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Yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksen myöntämisehdot
Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunta on 2.12.2020 päättänyt, että lupaehdot
täyttäville yhteiskäyttöautoyrityksille voidaan myöntää
yhteiskäyttöautojenpysäköintitunnus. Tunnus on maksullinen. Tunnus oikeuttaa
pysäköimään yhteiskäyttöisen ajoneuvon jäljempänä määritellyillä ehdoilla
yhteiskäyttöautoille osoitetuilla pysäköintipaikoilla. Kaikki halukkaat yritykset, jotka
täyttävät jäljempänä esitetyt kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan
pysäköintioikeuden myöntämisehtoihin, voidaan myydä yhteiskäyttöautojen
pysäköintitunnus.
Näitä lupaehtoja voidaan päivittää kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätöksellä.
Yhteiskäyttötoimijat ovat velvollisia noudattamaan voimassaolevia lupaehtoja.

1. Yhteiskäyttöautojen pysäköintioikeus
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Pysäköintioikeus voidaan myöntää ehdot täyttävälle hakijalle, joka tarjoaa
yhteiskäyttöautopalvelua siten kuin näissä lupaehdoissa on määritelty.
Yhteiskäyttöautoille voidaan myöntää yhteiskäyttöautojenpysäköintitunnus,
joka oikeuttaa pysäköimään sen ehtojen mukaisesti yhteiskäyttöautojen
pysäköintipaikalle. Pysäköintipaikat ovat erikseen liikennemerkein
yhteiskäyttöautoille osoitettuja.
Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikat määritellään Kuopion kaupungin
liikennesuunnittelun toimesta. Kuopion kaupunki pidättää oikeuden tehdä
paikkoihin muutoksia. Näissä tapauksissa ostetuista pysäköintiluvista ei voi
vaatia korvausta.
Muilla pysäköintipaikoilla pysäköitäessä tulee noudattaa liikennemerkein
osoitettuja pysäköintikäytäntöjä. Maksullisilla pysäköintipaikoilla tulee maksaa
pysäköintimaksu ja aikarajoitetuilla alueilla käyttää pysäköintikiekkoa ja
noudattaa aikarajoitusta.
Pysäköintilaitokset, yksityiset pysäköintialueet sekä muuhun kuin henkilöauton
pysäköintiin tarkoitetut pysäköintipaikat (esim. taksi, inva, huolto) eivät kuulu
tunnuksen piiriin.
Yhteiskäyttöautotoimija sitoutuu myös huolehtimaan pysäköintipaikan
talvikunnossapidon turvaamisesta. Mikäli yhteiskäyttöautolle osoitettua
pysäköintipaikkaa ei ole pysäköinnin vuoksi päästy auraamaan, voidaan
yhteiskäyttöauto pyytää väliaikaisesti siirtämään talvikunnossapidon ajaksi.
Kuopion kaupunki ei järjestä korvaavaa paikkaa.
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Yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintiluvasta peritään 200 € suuruinen maksu.
Maksun suuruus vahvistetaan kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä.
Lupaehtoihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia kunnossapitopäällikön
viranhaltijapäätöksellä.
Pysäköintilupa on voimassa kalenterivuoden.
Pysäköintiluvan myöntää Kuopion Pysäköinti Oy lupaehtojen täyttyessä.
Kuopion Pysäköinti Oy:llä on oikeus irtisanoa pysäköintilupa päättymään
yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa on ajoneuvokohtainen.
Yhteiskäyttöauton tulee olla rekisteröity henkilö- tai pakettiautoksi.
Yhteiskäyttöauton pysäköintioikeus myönnetään hakuhetkellä alle 3 vuotta
vanhoille, alle 130g/km CO2-päästöisille henkilöautoille tai alle 165 g/km CO2päästöisille pakettiautoille.
Pysäköintilupaa lunastettaessa, yhteiskäyttöautotoimijan on esitettävä auton
rekisteriote ja ote yritystietojärjestelmästä tai muut vastaavat dokumentit, joista
käy ilmi auton ikä, päästörajat ja yrityksen tiedot.
Pysäköintiluvan lunastajan on noudatettava pysäköintioikeutta koskevia
ehtoja. Periaatteita ja määräyksiä päivitettäessä oikeuden saajan on
noudatettava aina voimassaolevia, yhteiskäyttöautojenpysäköintilupaa
koskevia viimeisimpiä ehtoja.
Luvan myöntänyt Kuopion Pysäköinti Oy voi peruuttaa myöntämänsä
oikeuden välittömästi, mikäli pysäköintiluvan lunastaja rikkoo
yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeutta koskevia ehtoja tai muita
voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai säädöksiä.

