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Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä ja joutokäyntiä koskevien määräysten
noudattamista yleisillä alueilla. Yleisten alueiden valvonnan ohella pysäköinninvalvontaa suoritetaan
myös yksityisillä alueilla maanomistajien tai haltijoiden kanssa tehtyjen
pysäköinninvalvontasopimusten perusteella. Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonta huolehtii myös
ajoneuvon siirtämisestä annetun lain mukaisista ajoneuvojen siirroista kaduilta ja yleisiltä alueilta
sekä yksityisiltä alueilta maanomistajien tai haltijoiden perustellusta pyynnöstä.
Pysäköinninvalvonnassa työskentelee yhdeksän pysäköinnintarkastajaa, joista kahdeksan suorittaa
käytännön pysäköinninvalvontaa. Pysäköinninvalvonnan riittävän kattava järjestäminen edellyttää
jäljempänä esitetyillä perusteilla pysäköinnintarkastajien määrän lisäämistä kolmella. On
huomattava, että Vantaan pysäköinninvalvonnan palveluksessa on melko vähän
pysäköinnintarkastajia verrattuna samansuuruisiin kaupunkeihin, joista esimerkkinä voidaan mainita
Espoo, jonka pysäköinninvalvonnan vakituisessa palveluksessa on 13 pysäköinnintarkastajaa.
Vuodesta 2015 alkaen pysäköinninvalvonnassa on tehostettu yksityisalueiden valvontaa ja
valvottavia alueita onkin pyritty lisäämään. Pysäköinninvalvonta on mm. ottanut valvottavakseen
kaupungin tilakeskuksen hallinnoimat päiväkoti- ja koulukiinteistöt. Pysäköinninvalvonnan
valvonnassa olevat yksityiset alueet sijaitsevat hajallaan eri puolilla Vantaata ja niiden tarkastaminen
vie enemmän aikaa kuin julkisen katualueen valvominen. Yksityiset alueet vaihtelevat luonteeltaan
taloyhtiöiden pihoista Helsinki-Vantaan lentoasemaan. Yksityisalueiden valvontaan on eniten tarvetta
muulloin kuin arkipäivisin, mikä puolestaan edellyttää lisäresursseja.
Vantaan liikennepoliittisen ohjelman (VALO) mukaan Vantaalla siirrytään 2017 maksulliseen
kadunvarsi- ja liityntäpysäköintiin rajatuilla alueilla. Pysäköintimaksujen suorittamisen valvominen
lisää pysäköinninvalvonnan haasteita. On oletettavaa, että valvonta hidastuu, kun maksun
suorittaminen tulee olemaan mahdollista useammalla järjestelmällä. Lisäksi on oletettavaa, että
pysäköintimaksujen, vaikka ne ovatkin alhaisia, välttämisen vuoksi pysäköinti siirtyy aluksi
maksullisten alueiden ulkopuolelle.
Pysäköinti tulee olemaan maksullista myös lauantaisin. Pysäköinninvalvonnalla ei ole kuitenkaan
resursseja valvoa tehokkaasti maksujen suorittamista lauantaisin. Ylipäätään riittävän tehokasta
valvontaa ei pystytä suorittamaan viikonloppuisin nykyisillä resursseilla, toisin kuin esimerkiksi
Helsingissä ja Espoossa.
On myös huomattava, että Vantaalla on rakenteilla uusia asuinalueita, joiden katujen ja yleisten
alueiden valvonta kuuluu pysäköinninvalvonnalle. Lisäksi esimerkiksi Tikkurilan
täydennysrakentaminen ja asukasmäärän kasvaminen lisää liikennemääriä samalla, kun ilmaisten
pysäköintipaikkojen määrä tule vähenemään. Samoin Helsinki-Vantaan lentoaseman valvontaan on
tarpeen kohdistaa lisää resursseja, sillä nyt sen valvontaa suoritetaan Tikkurilan valvonnan ohella.
Edellä esitetyillä perusteilla kunnallisen pysäköinninvalvonnan toiminnan tehostaminen edellyttää
kolmen pysäköinnintarkastajan viran perustamista. Pysäköinninvalvonnasta annettu laki edellyttää,
että pysäköinnintarkastajat ovat virkasuhteessa julkisyhteisöön. Hallintosäännön 18 §:n mukaan ao.
lautakunta päättää virkojen perustamisesta.
Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kolmen uuden pysäköinnintarkastajan viran
perustaminen vuonna 2016. Virkojen täyttämiseen on varattu rahoitus vuonna 2017.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.9.2016 § 11
Talous- ja hallintojohtajan esitys:
Päätetään
a)
perustaa kolme pysäköinnintarkastajan virkaa (vakanssit 500581, 500582, 500583)
1.10.2016 alkaen Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan talous- ja
hallintopalveluiden tulosalueelle.

b)
c)

vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi "Liikennesääntöjen hyvä tuntemus, B-ajokortti ja
kokemusta asiakaspalvelusta".
todeta, että virka kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
soveltamisalaan ja, että viikkotyöaika on 38.25 tuntia.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano:

Talous- ja hallintopalvelut, tiedoksi henkilöstöpalvelusihteeri Eija
Havukainen

Muutoksenhakuohje:

1.
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