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Pysäköinninvalvonnan merkitys ja tarve lisääntyy koko ajan kunnan kasvaessa ja alueiden tiivistyessä. Yritysten ja kunnan palveluiden asiakkaille
pyritään varmistamaan pysäköintimahdollisuus aikarajoitteisilla
pysäköintipaikoilla, mutta pysäköintikiekon käyttöönottovelvollisuudella ei
voida kuitenkaan ohjata riittävästi pysäköintiä, mikäli valvonta on vähäistä.
Asiakaspaikoitushaasteiden lisäksi myös väärinpysäköidyt autot
aiheuttavat haittaa liikenneturvallisuudelle ja liikenteen sujuvuudelle sekä
katujen kunnossapidolle.
Pysäköinninvalvonta perustuu pysäköinninvalvonnasta annettuun lakiin
(727/2011). Lain mukaan poliisi huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä
joutokäyntiä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta sekä
pysäköintivirhemaksujen ja muiden pysäköinninvalvontalaissa säädettyjen
seuraamusten määräämisestä.
Aluehallintovirasto voi valtuuston esityksestä tai sen suostumuksella ja
saatuaan asianomaisen poliisilaitoksen päällikön lausunnon antaa luvan
siihen, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla huolehtii poliisin ohella
pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden seuraamusten määräämisestä.
Lempäälän kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.10.2016 § 71 päättänyt
antaa kunnanhallitukselle valtuudet toimeenpanna kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestäminen Lempäälän kunnassa. Yhdyskunnan palvelualue
on valmistellut pysäköintivalvonnan hoitamista Lempäälän kunnan alueelle
yhteistyössä Kangasalan kaupungin kanssa. Lempäälän kunta ja
Kangasalan kaupunki solmivat esisopimuksen pysäköinninvalvonnan
hoitamisesta, jonka mukaan:
1. Lempäälän kunta antaa kuntalain 49 § mukaisesti pysäköinninvalvonnan järjestämisen virkavastuulla Kangasalan kaupungin hoidettavaksi,
2. Kangasalan kaupunki sitoutuu järjestämään pysäköinninvalvonnan
Lempäälän kunnan alueella pysäköinninvalvontalain (727/2011) mukaisesti, ja
3. Lempäälän kunta huolehtii alueellaan liikennejärjestelyistä ja katuverkolla tehtävistä toimenpiteistä.
Kangasalan kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan esisopimuksen
kevään 2019 aikana ehdolla: siinä tapauksessa, että aluehallintovirasto
katsoo valvontatyön edellyttävän Kangasalan ja Lempäälän alueella
enemmän pysäköinnintarkastajia kuin Kangasalan kaupungilla tällä
hetkellä on (kaksi pysäköinnintarkastajaa), niin tämä esisopimus ei velvoita
Kangasalan kaupunkia. Tässä tapauksessa asiasta neuvotellaan uudelleen
Lempäälän kunnan kanssa.

Kunnallisen pysäköinninvalvonnan käynnistämisen tavoitteellisena aikatauluna on lokakuu 2019.
Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä esisopimuksen Kangasalan kaupungin kanssa pysäköinninvalvonnan hoitamisesta Lempäälän kunnassa,
2. pyytää asiaan lausunnon Sisä-Suomen poliisilaitoksen päälliköltä,
3. hakea aluehallintovirastolta lupaa siihen, että Lempäälän kunta huolehtii yhteistyössä Kangasalan kaupungin kanssa poliisin ohella pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien kieltojen ja
rajoitusten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen ja muiden pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa (727/2011)
säädettyjen seuraamusten määräämisestä, ja
4. valtuuttaa yhdyskuntajohtajan allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen Kangasalan kaupungin kanssa pysäköinninvalvonnan hoitamisesta Lempäälän kunnassa.

Käsittely

Keskustelun aikana Tuukka Liuha teki seuraavan muutosehdotuksen:
"Kunnanhallitus päättää, että kunnassa selvitetään mahdollisuudet
toteuttaa pysäköinninvalvontaa ”Lempäälän mallilla” kiinteistökohtaisena ja
yhdessä määriteltäviin todellisiin haittoihin puuttuen, mutta joustava arki
säilyttäen. Lisäksi läpikäydään palvelukiinteistöjen pysäköintiä koskevat
merkinnät ja estetään epäselvien virhemaksukeskittymien syntyminen"
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Tuukka Liuhan
muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa saapui
kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä ja päätöksentekoa klo 18.06.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuukka Liuha jätti asiassa seuraavan
sisältöisen eriävän mielipiteen: "Kangasalan kunnan omalla alueella
toteuttama pysäköinninvalvonta tuottaa suuria määriä valituksia
kuntalaisten epäoikeudenmukaiseksi ja kohtuuttomaksi kokemista
maksuista. Valitukset työllistävät virkakoneistoa ja haittaavat alueen
vetovoimaa sekä koettelevat kuntalaisten oikeustajua

.
Kunnan kiinteistöillä, kuten terveyskeskus, on tosiasiallisesti päivittäisessä
käytössä merkittävä määrä ”lisäpaikkoja” parkkialueen reunoilla ym.
Kaavamaisen valvonnan käyttöönotto vähentää näiden kautta entisestään
mahdollisuuksia pysäköidä ja vaikeuttaa lisää palveluntarvitsijoiden sekä
avustavien omaisten asiointia.
Virkapohjainen pysäköinninvalvonta puuttuu harkinnatta kaikkeen
näkemäänsä. Käytännössä puuttuminen virhemaksuin on tarpeellista
lähinnä luvattomaan pitkäaikais- tai inva-pysäköintiin ja liikennettä aidosti
haittaaviin yksittäistapauksiin kohdistuen. Mitään tarvetta ei ole ryhtyä
rankaisemaan esim. omaisia saattaessaan autonsa oven lähelle pysäköiviä

tai siististi alueen reunasta tilapäispaikkansa löytäviä, mutta näin tapahtuu
kaikkialla virkavalvonnan piirissä.
Kiinteistökohtaiselle, sopimuspohjaisella valvonnalla voidaan täsmällisesti
määritellä mihin palveluntuottaja puuttuu ja mitä rajataan arjessa
toimenpiteiden ulkopuolelle. Samalla ihmisten arjen sujuvuus paranee ja
palvelujen saavutettavuus helpottuu."
Tiedoksi

Yhdyskunnan palvelualue

