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määräyksiä tai säädöksiä. 

 

 

Yhteiskäyttöautojen pysäköintiluvan myöntämisehdot 

Tampereen kaupunki on 9.10.2018 päättänyt ottaa käyttöön 
yhteiskäyttöautoyrityksille tarkoitetun pysäköintitunnuksen Z. Tunnus oikeuttaa 
pysäköimään jäljempänä määritellyillä ehdoilla kaikilla asukas- ja 
yrityspysäköintitunnusalueilla sekä erikseen Z-tunnuksella osoitetuilla paikoilla. 
Kaikki halukkaat yritykset, jotka täyttävät jäljempänä esitetyt 
kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan pysäköintioikeuden 
myöntämisehtoihin, voivat hakea pysäköintilupaa. 

 
1. Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeus 

1.1 Pysäköintioikeus voidaan myöntää ehdot täyttävälle hakijalle, joka tarjoaa 
yhteiskäyttöautopalvelua siten kuin näissä lupaehdoissa on määritelty. 

1.2 Oikeuden pysäköintiin myöntää Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän 
suunnittelu -yksikön suunnittelupäällikkö. 

1.3 Pysäköintioikeus oikeuttaa pysäköimään Tampereen kaupungin asukas- ja 
yrityspysäköintitunnusalueiden A-L maksullisilla ja aikarajoitetuilla 
pysäköintipaikoilla, joissa pysäköinnin salliminen asukas- tai 
yrityspysäköintitunnuksella on osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi 
pysäköintioikeus oikeuttaa pysäköimään erikseen yhteiskäyttöautojen 
pysäköintiin tarkoitetuilla, Z-tunnuksella osoitetuilla paikoilla. Sallitut alueet on 
esitetty karttaliitteessä 1. 

Pysäköintilaitokset, yksityiset pysäköintialueet sekä muuhun kuin henkilöauton 
pysäköintiin tarkoitetut pysäköintipaikat (esim. taksi, inva, huolto) eivät kuulu 
tunnuksen piiriin. 

1.4 Yhteiskäyttöautoilla on oikeus pysäköidä ilman aikarajoitusta. 

1.5 Pysäköintioikeus on toistaiseksi voimassa oleva. 

1.6 Pysäköintioikeuden myöntäneellä viranomaisella on oikeus irtisanoa 
pysäköintioikeus päättymään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. 

1.7 Yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintioikeudesta ei toistaiseksi peritä maksua. 

1.8 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeus on ajoneuvokohtainen. 

1.9 Yhteiskäyttöauton tulee olla rekisteröity henkilö- tai pakettiautoksi. 

1.10 Yhteiskäyttöauton pysäköintioikeus myönnetään hakuhetkellä alle 3 vuotta 

vanhoille, alle 150 g/km CO2-päästöisille henkilöautoille tai alle 200 g/km CO2- 
päästöisille pakettiautoille WLTP-mittaustavan mukaan. 

1.11 Oikeuden saajan on noudatettava pysäköintioikeutta koskevia ehtoja. 
Periaatteita ja määräyksiä päivitettäessä oikeuden saajan on noudatettava aina 
voimassaolevia, pysäköintioikeutta koskevia viimeisimpiä ehtoja. 

1.12 Suunnittelupäällikkö voi peruuttaa myöntämänsä oikeuden välittömästi, 
mikäli pysäköintioikeuden saaja rikkoo yhteiskäyttöautoyritysten 
pysäköintioikeutta koskevia ehtoja tai muita voimassa olevia sääntöjä, 
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pysäköidyt ajoneuvot itsenäisesti. Operaattorilla tulee siten olla käytössä 

 

 

 
 

2. Tunnuksen hakijaa koskevat ehdot 

2.1 Pysäköintioikeuden saajan liiketoimintaan tulee kuulua yhteiskäyttöautojen 
vuokraus pysäköintioikeutta haettaessa, tai vaihtoehtoisesti pysäköintioikeuden 
saajan on esitettävä uskottava liiketoimintasuunnitelma, josta ilmenee muun 
muassa millä aikataululla ja missä laajuudessa toiminta aiotaan käynnistää. 

2.2 Hakijan tai hänen alihankkijansa tulee olla auton omistaja tai haltija. Jos 
ajoneuvot ovat hakijalle palveluita alihankkijana tuottavan yrityksen omistamia 
tai hallinnoimia, hakijan tulee esittää hakemuksessaan luettelo näistä yrittäjistä 
ja vakuuttaa, että ajoneuvot ovat yhteiskäytössä. 

2.3 Toimija ja hänen alihankkijansa on oltava huolehtinut yhteiskunnallisista 
velvoitteistaan. Hakijan on tullut rekisteröityä yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmään, kaupparekisteriin sekä ennakkoperintä-, työnantaja- 
ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin rekistereihin, jos 
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 

Jos hakija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, hakijan on 
pyynnöstä toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Hakija 
suljetaan hakumenettelyn ulkopuolelle, jos hakijaa ei ole merkitty edellä 
mainittuihin rekistereihin ja laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä tai hakijana 
on elinkeinonharjoittaja tai yritys, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, 
toimitusjohtaja tai muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on 
määrätty liiketoimintakieltoon. Hakijan on tullut huolehtia verojen, 
sosiaaliturvamaksujen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 

 

3. Yhteiskäyttöautopalvelun järjestämistä koskevat ehdot 

3.1 Ajoneuvon tulee olla asiakkaiden varattavissa ja käyttöönotettavissa 24 
tuntia vuorokaudessa. Kuitenkin jos ajoneuvo on varattu esim. työpäivän ajaksi 
jollekin tietylle käyttäjäryhmälle, riittää, että palvelu on avoimesti muiden 
asiakkaiden käyttöönotettavissa rajatun ajan ulkopuolella. 

