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Asukas- ja yrityspysäköintitunnusten lupaehdot ja maksut 
Voimassa 1.10.2018 alkaen 

Aiemmat voimassa olevat tunnukset ovat käytössä sen kauden loppuun, mihin ne on lunastettu. 

 
 

Yleiset ehdot 

- Kaupunki ei ole velvollinen asukas- ja yritystunnuspysäköinnillä korvaamaan kiinteistön 
tontilta, pihalta, autotalleista tai autohallista kiinteistön toimesta poistettavia autopaikkoja. 

- Asukas- ja yritystunnukset eivät korvaa rakennusluvan vaatimia velvoitepaikkoja. 

- Tunnuksen haltija on tunnusta käyttäessään velvollinen noudattamaan tieliikennelain ja -
asetuksen säännöksiä. Asukas- ja yritystunnuksettomalle ajoneuvolle voidaan määrätä 
pysäköintivirhemaksu. 

- Tunnuksen haltija on velvollinen siirtämään ajoneuvon kadun kunnossapitotöiden takia 
erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 

- Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään yksityisillä pysäköintialueilla ilman 
kiinteistönomistajan lupaa. 

- Pysäköintitunnuksella varustettu ajoneuvo voidaan näissä lupaehdoissa säädetyllä tavalla 
pysäköidä maksua suorittamatta ja aikarajoitetulle paikalle aikarajoituksesta välittämättä 
pysäköintipaikoilla, jotka on merkitty liikennemerkein: "Ei koske P-tunnuksella A". 

- Pysäköintilupa on asetettava tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen etupuolen teksti on 
tuulilasin läpi luettavissa vaivatta ulkoapäin. 

- Asukas- ja yritystunnus eivät takaa pysäköintipaikkaa. 

 

Asukaspysäköintitunnus 

- Asukaspysäköintitunnuksen voi lunastaa jokainen keskustassa lupaehtojen liitekartassa 
rajatulla alueella asuva, jolla on voimassa oleva ajokortti ja joka ajoneuvorekisterin mukaan 
omistaa tai hallitsee tunnukseen merkittävää henkilö-, paketti- tai mopoautoa, moottoripyörää 
tai mönkijää. 

- Asukastunnuksia voidaan myöntää korkeintaan 1 tunnus/asuinhuoneisto. 

- Ennen luvan myöntämistä hakijan tulee osoittaa luotettavalla dokumentilla, kuten 
isännöitsijätodistuksella, asuvansa lupaan oikeuttavalla alueella 

- Tunnukseen voidaan merkitä kaksi rekisterinumeroa, mutta vain toinen niistä voi olla 
kerrallaan käytössä.  

- Eri henkilöillä ei voi olla tunnusta samaan ajoneuvoon. 

- Tunnus voidaan myöntää autolle, jonka kokonaismassa on enintään neljä tonnia.  

- Tunnusta ei voi käyttää ajoneuvo ja perävaunu tai ajoneuvo ja asuntovaunu -yhdistelmissä. 

 

Yrityspysäköintitunnus 

- Yrityspysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään asukaspysäköintipaikoilla. 

- Yrityspysäköintitunnuksen voi lunastaa, jos yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai julkisyhteisön 
toimipiste sijaitsee keskustassa lupaehtojen liitekartassa rajatulla alueella. Todistus on 
esitettävä lupaa hakiessa. Tarvittaessa tulee esittää ote kaupparekisteriviranomaiselle 
jätetystä perusilmoituksesta tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvitykset eivät saa olla 
yhtä kuukautta vanhempia. 

- Tunnus on yrityskohtainen, joten tunnukseen kirjataan joko rekisterinumero/-numerot tai 
yrityksen virallinen nimi. 

- Tunnuksella pysäköitävän ajoneuvon tulee olla ajoneuvorekisterin mukaan yrityksen, tämän 
työntekijän tai tämän puolison omistuksessa tai hallinnassa. 

- Tunnukseen voidaan merkitä yksi tai useampi rekisterinumero 
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- Yritystunnuksia voidaan myöntää korkeintaan 10 tunnusta / toimipiste. 

- Yritystunnus voidaan lunastaa myös yli 4 tonnia raskaampiin ajoneuvoihin. 

 

Tunnusten hinnat ja voimassaolo 

- Asukastunnuksen voimassaoloaika on 6 kuukautta tai 12 kuukautta ja tunnuksen hinta on 
80€/6kk ja 150€/12kk (+ ALV 24%). 

- Yritystunnuksen voimassaoloaika on 6 kuukautta tai 12 kuukautta ja tunnuksen hinta on 160 
€/6kk ja 300€/12kk (+ ALV 24%). 

- Tunnuksen hinta on sama myös lunastettaessa pysäköintitunnus tätä lyhemmäksi ajaksi. 

 

 

Luvan hakeminen, uusiminen ja tietojen muuttaminen 

- Tunnusta haetaan Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:ltä. Tunnuksen myöntämisestä ja 
peruuttamisesta päättää Hämeenlinnan Pysäköinti Oy 

- Tunnus maksetaan haettaessa. 

- Tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta tulee viipymättä ilmoittaa tunnuksen 
myöntäjälle oikaisun tekemistä varten. Korvaavan tunnuksen tekemisestä veloitetaan 12 

euroa (+ ALV 24 %). Vanha tunnus on palautettava sen myöntäjälle.  

- Mikäli tunnus irtisanotaan, käyttämättä jäänyttä pysäköintiaikaa ei hyvitetä.  

- Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyvät välittömästi, kun jokin 
tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen myöntäjälle. 

 

 

Muut asiat 

- Mikäli tunnuksen haltija tunnusta käyttäessään rikkoo näitä määräyksiä tai käyttää tunnusta 
väärin voi Hämeenlinnan Pysäköinti Oy peruuttaa pysäköintitunnuksen. Tunnuksen 
peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämiseen, 
jolloin tunnuksesta suoritettua maksua ei palauteta. 

- Tunnuspysäköintiin liittyvät muut yksityiskohtaiset ohjeet antaa Hämeenlinnan Pysäköinti Oy. 
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