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Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän ehdot

Yleisiä ehtoja asukas- ja yrityspysäköintitunnuksille

1. Alueella, jolla on päätetty käyttää asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää,
annetaan asukas- tai yrityspysäköintitunnuksella varustetulle ajoneuvolle oikeus
poiketa liikennemerkillä osoitetusta pysäköintikiellosta, -rajoituksesta tai -
maksusta. Oikeus poiketa kiellosta, rajoituksesta tai maksusta osoitetaan aina
erikseen lisäkilvellä.

2. Alue, jolla on päätetty käyttää asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää, voidaan
jakaa vyöhykkeisiin, jolla kullakin on oma pysäköintitunnuksensa. Oikeus
poiketa pysäköintikiellosta, -rajoituksesta tai -maksusta annetaan vain kyseisen
vyöhykkeen tunnuksella varustetuille ajoneuvoille. Vyöhykkeiden raja-alueilla
voidaan mainittu oikeus kuitenkin antaa kummalla tahansa tunnuksella
varustetulle ajoneuvolle. Muista tunnuksista poiketen yhteiskäyttöautoyritysten
pysäköintitunnus ja kaikkien vyöhykkeiden yrityspysäköintitunnus ovat voimassa
kaikilla vyöhykkeillä ja kimppatunnus niillä vyöhykkeillä, joille se on lunastettu.

3. Asukas- ja yrityspysäköintioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että
asianomaisen vyöhykkeen voimassa oleva pysäköintitunnus on kiinnitettynä
näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on
kokonaisuudessaan vaivatta luettavissa ulkoapäin.

Moottoripyörän pysäköintitunnukseen liittyvä vyöhyketarra on oltava kiinnitettynä
moottoripyörään tunnuksen antajan määrittämään kohtaan.

4. Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon asukas- ja yrityspysäköintitunnus ei ole
voimassa.

5. Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset myöntää rakennusvirasto.

6. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen
käyttämiseen päättyvät välittömästi, kun joku tunnuksen saamisedellytyksistä
lakkaa. Tällöin tunnus on palautettava rakennusvirastoon.

Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa
tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta tunnuksen antajalle oikaisun
tekemistä varten.

Muutosilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun ajoneuvon pysyvä haltija muuttuu
omistajaksi, eikä päinvastaisessa tapauksessa.

Kun asukas- ja yrityspysäköintitunnukseen tehdään muutoksia (esimerkiksi
vyöhyke tai ajoneuvo vaihtuu) voimassa oleva tunnus pitää olla mukana
asioidessa rakennusvirastossa. Jos vanha ajoneuvo on myyty, mutta Trafin
tietojen mukaan ajoneuvo on edelleen vanhan omistajan nimissä, ei uuteen
ajoneuvoon saa tunnusta ennen kuin asiakas poistaa Trafin tiedoista vanhan
ajoneuvonsa omistajuuden/haltijana olon.
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7. Tunnukset ovat ajoneuvokohtaisia.

8. Ulkomaiset rekisterinumerot hyväksytään asukas- ja
yrityspysäköintitunnuksissa.

9. Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset annetaan vähintään kuukauden ja enintään
yhden vuoden pituiseksi ajaksi kerrallaan. Yhteiskäyttöautoyritysten
pysäköintitunnus on voimassa toistaiseksi kuitenkin siten, että sen lyhin
mahdollinen voimassaoloaika on 1 kuukausi.

10. Suomenlinnan asukkaille myönnetään asukas- ja yrityspysäköintitunnukset
vyöhykkeille C ja D.

Asukaspysäköintijärjestelmään liittyviä ehtoja

11. Asukaspysäköintijärjestelmän tunnuksia ovat seuraavat:

- asukaspysäköintitunnus
- vähäpäästöinen asukaspysäköintitunnus
- kimppatunnus (yhteiskäyttöautotunnus)
- vähäpäästöinen kimppatunnus (yhteiskäyttöautotunnus)
- veteraanitunnus

12. Asukaspysäköintitunnus annetaan

- alueella asuvan henkilön tosiasiallisesti liikennekäytössä olevaa
moottoripyörää, kevyttä nelipyörää, henkilö- tai pakettiautoa tai muuta,
kokonaismassaltaan enintään 4 tonnin autoa varten edellyttäen, että
henkilöllä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava voimassa
oleva ajokortti

- jos alle 18 -vuotias henkilö on kevyen nelipyörän omistaja tai haltija ja
hän asuu asukaspysäköintivyöhykkeellä

- ajoneuvolle jonka kyseinen henkilö moottoriajoneuvorekisteriin tehdyn
ilmoituksen mukaan omistaa tai jota hän hallitsee

- poikkeuksellisesti asukaspysäköintitunnus voidaan antaa myös henkilölle,
jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia,
mikäli hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, että ajoneuvoa
käytetään hänen kuljettamiseensa.

13. Asukaspysäköintitunnusta haettaessa rakennusvirastosta on esitettävä

- ajokortti ja moottoriajoneuvon rekisteritunnus, jonka avulla tarkistetaan
ajoneuvon omistus- ja hallintasuhteet. Ulkomaille rekisteröidystä
ajoneuvosta tulee esittää rekisteriote
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- Helsingin maistraatin antama kotipaikkatodistus, jos henkilön tiedot eivät
ole väestötietojärjestelmässä

- Helsingin maistraatin antama kotipaikkatodistus, mikäli asiakkaalla on
väestötietojärjestelmässä turvakielto

- mahdollisen vähäpäästöisyyden todentamiseksi on asiakkaan itse
tuotava esille se, että hänellä on vähäpäästöinen ajoneuvo. Kriteerit
vähäpäästöisyydelle löytyvät rakennusviraston internetsivuilta.

