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JAKELULIIKENTEEN PYSÄKÖINTITUNNUKSEN EHDOT

Myöntämisperusteet

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen myöntää Helsingin kaupunki vain ammattimaista ja 
päätoimista jakelutoimintaa suorittavien yritysten ajoneuvoille. Yrityksen tulee olla 
ajoneuvorekisterin mukaan ajoneuvon omistaja tai haltija. 

Tunnus on ajoneuvokohtainen. Yrityskohtaista tunnusten enimmäismäärää ei ole rajoitettu.

Yrityksellä tulee olla voimassa oleva y-tunnus. Yrityksen päätoimisuuden osoittamiseksi 
vaaditaan vähintään 15 000 euron yrittäjätulo tai laskutus vuodessa.

Yrityksen tulee olla hoitanut lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa. Yhteiskunnallisia 
velvoitteita ovat:

- Hakijan on tullut rekisteröityä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, kaupparekisteriin sekä 
ennakkoperintä- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin rekistereihin, jos 
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, että sillä ei ole 
verovelkaa,

- Mikäli yrityksellä on verovelkaa, sillä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma 
verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma,

- Yrityksen tulee toimittaa kaupungille viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus. Jos 
yritystoiminta on alkanut alle 6 kk tunnuksen hakemisesta, yrittäjän tulee toimittaa 
jäljennös kirjanpidosta tai tiliotteet, joilla voidaan osoittaa yrittäjätulon tai laskutuksen 
saavuttavan vuositasolla 15 000 euroa.

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus myönnetään vain liikennekäytössä oleville pakettiautoille ja 
alle 12,0 metriä pitkille kuorma-autoille, jotka on rekisteröity Suomeen.

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttöön päättyvät 
välittömästi, kun ajoneuvo ei täytä tunnuksen myöntämisperusteita. Tämän jälkeen tunnusta ei 
saa käyttää.

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen käyttö

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus oikeuttaa suorittamaan jakelua kuormauspaikka –
liikennemerkin osoittamilta alueilta, mikäli kuormauspaikka –liikennemerkkiin on lisätty käytön 
salliva lisäkilpi. 

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus oikeuttaa suorittamaan jakelua myös kaduille osoitetuilta 
pysäköintipaikoilta pysäköintimaksua suorittamatta, mikäli tämä on liikennemerkin lisäkilvellä 
osoitettu. 

Jos otetaan käyttöön kuormauspaikkojen varaustilannetta osoittava sovellus, jakeluliikenteen 
pysäköintitunnus antaa oikeuden sen käyttöön.

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus on sovelluskaupasta ladattava mobiilisovellus. 

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksella käytettäväksi osoitettuja kuormauspaikkoja ja 
kadunvarsipaikkoja voi käyttää jakeluliikenteen pysäköintitunnuksella korkeintaan 20 minuuttia 
kerrallaan ja ainoastaan tosiasiallista jakelutoimintaa varten. Tunnuksen käyttäjä on velvollinen 
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käynnistämään mobiilisovelluksen jakelutapahtuman alkaessa ja sulkemaan sen tapahtuman 
päätyttyä. Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo jakelutunnuksen käyttöä.

Jakelutunnus oikeuttaa suorittamaan jakelua vain erikseen merkityiltä paikoilta. Muualla 
pysäyttäminen on sallittua tieliikennelain säännösten mukaisesti.

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen hinta

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus on maksullinen. Siinä on sekä aikaveloitus että 
vuorokausiveloituksen maksimi. Aikaveloitus on 0,5 euroa/h (0,833 centtiä/minuutti). Tunnuksen 
käytön hinta vuorokaudessa on korkeintaan 1,0 euroa. Tällöin hinta ei nouse kohtuuttomaksi, 
vaikka jakelua tehdään kantakaupungissa paljon. 

Vähäpäästöisille ajoneuvoille myönnetään 50 % alennus jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen 
hinnasta. 

Veloituksiin lisätään mobiilisovelluksen toteuttavan operaattorin provisiot. 

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen voimassaolo

Jakeluliikenteen pysäköintitunnus on voimassa toistaiseksi. Jos tunnuksen haltija rikkoo 
tunnuksen ehtoja, oikeus tunnuksen käyttöön voidaan evätä. Tunnuksen voimassaolo 
tarkistetaan kaikkien haltijoiden osalta, kun ehtoja muutetaan. 

Poikkeaminen jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen ehdoista

Jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen ehtojen toimivuutta seurataan koko ajan. Pilottivaiheen 
jälkeen ehtoihin voidaan tehdä muutoksia. Käyttöönoton suunnittelun ja pilottivaiheen aikana 
jakeluliikenteen pysäköintitunnuksen ehtoihin voidaan tehdä pieniä muutoksia liikenne- ja 
katusuunnittelupäällikön päätöksellä tunnuksen toimivuuden parantamiseksi. 


