
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristötoimiala 
 
 

Yrityspysäköintiluvan säännöt (2021–) 
 

1. Yrityspysäköintilupa on tarkoitettu helpottamaan Turun kaupungin alueella 
toimivan yrityksen pysäköinnintarvetta. Yrityspysäköintiluvalla voi sen haltija 
pysäköidä kyseistä lupaa koskevan ajoneuvon luvan mukaisella 
lupapysäköintialueella. Lupapysäköinti-paikat osoitetaan erikseen 
liikennemerkein koskemaan tiettyjä katuosuuksia. Luvan haltija voi pysäköidä 
maksullisella paikalla erillistä pysäköintimaksua maksamatta sekä 
aikarajoitteisella paikalla rajoituksetta ja saapumisaikaa ilmoittamatta. On syytä 
huomata, että lupapysäköintipaikat osoitetaan liikennemerkein vain 
kaksisuuntaisen kadun oikealla puolella, jolloin vastakkaisella puolella voi olla 
voimassa muut säännöt. Yrityspysäköintilupa ei takaa, että paikka aina löytyy 
toivotussa kohdassa. 

 
2. Yrityspysäköintilupa voidaan myöntää lupapysäköintialueella toimivalle 

yritykselle, elinkeinonharjoittajalle tai julkisyhteisölle (jäljempänä ”yritys”). Lupaa 
haetaan Turun kaupungin sähköisestä lupapysäköintijärjestelmästä tai 
palvelupiste Kauppatorin Monitorista. Lupaa voi hakea pysäköintiin vain sille 
alueelle, jolla yrityksen toimipiste sijaitsee. Kahden vuoden kokeilun aikana 
1.7.2021–30.6.2023 voi hakea myös lupaa, joka on voimassa kaikilla 
lupapysäköintialueilla. 

 
3. Lupa voidaan myöntää yrityksen toimintaan liittyvässä käytössä olevalle henkilö- 

tai pakettiautolle, moottoripyörälle, kevyelle nelipyöräajoneuvolle eli 
”mopoautolle” tai enintään 3500 kg painoiselle erikoisautolle. Luvan 
voimassaolon edellytys on, että kyseinen ajoneuvo on tosiasiallisessa 
liikennekäytössä. Lupaa ei ole tarkoitettu pelkkään työmatkapysäköintiin. 
 

4. Yritykselle voidaan myöntää kerrallaan korkeintaan kolme (3) voimassa 
olevaa lupaa. Kutakin lupaa voi käyttää kohdan 3 ehdot täyttävän, 
haluamansa ajoneuvon pysäköintiin. Kyseisen ajoneuvon rekisterinumero 
on syötettävä ennen pysäköintiä sähköiseen järjestelmään. Yhdellä 
pysäköintiluvalla on mahdollista pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan. 
Mikäli ajoneuvon rekisterinumero ei täsmää sähköisessä järjestelmässä 
olevaan rekisterinumeroon, voi seurauksena on pysäköintivirhemaksu. 

 
5. Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa yrityspysäköintiluvan hinnan 

määräämäkseen ajaksi. 
 

6. Yrityspysäköintiluvan voi lunastaa ostohetkestä valitsemakseen ajaksi, 
kuitenkin enintään kuluvan kalenterivuoden loppuun. Kesken kalenteri-
kuukauden lunastettu ja voimaan saatettu lupa on voimassa 
ostohetkestä halutun kuukauden loppuun. Vajaasta kuukaudesta 
veloitetaan täysi kuukausihinta 

 
7. Oikeus käyttää yrityspysäköintilupaa ajoneuvon pysäköintiin päättyy, kun 

jokin näiden sääntöjen mukaisista luvan myöntämisen ehdoista lakkaa, 
vaikka lupa olisi lunastettu ja maksettu pidemmäksi ajaksi. Luvan haltija 
on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille kaikista luvan 
myöntämisen edellytyksissä tapahtuvista muutoksista. 



 
8. Luvan haltija voi päättää luvan voimassaolon niin halutessaan. 

Lunastetusta luvasta voidaan tällöin maksu palauttaa täysiltä 
kuukausilta. 
 

9. Sääntöjen rikkomisen seurauksena voidaan sopimus purkaa, jolloin 
oikeus käyttää jo ostettua lupaa päättyy välittömästi. Väärin perustein 
hankitusta tai sääntöjen vastaisesti käytetystä ja peruutetusta luvasta ei 
maksua palauteta. Luvan haltija on velvollinen pyydettäessä antamaan 
selvityksen luvan hankkimisen perusteista selvityspyynnössä esitetyn 
määräajan kuluessa. 
 

10. Nämä säännöt tulevat voimaan 1.7.2021 ja ne koskevat voimaantulon 
jälkeen   myönnettäviä ja lunastettuja yrityspysäköintilupia. 
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