14. Yhdelle henkilölle myönnetään enintään kaksi asukaspysäköintitunnusta
enintään kahteen vaatimukset täyttävään ajoneuvoon. Yhteen tunnukseen voi
merkitä yhden rekisterinumeron. Toisen tunnuksen hinta on 1,5 -kertainen
ajoneuvotunnuksen normaalihintaan verrattuna. Myös veteraanitunnukseen
oikeutettua henkilöä koskee kahden tunnuksen sääntö. Ensimmäinen tunnus on
maksuton. Toisen tunnuksen hinta on ajoneuvotunnuksen normaalihinnan
suuruinen.

15. Kimppatunnusta haettaessa yhteiskäyttöajoneuvon tulee olla
yhteisomistuksessa tai haltijoiden tulee olla 1 tai 2 haltijoita. Jokainen omistaja
tai haltija voi lunastaa tunnuksen sille vyöhykkeelle, missä asuu.
Kimppatunnuksia ei ole mahdollista saada kuin 1 kappale. Kimppatunnuksen
lisäksi ei henkilöllä ole mahdollista hakea kimppatunnuksen lisäksi
asukaspysäköintitunnusta. Tätä tunnustyyppiä ei siten koske kohdan 14 kahden
tunnuksen sääntö.

Yrityspysäköintijärjestelmään liittyviä ehtoja

16. Yrityspysäköintijärjestelmän tunnuksia ovat:

- yhden vyöhykkeen yrityspysäköintitunnus
- vähäpäästöinen yhden vyöhykkeen yrityspysäköintitunnus
- kaikkien vyöhykkeiden yrityspysäköintitunnus
- vähäpäästöinen kaikkien vyöhykkeiden yrityspysäköintitunnus
- yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus
- vähäpäästöinen yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus

17. Yrityspysäköintitunnus annetaan

- alueella sijaitsevan yrityksen, yhteisön tai elinkeinonharjoittajan
(jäljempänä yritys) tosiasiallisesti liikennekäytössä olevaa moottoripyörää,
kevyttä nelipyörää, henkilö- tai pakettiautoa tai muuta,
kokonaismassaltaan enintään 4 tonnin autoa varten,

- jonka kyseinen yritys tai sen työntekijä moottoriajoneuvorekisteriin tehdyn
ilmoituksen mukaan omistaa tai hallitsee
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- edellyttäen, että ajoneuvo on yrityksen toimintaan välittömästi liittyvässä
käytössä. Yrityspysäköintitunnusta ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi
pelkästään työmatkaliikkumiseen

18.Yrityspysäköintitunnusta haettaessa rakennusvirastosta on esitettävä

- moottoriajoneuvon rekisteritunnus, josta ilmenee ajoneuvon omistus- ja
hallintasuhteet,

- ulkomaille rekisteröidystä ajoneuvosta tulee esittää rekisteriote
- taloyhtiön isännöitsijän tai vastaavan antama todistus, josta ilmenee

yrityksen toimipaikan sijainti ja joka ei saa olla yhtä kuukautta vanhempi
sekä

- yrityksen yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus).

Jos ajoneuvo on yrityksen työntekijän omistuksessa tai hallinnassa, on lisäksi
esitettävä

- todistus työsuhteesta sekä
- todistus siitä, että yritys maksaa työntekijälle kilometrikorvausta

ajoneuvon käytöstä. Jos on käytössä vapaa autoetu, on esitettävä
työnantajan todistus siitä, että autoa käytetään työajoon ja työajoa varten
tarvitaan pysäköintitunnus.

19. Yrityksen yhtä toimipaikkaa kohti myönnetään enintään 5 tunnusta. Tunnus on
ajoneuvokohtainen.

20. Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus voidaan myöntää kaikille niille
yhteiskäyttöautotoimintaa harjoittaville toimijoille, joiden tarjoama palvelu täyttää
13.5.2014 kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymät
yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintitunnuksen ehdot. Oikeutuksen tunnuksen
käyttöön myöntää kaupunkisuunnitteluvirasto.

Asukas- ja yrityspysäköintitunnusten lunastukset ja hyvitykset

21. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksesta peritään erikseen vahvistettava
lunastusmaksu. Kimppatunnusta lunastettaessa peritään
asukaspysäköintitunnuksen lunastusmaksu jokaisesta tunnukseen merkittävästä
vyöhykkeestä erikseen.

22. Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset hinnoitellaan kuukausikohtaisesti. Laskulla
maksettaessa noudatetaan normaaleja pyöristyssääntöjä. Verkkomaksamisessa
toimitaan centin tarkkuudella.

23. Asukas- ja yrityspysäköintitunnusten hyvitykset muutostilanteissa

Palautukset asiakkaalle maksetaan siten, että vain täydet kuukaudet hyvitetään.
Hyvitettävää syntyy esimerkiksi alueen muuttuessa halvemmaksi, asiakas
luopuu tunnuksesta tai siirtyy vähäpäästöiseen ajoneuvoon.
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Esimerkki: Jos lupa on voimassa 18.10.2015 asti ja jos luvan irtisanoo
18.8.2015, palautetaan kaksi kuukautta (18.8.2015-18.10.2015). Jos luvan
irtisanoo 19.8.2015, silloin palautetaan vain yksi kuukausi (18.9.2015-
18.10.2015).

Jos asiakkaalle tulee muutostilanteessa edullisempi tai kalliimpi tunnus
esimerkiksi vyöhykkeen muuttuminen kalliimmaksi tai ajoneuvon
vähäpäästöiseksi, niin edellinen tunnus lakkautetaan ja tarvittaessa hyvitetään
edellisen laskentaesimerkin mukaan. Uusi tuote maksetaan
kokonaisuudessaan.


