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ASUKAS – (A-TUNNUS) JA YRITYSPYSÄKÖINTITUNNUSTA (Y-TUNNUS) KOSKEVAT
MÄÄRÄYKSET
Yleisiä määräyksiä
1. Asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmä on käytössä Vanhassa Raumassa Kuninkaankadun ja Rauman joen välisellä alueella (Vanhan Rauman pysäköintikieltoalue).
2. Kyseisen alueen sisälle jäävällä alueella on merkitty pysäköintipaikat, joilla pysäköinti on sallittu vain
A- tai Y-tunnuksen saaneille.
3. Kyseisellä alueella asuva (jäljempänä asukas) tai alueella toimiva yritys, julkisyhteisö tai elinkeinon
harjoittaja (jäljempänä yritys) voi lunastaa ajoneuvoonsa A- tai Y-tunnuksen, jolla varustettuna ajoneuvo voidaan pysäköidä em. paikoille.
4. Tunnus ei oikeuta pysäköimään muualla kuin em. paikoilla.
5. Tunnus on asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen
etupuolen teksti on tuulilasin läpi vaivatta luettavissa ulkoapäin.

Tunnuksen hakeminen ja sen voimassaolo

1. Tunnuksen voi lunastaa edellä mainittu asukas tai yritys. Kahta ajoneuvoa kohti annetaan yksi tunnus, jota voi käyttää vain yksi ajoneuvo kerrallaan. Tunnukseen merkitään ajoneuvojen rekisterinumerot. Tunnusta voidaan käyttää vain siihen merkityssä ajoneuvossa. Yhdelle yritykselle myönnetään enintään kolme tunnusta.
2. Tunnuksen hakemisen yhteydessä on esitettävä todistus siitä, että asukas asuu alueella tai yritys
toimii alueella. Asuminen tai yrityksen todellinen olemassaolo tarkistetaan viran puolesta. Tarvittaessa tulee esittää väestörekisteriote, kaupparekisteriote tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.
3. Tunnusta haetaan erillisellä kaavakkeella, joka osoitetaan pysäköinninvalvojalle. Tunnuksen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää pysäköinninvalvoja.
4. A-tunnuksen hinta on 100 € / 6 kk tai 200 € / vuosi ja Y-tunnuksen hinta on 500 € / vuosi
(sis. ALV 24 %).
5. Tunnus on voimassa ½ vuotta tai vuoden kerrallaan myöntämispäivästä lukien. Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyvät välittömästi, kun jokin tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen myöntäjälle.
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Tunnustietojen muuttuminen
Tunnuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta tunnuksen
antajalle oikaisun tekemistä varten. Muutosilmoituksen tekemisen yhteydessä on vanha tunnus palautettava tunnuksen myöntäjälle.
Muut asiat
1. Mikäli tunnuksen haltija tai hänen työntekijänsä tunnusta käyttäessään rikkoo näitä määräyksiä tai
väärinkäyttää tunnusta voi pysäköinninvalvoja peruuttaa tunnuksen haltijalle myönnetyt tunnukset.
Havaitusta tunnuksen väärinkäytöstä voidaan määrätä lisäksi pysäköintivirhemaksu. Tunnuksen peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämiseen ja tunnuksesta
suoritettuun vuosimaksuun.
2. Tunnuksen käyttöön ja pysäköintiin liittyviä muita yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä antaa pysäköinninvalvonta.
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