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Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen myöntämisehdot 

 

1  Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus 

1.1  Pysäköintitunnus voidaan myöntää ehdot täyttävälle hakijalle, joka tarjoaa yhteis-
käyttöautopalvelua siten kuin näissä lupaehdoissa on määritelty.  

1.2 Pysäköintitunnusjärjestelmän mukaiset tunnukset tulevat yleiseen hakuun. Hausta 
ilmoitetaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa ja muutoin tarkoituksenmukai-
sella tavalla. 

1.3  Oikeuden pysäköintitunnuksen käyttöön myöntää kaupunkisuunnitteluviraston lii-
kennesuunnittelupäällikkö. Ajoneuvokohtaiset pysäköintitunnukset lunastetaan ra-
kennusvirastosta. 

1.4  Pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään kantakaupungin kaikkien vyöhykkeiden 
asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla. 

1.5  Pysäköintitunnus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin niin, että tunnuksen voimas-
saolon vähimmäisaika on sama kuin asukaspysäköintitunnuksessa.  

1.6  Pysäköintitunnuksen myöntäneellä viranomaisella on oikeus irtisanoa tunnus päät-
tymään kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.  

1.7  Yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintitunnuksen hinta on asukaspysäköintitunnuk-
sen hinnan suuruinen. 

1.8  Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen. Ajoneuvojen 
ominaisuuksia koskevat samat kriteerit kuin asukaspysäköintitunnuksessa.  

1.9  Tunnus on pidettävä ajoneuvossa näkyvillä rakennusviraston tarkemmin määrää-
mällä tavalla. 

1.10  Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia voi olla samanaikaisesti voimassa 
enintään 600 tunnusta, ja yhdellä tunnuksensaajalla tai palvelukokonaisuudella voi 
olla samanaikaisesti voimassa enintään 120 tunnusta. Tunnuksen myöntänyt vi-
ranomainen voi muuttaa voimassaolevien tunnusten enimmäismäärää. 

1.11  Siirtymäaika päättyy viimeistään 31.12.2014. Siirtymäaikana nykyiselle toimijalle 
voidaan myöntää yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia vain jos se luopuu 
sille nimetyistä yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikoista.  

 
1.12  Tunnuksen saajan on noudatettava pysäköintitunnusta koskevia ehtoja sekä kau-

punkisuunnittelulautakunnan 17.1.2012 (14 §) hyväksymiä asukas- ja pysäköinti-
järjestelmän periaatteita ja määräyksiä yhteiskäyttöautoyrityspysäköintiin soveltu-
vin osin.   
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1.13  Tunnus voidaan peruuttaa välittömästi, mikäli tunnuksen saaja rikkoo yhteiskäyt-

töautoyritysten pysäköintitunnusta koskevia ehtoja tai muita voimassa olevia sään-
töjä, määräyksiä tai säädöksiä.  

2  Tunnuksensaajaa koskevat ehdot  

2.1 Tunnuksen saajan toimialana tulee olla yhteiskäyttöautojen vuokraus. 
 
2.2 Hakijan tulee tarjota yhteiskäyttöautopalvelua Helsingin kaupungin alueella. Palve-

lua on tarjottava avoimesti kaikille.  
 

2.3 Toimija on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteistaan. 
 

3 Yhteiskäyttöautopalvelun järjestämistä koskevat vaatimukset 
 
3.1 Palvelun tulee perustua internetissä ylläpidettävään palveluun, jossa ajoneuvon 

tulee olla asiakkaiden varattavissa ja käyttöönotettavissa 24 tuntia vuorokaudessa. 
3.2 Ajoneuvot on sijoitettava asiakkaiden saataville useaan noutopisteeseen, jotka on 

pyrittävä sijoittamaan eri puolelle kaupunkia. 
3.3 Asiakkaan tulee voida ottaa ajoneuvo omatoimisesti käyttöön. 
3.4 Jos ajoneuvon käytölle asetetaan vähimmäiskäyttöaika, se voi olla enintään kaksi 

tuntia / käyttökerta. Muuta ajoaikaan eikä ajokilometreihin liittyvää palvelun käytön 
vähimmäismäärää koskevia ehtoja ei saa asettaa.   

3.5 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnus myönnetään vain määritellylle 
yhteiskäyttöautopalvelulle palveluita tuottavan yrityksen omistamalle tai 
hallinnassa olevalle autolle. Ajoneuvon tulee lisäksi olla kyseisen palvelun 
asiakkaiden käytettävissä.  

 
4 Yhteiskäyttöautopalvelusta perittävät maksut 

 
4.1 Palvelusta asiakkaalta perittävän käyttömaksun tulee perustua auton käyttöön, 

kuten esimerkiksi kullakin käyttökerralla ajettuihin kilometreihin ja käytettyyn 
aikaan. Käyttömaksun tulee olla kohtuullinen. 

4.2 Hinnoittelun on tuettava lyhytaikaista vuokrausta. 
4.3 Asiakkaalle voidaan asettaa kuukausimaksu, jolla katetaan palvelun 

järjestämisestä aiheutuvia kiinteitä kuluja.  


