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Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä ohessa Q-Park Finland Oy:n lausunto

Liite 1.
§1
Pysäköintikiekko
Pysäköinnin alkamisaika voidaan ilmoittaa myös sähköisellä etäluettavalla
pysäköintikiekkopalvelulla tai järjestelmällä, jos kunta on sen alueellaan ottanut käyttöön.
Näkemyksemme mukaan etäluettava pysäköintikiekkopalvelu tulisi olla maksuton ja
valtakunnallisesti standardisoitu niin, että jokainen kunta käyttäisi samaa etäluettavaa
palvelua mikäli kunta sen alueellaan on päättänyt ottaa käytettäväksi. Näin eri kunnissa ei
voisi olla erilaisia etäluettavia pysäköintikiekkopalveluita, vaan palvelu olisi koko maassa
sama.
Mikäli sähköinen etäluettava pysäköintikiekkopalvelu otetaan käyttöön, on se
todennäköisesti 24-tuntinen, jolloin saapumisaika voidaan erikseen merkitä joko 05:00 tai
17:00. Tämä asettaa sähköisen kiekkopalvelun käyttäjät ja perinteisen kiekon käyttäjät
eriarvoiseen asemaan, joten ehdotammekin tasavertaisuuden nimissä, että fyysisen
pysäköintikiekon taulusta tulisi myös 24-tuntinen. Tämä selkeyttäisi aikarajoitusten
valvomista ja poistaisi väärinkäyttö mahdollisuuden. Esimerkiksi nykyinen pysäköintikiekko
voisi olla näytöltään 2-puolinen, toiselta puolella 00-11 ja toiselta 12-23.

§2
Pysäköinnin alkamisajan merkitseminen

Pysäköinnin alkamisaika merkitään 1 momentin tavoin, vaikka pysäköintikiekon
käyttövelvollisuus olisi voimassa vain osan pysäköintiajasta. Pysäköintikiekkoa ei tarvitse
käyttää, jos pysäköinti tapahtuu kokonaan kiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloajan
ulkopuolella.
Katsomme, että pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden ulkopuolella kiekon käyttöä ei
voida velvoittaa, mutta jos pysäköinti alkaa kiekon käyttövelvollisuuden ulkopuolella, tulee
pysäköintikiekko olla asetettuna 1 momentin edellyttämällä tavalla heti kiekon
käyttövelvollisuuden alkaessa.
Jos pysäköintiaikaa on rajoitettu esimerkiksi 07-23 välisenä aikana neljään tuntiin ja
ajoneuvo pysäköidään tämän ajan ulkopuolella, voi kuljettaja asettaa pysäköinnin

alkamisajaksi 07:00. Jos kiekkoa ei ole tai alkamisaika on mikä tahansa muu, on pysäköinti
virheellinen heti kiekon käyttövelvollisuuden alkaessa 07:00.

3§
Pysäköintikiekon sijoittaminen
Pysäköintikiekko on pysäköinnin ajaksi sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin
sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin luettavissa.
Tarkentaisimme ylläolevaa siten, että merkitty alkamisaika tulee olla tuulilasin läpi
luettavissa.
Tämä poistaa ne tapaukset, joissa kiekko olisi muka ollut keskikonsolissa, lattialla tai
penkillä luettavissa vaikkapa sivuikkunan tai takalasin läpi. Juridisesti tuulilasin
sisäpuolihan kattaa koko ajoneuvon.

Pyytäisimme myös tarkennusta asetuksessa käytettävästä ajoneuvon määritelmästä ja siitä,
aiheuttaako asetuksen voimaantulo esimerkiksi mopoautoihin (kevyt nelipyörä)
pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden.
Tarvittaessa annamme mielellänne lisätietoa pysäköintikiekkoon käyttöön liittyvissä
ongelmissa ja väärinkäytöksistä, sekä niihin liittyvissä ratkaisumalleista.
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