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Helsingin yliopiston pysäköintiperiaatteet
1. Luvanvaraisuus ja maksullisuus
Yliopiston kiinteistöjen autopaikat ovat pääasiassa luvanvaraisia ja maksullisia. Luvanvaraisuus ja maksullisuus laajennetaan asteittain koskemaan kaikkia yliopiston pysäköintipaikkoja Helsingissä. Pysäköintipaikka voidaan tarjota vain osalle henkilökunnasta, etenkin keskustakampuksella, jolloin pysäköintiluvan kohtuullinen maksullisuus on
perusteltua ja helpottaa yliopiston ulkopuolisten pysäköijien valvontaa. Yliopisto tukee
myös tavoitetta suosia kevyttä ja julkista liikennettä yksityisautoilun sijasta.
Pysäköinnin luvanvaraisuudessa ja maksullisuudessa huomioidaan myös yliopiston tiloissa toimivien vuokralaisten ja asiakkaiden pysäköintimahdollisuudet. Yliopiston omistamille tai vuokraamille ja INVA-pysäköintilupaan oikeutetuille autoille pysäköintipaikka
on maksuton.
Pysäköintipaikkoja järjestetään yliopiston kiinteistöjen alueille asemakaavan edellyttämä määrä, ja ne annetaan henkilökunnan käyttöön alla olevin periaattein.
2. Pysäköintiluvan myöntämisperusteet
Pysäköintiluvat ovat pääasiassa kiinteistökohtaisia. Piha- ja hallipaikat ovat nimeämättömiä , ja ne jaetaan keskitetysti. Luvan saanut voi käyttää vapaana olevia pysäköintipaikkoja luvassa mainitulla alueella. Lämmitysrasialliset paikat voivat olla nimettyjä.
Pysäköintilupia myönnetään tarveharkinnan perusteella. Yliopiston omistamille ja vuokraamille autoille sekä INVA-pysäköintilupaan oikeutetuille autoille järjestetään pysäköintipaikka ensisijaisesti. Jos ko. tarve ilmenee kesken vuoden, eikä vapaita paikkoja ole,
paikka otetaan tarvittaessa jo luvan saaneiden joukosta. Muut paikat jaetaan lähinnä
henkilöille, joiden työpiste on ko. kiinteistössä/pysäköintialueen kiinteistössä. Luvan
myöntämisen ensisijaisena perusteena on auton käyttö työtehtävien hoitamiseen (esim.
työtehtävät edellyttävät säännöllistä liikkumista tai tavaroiden kuljetusta työpäivän aikana) tai liikkumista rajoittavat sairaudet.
Jos pysäköintiluvan perusteena on työtehtävien edellyttämä oman auton käyttö, hakijalla on oltava siihen lupa, joka ei kuitenkaan automaattisesti oikeuta pysäköintipaikkaan.
Asema organisaatiossa kansleria ja rehtoreita lukuunottamatta tai työmatkan pituus eivät ole riittäviä perusteita pysäköintilupaan, Paikat voidaan tarvittaessa jakaa arvonnan
perusteella tasapuolisen paikkajaon varmistamiseksi. Kiinteistöhuollon käyttöön autopaikkoja varataan tarvittaessa erikseen.
Lupia myönnetään hiukan enemmän kuin pysäköintipaikkoja on tarjolla, jolloin pysäköintipaikat saadaan tehokkaaseen käyttöön. Harkinnan perusteella lupa voidaan
myöntää myös kahden tai useamman henkilön yhteiskäyttöön.
Myönnettyjä lupia ei lunasteta takaisin eikä niitä saa luovuttaa edelleen. Luvan haltija
voi luovuttaa luvan toisen samassa kiinteistössä tai pysäköintialueella työskentelevän
henkilön käyttöön vain kiinteistöesimiehen/pysäköintiryhmän tai Tila- ja kiinteistökeskuksen johtajan luvalla.

Tila- ja kiinteistökeskus, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelin (09) 191 23456, faksi (09) 191 23010, www.helsinki.fi/yliopisto

2(2)

3. Pysäköinnissä huomioidaan pihojen turvallisuus ja viihtyvyys
Pysäköinnin hallinnoinnin tavoittena on parantaa pihojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Myös paloturvallisuus, kiinteistöhoidon järjestäminen ja tavarantoimitukset edellyttävät
esteettömyyttä rakennusten edustoilla.
Pysäköintipaikkoja ei ole tarkoitettu pitkäaikaispysäköintiin tai ajoneuvojen säilytykseen,
mikä haittaisi alueiden yleistä puhtaanapitoa ja talviaikana lumen poistoa.
4. Pysäköintipaikkojen ja –lupien hallinnointi
Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunta hyväksyy yliopiston pysäköintiperiaatteet ja
pysäköintiluvan hinnanmuutokset.
Tila- ja kiinteistökeskus hallinnoi ja ylläpitää yliopiston kiinteistöjen pysäköintipaikkoja,
laatii pysäköinnin ohjeet ja vastaa pysäköintilupien laskutuksesta. Pysäköintipaikkojen
hallinnointia voidaan harkinnan mukaan siirtää ulkopuolisille toimijoille, esim.
pysäköintipalveluja tarjoaville yrityksille.
Keskustan pysäköintiluvat jakaa pysäköintiryhmä, jossa ovat Tila- ja kiinteistökeskuksen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö sekä keskustakampuksen kiinteistöesimiehet ja hallintopäälliköt. Muilla kampuksilla ja keskustakampuksen pysäköintialueiden
ulkopuolella kiinteistöesimiehet jakavat pysäköintiluvat ko. kiinteistöjen osalta.
Vahtimestarit valvovat pysäköintiohjeiden noudattamista ja voivat tarvittaessa kutsua
paikalle kaupungin pysäköinninvalvojan.

