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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:
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 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. 

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 
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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.

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
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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. 

26.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski
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