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Pysäköinnin mobiilia kertamaksamista koskevan 
yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Pöydälle 11.03.2014

HEL 2012-017335 T 08 03 01 01

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättää oikeuttaa palveluosaston solmimaan 
Palmia-liikelaitoksen (jatkossa Palmia) kanssa pysäköinnin mobiilia 
kertamaksamista koskevan yhteistyösopimuksen. 

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia pysäköinnin GSM-mobiili-
kertamaksamista koskevan palvelun tuottamisesta, ylläpidosta ja 
kustannuksista. Rakennusvirasto toimii palvelun tilaajana ja Palmia 
palvelun toteuttajana. Palmia käyttää palvelun tuottamisessa apuna 
yksityistä toimijaa.

Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta palvelun käyttöönottopäivästä, 
ja sen jälkeen voimassaolo jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. 
Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) 
kuukautta.

Esittelijän perustelut

Rakennusviraston palveluosasto ja Palmia päättivät 19.12.2012 
solmitulla aiesopimuksella (palveluosaston osastopäällikön päätös 
25.2.2013 § 4) aloittaa yhteisen kehittämishankkeen koskien 
pysäköinnin mobiilia kertamaksamispalvelua. Aiesopimuksen 
voimassaoloa päätettiin jatkaa (palveluosaston osastopäällikön päätös 
18.2.2014 § 4) siten, että se on aiemmansisältöisenä voimassa 1. 
kesäkuuta 2014 asti.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli luoda pysäköinnin mobiili 
maksamispalvelu, joka ei edellytä minkäänlaista 
etukäteisrekisteröitymistä asiakkaalta. Maksamispalvelua on näin ollen 
mahdollista käyttää aidosti kertaluonteisesti. Rakennusvirasto on jo 
vuodesta 2005 lähtien tarjonnut mobiilin maksupalvelun ns. 
sopimusasiakkaille.

Pysäköintitoimintaa yleisellä alueella hallinnoi rakennusvirasto. Palmia 
on tämän sopimuksen mukaisen GSM-kertamaksujärjestelmän 
palvelukonseptin kehittäjä ja haltija. Palvelukonseptiin kuuluu 
mahdollisuus pysäköinnin maksamiseen mobiililaitteella lähetettävällä 
SMS-viestillä, kokonaisvastuu kyseisestä palvelusta ja sen ylläpidosta 
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sekä pysäköintimaksujen tulouttaminen rakennusvirastolle.  Palmia 
käyttää palvelun tuottamisessa apuna yksityistä järjestelmätoimittajaa.

Palmian kertamaksamispalvelun kautta suoritettuun pysäköintimaksuun 
lisätään 25 %:n palvelumaksu. Palvelumaksu jakaantuu Palmian ja 
järjestelmätoimittajan kesken heidän keskinäisen sopimuksensa 
mukaisesti.

Kertamaksamisjärjestelmän päätavoitteena on ohjata 
pysäköintimaksuja perinteisestä kolikkomaksamisesta GSM-
maksamiseen. Samalla pyritään vähentämään pysäköintiautomaattien 
määrää sekä automaateista aiheutuvia kustannuksia. Yhtenä 
tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta.

Kertamaksamispalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön 1. kesäkuuta 2014 
mennessä.
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