lyhytaikaisesti pysäyttää sen kuormaamista
ja kuorman purkua tai ajoneuvoon
nousemista ja siitä poistumista varten.

Pysäköintikieltoalue (vas.)
Pysäköintikieltoalue päättyy (oik.)
Pysäköinti on kielletty merkkien rajoittamalla alueella. Sallitut pysäköintipaikat alueen sisällä osoitetaan erillisillä
liikennemerkeillä.

Lisäkilvet

Vaikutusalue alkaa (vas.)
Vaikutusalue päättyy (oik.)
Kilven yllä olevan merkin vaikutusalue
alkaa tai päättyy.

Vaikutusalueen pituus
Matka, jolla kilven yllä oleva merkki
on voimassa.

Voimassaoloaika
-arkipäivisin maanantaista
perjantaihin (vas.)
-arkilauantaisin (kesk.)
-sunnuntaisin ja muina
pyhäpäivinä (oik.)
Kellonajat, jolloin kilven yläpuolinen
merkki on voimassa.

Aikarajoitus
Minuutti- tai tuntimäärä kertoo pisimmän sallitun pysäköintiajan.

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus
Pisin sallittu pysäköintiaika. Pysäköinnin aloitushetki on ilmaistava
pysäköintikiekolla.

Maksullinen pysäköinti
Pysäköinti on maksullista vain ilmoitettuina aikoina. -merkin yhteydessä
sekä ajoneuvon pysäyttäminen että
pysäköinti on sallittu vain, jos pysäköintimaksu on suoritettu. -merkin
yhteydessä ajoneuvon saa pysäyttää
muttei pysäköidä ilman maksua.

Pysäyttäminen ja pysäköinti on
aina kielletty
l risteyksessä

viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan reunaa tai
sen ajateltua jatkoa ajoradalla
l muuta liikennettä häiritsevästi tai estävästi
l maastossa: puistoissa, viheralueilla ja niin sanotuilla
joutomailla
l

Pysäköinti on kielletty myös
l
l

yksityisalueilla ilman omistajan lupaa
kiinteistölle johtavan tien tai portin kohdalla

Kesäautot hyvään säilöön talveksi
Liikennejärjestelyjä voidaan joutua muuttamaan, etenkin
talviaikana lumenaurausten vuoksi. Kaupunki järjestää
autohotellipalveluja autojen pitkäaikaiseen talvisäilytykseen.

Näkyvää valvontaa
Helsingin pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintisään-

töjen noudattamista. Heidän työnsä edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Näkyvä valvonta ehkäisee pysäköintivirheitä jo ennalta.
Tarkastajat opastavat pysäköinnissä. He neuvovat pysäköintilupien hankkimisessa, maksutavoissa ja mahdollisissa pysäköintipulmissa.

Virheellisestä pysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun. Jos maksua ei makseta määräajassa, se korottuu.
Myös poliisi valvoo pysäköintiä. Jos pysäköinti aiheuttaa vakavaa vaaraa tai haittaa, tarkastajat ilmoittavat virheestä
poliisille.

Yhteystiedot
Pysäköinnin suunnittelu

l

www.hel.fi/ksv

Luvat ja valvonta
Rakennusviraston pysäköinninvalvonta myöntää asukas-,
yritys- ja veteraanitunnukset, valvoo pysäköintiä Helsingissä
ja siirrättää virheellisesti pysäköidyt autot.
l Asiakaspalvelu, Elimäenkatu 5, Vallila,
rakennusvirasto@hel.fi, puh. 09 310 39000
l

www.hel.fi/pysakointi

Poliisi myöntää vammaisen henkilön pysäköintiluvan ja
valvoo pysäköintisääntöjen noudattamista.
l

l

Helsingin poliisilaitos, Pasilanraitio 11,
lupaneuvonta (ma–pe 9–11) puh. 0295 417 911

www.poliisi.fi

Rakennusvirastosta voi saada tilapäisen liikennejärjestelyluvan, kun katualuetta joudutaan ottamaan työmaan tai
tapahtuman käyttöön.
l

l

Alueiden käytön valvonta, Asiakaspalvelu, Elimäenkatu 5,
Vallila, luvat@hel.fi, puh. 09 310 39000

www.hkr.hel.fi

toimitus: Helsingin kaupungin rakennusvirasto kuvitus ja taitto: Lauri Voutilainen

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto
suunnittelee Helsingin pysäköintijärjestelyt, kuten missä ja
kuinka paljon pysäköintipaikkoja on ja missä liikennemerkit
sijaitsevat.
l kaupunkisuunnittelu@hel.fi, puh. 09 310 1673 (vaihde)