3.2 Palvelua on tarjottava avoimesti kaikille. 

3.3 Asiakkaan tulee voida ottaa ajoneuvo omatoimisesti käyttöön. 

3.4 Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeus myönnetään vain määritellylle 
yhteiskäyttöautopalveluja tuottavan yrityksen omistamalle tai hallinnassa 
olevalle ajoneuvolle. Ajoneuvon tulee lisäksi olla kyseisen palvelun asiakkaiden 
käytettävissä. 

3.5 Palvelun käyttäjää on opastettava selkokielisesti pysäköintitunnuksen 
käyttämisestä. Käyttäjän ei tule joutua maksamaan muita pysäköintimaksuja 
kohteissa, joissa pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään ilmaiseksi. 

3.6 Pysäköidyt ajoneuvot eivät saa aiheuttaa vaaraa tai vaikeuttaa muuta 
liikkumista. Operaattorin on tällaisissa tilanteissa kyettävä reagoimaan 
mahdollisimman nopeasti ja tarvittaessa kyettävä siirtämään ajoneuvot 
parempaan paikkaan tai vaihtoehtoisesti tarjottava esim. kaupungin 
kunnossapidolle ja pysäköinninvalvonnalle mahdollisuus siirtää huonosti 
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yhteydenottokanava, josta asiasta vastaavan saa kiireellisissä tapauksissa 
tavoitettua. 

3.7 Palveluun kuuluvat ajoneuvot on merkittävä ulkoisesti esim. tarralla siten, 
että ne ovat tunnistettavissa yhteiskäyttöisiksi. 

 

4. Yhteiskäyttöautopalvelusta perittävät maksut 

4.1 Käyttäjältä perittävän käyttömaksun tulee olla kohtuullinen. 

4.2 Hinnoittelun on tuettava lyhytaikaista vuokrausta. 

5. Hakumenettely  

Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeutta haluavat yrityksen tulee jättää hakemus 
Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikköön. 
Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat: 

- Toimijaan liittyvät oleelliset tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoitetiedot, 
yhteyshenkilö 

- Luettelo mahdollisista alihankkijoista 
- Palvelukuvaus, jossa esitetään vähintään, miten 

yhteiskäyttöautotoimintaa aiotaan Tampereella toteuttaa, millainen 
hinnoittelu palvelulla on, kenelle palvelu on pääasiassa suunnattu, sekä 
miten autojen varaus, palvelun käytöstä maksaminen sekä asiakaspalvelu 
toimivat 

- Haettavien tunnusten määrä sekä rekisterinumero, auton merkki ja malli, 

käyttöönottovuosi sekä CO2-päästötieto autoille, joille pysäköintioikeutta 
haetaan. Lisäksi hakijan on toimitettava yksi rekisteriotteen teknisen osan 
kopio jokaisesta eri automallista, jolle tunnusta haetaan. 

- Kuvaus, miten autot on ulkoisesti tunnistettavissa yhteiskäyttöisiksi 
- Kaupparekisteriote 
- Yhtiöjärjestys 

 
Erikseen pyydettäessä hakijan on toimitettava hakemusta varten myös: 

- Veroviranomaiselta saatava selvitys verojen suorittamisesta, 
- Vakuutusyhtiöltä saatava selvitys lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta, 
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 

työehdoista, 
- tai vastaavat hakijan sijoittautumismaan lainsäädännön mukaiset 

selvitykset. 

 
Jatkossa, kun toimija on jo hakeutunut aikaisemmin Tampereen kaupungin Z- 
tunnuksen piiriin, riittää hakijalta uusien autojen ilmoittaminen 
liikennejärjestelmän suunnitteluyksikölle edellyttäen, että yrityksen muuhun 
toimintaan ei ole tullut muutoksia. 
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6. Lisätietoja hakemuksen jättämisestä 

Hakemus tulee tehdä suomen kielellä kirjallisena ja siihen tulee sisällyttää 
hakuilmoituksessa vaaditut tiedot ja selvitykset. Hakemus jätetään 
sähköpostilla osoitteeseen lisu@tampere.fi. Viestin otsikoksi on kirjattava 
’Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeuden hakeminen’. 

Jättämällä hakemuksen hakija alihankkijoineen ja palveluntuottajineen 
sitoutuu noudattamaan yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintioikeuden 
myöntämisehtoja. 

Päätös pysäköintioikeuden myöntämiseksi ja sen liitteet ovat 
lähtökohtaisesti julkisia julkisuuslain mukaisesti. Jos hakijan mielestä jokin 
osa hakemuksesta sisältää liikesalaisuuksia, hakijan on ilmoitettava nämä 
tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi 
esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Jos hakija ei ilmoita 
liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää 
hakemusta kokonaisuudessaan julkisena. 

Sovellettava laki on Suomen laki. Mahdolliset erimielisyydet, joita ei 
saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan Pirkanmaan 
käräjäoikeudessa. 

 
 
 

Liitteet Liite 1: Kartta alueista, joilla yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeus on voimassa 

 

 
Lisätietoja Pekka Stenman  
 Liikenneinsinööri  
 040 163 7226 

etunimi.sukunimi@tampere.fi 
 
 
 
 
 
 

mailto:lisu@tampere.fi
mailto:etunimi.sukunimi@tampere.fi

