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Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.03.2014 § 111

HEL 2012-017335 T 08 03 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.03.2014 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Mikko Virkamäki: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Vastaehdotus:
Tuomo Valokainen:  Vastaehdotus: Ehdotus hyväksytään, siten että 
kolikkomaksu toimisi edelleen, ja olemassaolevat automaatit 
säilytetään niiden käyttötarpeen mukaan ennallaan ja ehdotettu GSM 
puhelinpysäköintimaksu olisi tämän rinnalla niille, jotka haluavat 
näpytellä puhelimella pysäköintimaksunsa. Mutta hinta olisi edelleen  
annetun esimerkikin kaltainen  - yksi euro per tunti, eikä 1,25 Euroa. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Osastopäällikkö 18.02.2014 § 4

HEL 2012-017335 T 08 03 01 01

Päätös

Osastopäällikkö päätti jatkaa palveluosaston ja Palmia-liikelaitoksen 
välistä 19.12.2012 tehtyä pysäköinnin mobiilia kertamaksamispalvelua 
koskevaa aiesopimusta entisin ehdoin 1.6.2014 asti.

Rakennusviraston palveluosasto ja Palmia-liikelaitos ovat 19.12.2012 
päättäneet aloittaa yhteisen kehittämishankkeen koskien pysäköinnin 
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mobiilia kertamaksamispalvelua. Asiasta laadittiin aiesopimus, jonka 
voimassaolo on päättynyt 31.12.2013.

Samalla osastopäällikkö päätti, että Palmian palkkio palvelun 
tuottamisesta tullaan määrittelemään seuraavasti:

 Palmia maksaa operaattorille kilpailutuksen mukaan 
määräytyvän korvauksen.

 Palmia tilittää taksan mukaisen osuuden asiakasmaksuista 
lyhentämättömänä palveluosastolle.

 Palmian palkkio on asiakasmaksuista tämän jälkeen jäljelle 
jäävä osa.

Kaupungin pysäköintitaksojen mahdollisten muutosten vaikutuksesta 
Palmia-liikelaitoksen provisioon sovitaan hankkeen toteutusta 
koskevassa varsinaisessa sopimuksessa.

Päätöksen perustelut

Rakennusviraston palveluosasto ja Palmia-liikelaitos solmivat 
19.12.2012 aiesopimuksen pysäköinnin mobiilia 
kertamaksamispalvelua koskevan yhteisen hankkeen aloittamisesta 
(Osastopäällikön päätös 25.2.2013 § 4). Kehittämishankkeen 
tarkoituksena on saada luotua pysäköinnin mobiili maksamispalvelu, 
joka ei edellytä minkäänlaista etukäteisrekisteröitymistä asiakkaalta. 
Palvelua on näin ollen mahdollista käyttää aidosti kertaluonteisesti.

Aiesopimuksen voimassaolo on päättynyt 31.12 2013. Palmia-liikelaitos 
on esittänyt, että aiesopimuksen voimassaoloa jatketaan. 
Kehittämishanke on nyt loppusuoralla, ja palvelu on saatavissa 
käyttöön kuluvan kevään aikana.

Jotta Palmia voi pyytää lopulliset tarjoukset operaattoreilta, on tässä 
vaiheessa päätettävä periaatteista, joilla Palmian palkkio muodostuu:

Palmia tilittää taksan mukaisen osuuden asiakasmaksuista 
lyhentämättömänä palveluosastolle.

Palmia maksaa operaattorille kilpailutuksen mukaan määräytyvän 
korvauksen.

Palmian palkkio on asiakasmaksuista tämän jälkeen jäljelle jäävä osa.

25.02.2013 Lausunto annettu
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