2. Tunnuksen hakijaa koskevat ehdot
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Pysäköintioikeuden hakijan liiketoimintaan tulee kuulua yhteiskäyttöautojen
vuokraus pysäköintioikeutta haettaessa.
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.
Toimija ja hänen alihankkijansa on huolehtinut yhteiskunnallisista
velvoitteistaan. Hakijan on tullut rekisteröityä yritys- ja
yhteisötietojärjestelmään, kaupparekisteriin sekä ennakkoperintä-, työnantajaja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai vastaaviin rekistereihin, jos
lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.
Jos hakija ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, hakijan on
pyynnöstä toimitettava selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Hakijalle ei
myönnetä yhteiskäyttöautojen pysäköintilupaa, jos hakijaa ei ole merkitty
edellä mainittuihin rekistereihin ja laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä tai
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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.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Ajoneuvon tulee olla asiakkaiden varattavissa ja käyttöönotettavissa 24 tuntia
vuorokaudessa.
Palvelua on tarjottava avoimesti kaikille.
Asiakkaan tulee voida ottaa ajoneuvo omatoimisesti käyttöön.
Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintioikeus myönnetään vain määritellylle
yhteiskäyttöautopalveluja tuottavan yrityksen omistamalle tai hallinnassa
olevalle ajoneuvolle. Ajoneuvon tulee lisäksi olla kyseisen palvelun
asiakkaiden käytettävissä.
Palvelun käyttäjää on opastettava selkokielisesti vähintään suomen kielellä
pysäköintitunnuksenkäyttämisestä. Käyttäjän ei tule maksaa muita
pysäköintimaksuja kohteissa, joissa pysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään
ilmaiseksi.
Palveluun kuuluvat ajoneuvot on merkittävä ulkoisesti esim. tarralla siten, että
ne ovat tunnistettavissa yhteiskäyttöisiksi
Yhteiskäyttöautopalvelun tarjoaja voi halutessaan ostaa ja tarjota
asiakkaalleen yhteiskäyttöautopalvelun vuokraukseen liitettynä muita Kuopion
kaupungissa olevia pysäköintituotteita. Näitä voivat olla mm. mittarilupa ja
pysäköintilaitoksen pysäköintituotteet. Muutoin yhteiskäyttöautopalvelun
käyttäjä sitoutuu noudattamaan pysäköintiä koskevia rajoituksia ja
huolehtimaan pysäköintimaksuista. Mahdollisista pysäköintivirhemaksuista
vastaa ensisijaisesti yhteiskäyttöautopalvelun käyttäjä, toissijaisesti
yhteiskäyttöautopalvelun tuottaja.

4. Yhteiskäyttöautopalvelusta perittävät maksut
4.1.
4.2.

Käyttäjältä perittävän käyttömaksun tulee olla kohtuullinen.
Hinnoittelun on tuettava lyhytaikaista vuokrausta.

5. Yhteiskäyttöautojen pysäköintiluvan lunastaminen
Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa lunastetaan Kuopion Pysäköinti Oy:n
asiakaspalvelupisteestä. Pysäköintiluvasta peritään voimassa olevan hinnaston
mukainen maksu. Pysäköintilupa on voimassa kalenterivuoden ja yhteiskäyttötoimija
on velvollinen huolehtimaan, että pysäköintilupa on voimassa.

