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HUOLTOPYSÄKÖINTITUNNUSTA (H-TUNNUS) KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 
Yleisiä määräyksiä 
 

1. Raumalla toimiva yritys, julkisyhteisö (myös Rauman kaupunki) tai elinkeinonharjoittaja (jäljem-
pänä yritys) voi lunastaa ajoneuvoon H-tunnuksen, jolla varustettuna ajoneuvo voidaan näissä 
määräyksissä säädetyllä tavalla pysäköidä työtehtävän niin vaatiessa Rauman kaupungin yllä-
pitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoituksesta välittämättä. 

 

2. Tunnus ei oikeuta pysäköimään yksityisellä alueella ilman kiinteistönomistajan lupaa. 
 

3. Normaali rakennus- ja peruskorjaustoiminta ei täytä H-tunnuksen käytön edellytyksiä. Tällaisil-

la pysyväisluontoisilla työmailla tulee tarvittavat pysäköintitilat varata työmaa- alueelta. 
 

4. H-tunnusta saa käyttää vain yrityksen toimialaan kuuluvaa tehtävää suorittaessa. Tunnuksen 
käyttäjän on vaadittaessa esitettävä luotettava selvitys työtehtävästä. H- tunnuksen käyttö 
muuhun kuin työn edellyttämään tarpeeseen on kielletty. 

 
5. H-tunnus on asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuk-

sen etupuolen teksti on tuulilasin läpi vaivatta luettavissa ulkoapäin. 
 

Tunnuksen hakeminen ja sen voimassaolo 

 
1. Tunnuksen myöntämisen edellytyksinä ovat: 

• yrityksen kotipaikka tai toimialue on Raumalla ja ajoneuvo on välttämätön sen 
toimialaan kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen 

• ajoneuvo on rekisteröity pakettiautoksi tai se on tarkoitettu työssä tarvitta-
vien työkalujen kuljettamiseen ja työn suorittamiseen 

• yrityksen toimialana on kiinteistön hoito ja huolto, vartiointitoiminta tai kiinteis-
töön, sen laitteisiin tai koneisiin kohdistuva asennus-, huolto- tai korjaustyö 

 
 

2. H-tunnus on voimassa vuoden kerrallaan myöntämispäivästä lukien ja sen myön-
tämisen edellytykset tarkistetaan vuosittain. 

 
3. Ajoneuvoa kohti voidaan myöntää yksi H-tunnus, jota voi käyttää vain siihen merkityssä ajoneu-

vossa. 
 

4. Tunnuksen hakemisen yhteydessä on esitettävä todistus siitä, että yritys toimii Raumalla. 
Tarvittaessa tulee esittää kaupparekisteriote tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvi-
tykset eivät saa olla kuukautta vanhempia. 

 
5. Tunnusta haetaan erillisellä kaavakkeella, joka osoitetaan pysäköinninvalvojalle. Tun-

nuksen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää pysäköinninvalvoja. 
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6. Tunnuksen hinta on 250 € / vuosi (sis. alv 24 %). 

 
7. Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyvät välittömästi, kun 

joku tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen 
myöntäjälle. 

 
Tunnustietojen muuttuminen 

 
Tunnuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta 
tunnuksen myöntäjälle 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 H-
tunnukset. Havaitusta tunnuksen väärinkäytöstä voidaan määrätä lisäksi pysäköintivirhemaksu. 
Tunnuksen peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämi-
seen ja tunnuksesta suoritettuun vuosimaksuun. 

 

2. Tunnuksen käyttöön ja pysäköintiin liittyviä muita yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä antaa 
pysäköinninvalvonta. 
 

 
 

 

 

 

 


