
   

MIKKELIN KAUPUNKI, PYSÄKÖINTIPALVELUT 
 
AJONEUVOJEN SIIRTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN NOJALLA PERITTÄVIEN MAKSUJEN 
TAKSA SEKÄ MAKSUT PYSÄKÖINNISTA, RENGASLUKON KÄYTTÄMISESTÄ JA YK-
SITYISTEN KIINTEISTÖJEN VALVONNASTA    
 
1 § Maksuperusteet 
 

Ajoneuvon pysäköimisestä maksulliseksi määrätylle pysäköintipaikalle on suori-
tettava vahvistettu maksu. Vammaisen pysäköintiluvan haltijat ja hälytystehtä-
vässä olevat hälytysajoneuvot on vapautettu maksusta. Lisäksi mikkeliläiset so-
ta- ja rintamamiesveteraanit on vapautettu pysäköintimaksuista. 
 
Mikkelissä on käytössä sekä oman henkilökunnan työkäyttöön tarkoitettuja pysä-
köintikortteja että ulkopuolisille myytäviä pysäköintikortteja, jotka oikeuttavat ai-
karajoitettuun pysäköintiin kaupungin maksullisilla pysäköintipaikoilla. 
 
2 §:n mukainen pidempiaikainen pysäköinti voi olla esimerkiksi muuttoauton tai 
tapahtumassa tai mainostarkoituksessa käytetyn ajoneuvon pysäköinti, joka kes-
tää enintään kolme vuorokautta. Tiealueella tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävän ajoneuvon osalta maksut määräytyvät kaupunkiympäristön vahvis-
tettujen maksujen mukaan. 
 
Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneu-
von siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutu-
neet kustannukset. Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen 
hyväksymän taksan mukaisesti. (SiirtoL 10 § 1 mom.) 
 
Jos ajoneuvo on ollut luvattomasti kuljettajan käytössä, korvaus peritään ajoneu-
von kuljettajalta. Yksityisen tien tienpitäjä tai yksityisen alueen omistaja taikka 
poliisi on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustan-
nukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta. Tiellä tai tiealueella jär-
jestetyn tapahtuman vuoksi siirrettyjen ajoneuvojen siirtokustannukset voidaan 
periä tapahtuman järjestäjältä. (SiirtoL 10 § 2 mom.)  
 
Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 4 §:n 1 momentin mukaan ajo-
neuvoon saadaan pysäköintivirheen johdosta kiinnittää rengaslukko, jos ajoneu-
vo voitaisiin siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 5 §:n 1 - 3 momentin 
perusteella. Rengaslukkoa voidaan siten käyttää ajoneuvon siirtämisen kanssa 
vaihtoehtoisena keinona silloin, kun ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koske-
van säännöksen vastaisesti yli kahden vuorokauden ajan tai kun samalla ajo-
neuvolla tehdyistä pysäköintivirheistä on määrätty viidestä eri teosta pysäköinti-
virhemaksut, jotka ovat maksamatta ja joissa muutoksenhakuaika on päättynyt. 
 
Yksityisten kiinteistöjen pysäköinninvalvonnasta peritään tarkastusmaksu alueen 
pysäköintijärjestelyjen tarkastamisesta. Varsinaisista valvontakäynneistä ei las-
kuteta, vaan tulot tulevat pysäköintivirhemaksuista. 
 

 
 
 



   

2 § Pysäköintimaksut kaupungin pysäköintipaikoilla (sisältää arvonlisäveron) 
 

Maksu yleisellä pysäköintipaikalla 
(lippuautomaattiin tai matkapuhelimella) 1,40 €/tunti 
 
Laskutettava pidempiaikainen pysäköinti:  
Henkilöauto tai pienempi ajoneuvo  18 €/vuorokausi 
Tätä suurempi ajoneuvo  22 €/vuorokausi  
 
Yleinen pysäköintikortti, aika 20 minuuttia 24 €/kk tai 85 €/6kk 
 
Yleinen pysäköintikortti, aika 2 tuntia 38 €/kk 
 
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kotiin annet-
tavissa palveluissa käytettävä pysäköintikortti 200 €/vuosi 
 
Kaupungin henkilökunnan pysäköintikortti yleisille maksullisille 
pysäköintipaikoille (sisäiseen työkäyttöön, ei arvonlisäveroa)  
    40 €/vuosi 
 

3 § Siirto-, säilytys- ja lukitusmaksut ja niihin liittyvät kustannukset 
 

Ajoneuvon siirto:     
Henkilö- ja pakettiautot, mopoautot,  
moottoripyörät ja vastaavat  200,00 €/ajoneuvo 
Polkupyörä tai vastaava   30,00 €/ajoneuvo 
 
Säilyttämiskustannukset     
kaupungin omassa varastossa  30,00 €/alkava viikko 
 
Säilyttäminen muussa kuin   palveluntarjoajan laskutuksen 
kaupungin omassa varastossa  mukaisesti 
 
Siirron kuuluttamisesta ja   30,00 €/ajoneuvo  
ilmoittamisesta aiheutuneet  
kustannukset 
 
Hallintokustannukset siirto ja säilytys 50,00 €/ajoneuvo 
 
Rengaslukon kiinnittäminen ja  200 €/ajoneuvo/käyttökerta   
irrottaminen     
 

4 § Yksityisten kiinteistöjen valvonta 
  

Yksityisen kiinteistön pysäköintijärjestelyiden 70 €/tarkastus 
 tarkastaminen pysäköinninvalvontaa varten 
 

5 § Siirto-, säilytys- ja lukitusmaksut muiden ajoneuvojen osalta 
 

Muiden ajoneuvojen kuin edellä mainittujen ajoneuvojen osalta siirtojärjestely-, 
säilytys-, kuulutus- ja ilmoituskustannukset määräytyvät yllä olevan mukaisesti, 



   

mutta kuljetus- ja mahdolliset hävittämiskustannukset peritään todellisten kus-
tannusten mukaisesti, mikäli ne ylittävät edellä mainitut määrät. Sama koskee 
kaikkia sellaisia ajoneuvoja, joiden siirtoon joudutaan käyttämään erikoiskalus-
toa. 

 
6 § Arvonlisävero 

 
Kohdan 2 maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Kohtien 
3 ja 4 maksuista ei peritä arvonlisäveroa. Mikäli ajoneuvon säilyttäminen tapah-
tuu muussa kuin kaupungin omassa varastossa, perii palveluntarjoaja säilytyk-
sestä myös arvonlisäveron. 
 

7 § Korvauksen määrän vahvistaminen 
 
Siirron toimittava tai rengaslukon käytöstä päättävä viranomainen vahvistaa kor-
vauksen määrän. 
 

8 § Korvauksen periminen 
 
Korvaus ajoneuvon siirtoon tai rengaslukon käyttöön liittyvistä kustannuksista 
voidaan periä siten kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa lais-
sa (706/2007) säädetään.  
Jos korvauksen periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, voidaan se jättää perimättä 
tai perittävää summaa voidaan alentaa muiden kuin rengaslukkoon liittyvien 
maksujen osalta. 
 

9 § Ajoneuvon luovuttaminen ja rengaslukon irrotus  
 
Kunta tai sen lukuun toimiva palveluntarjoaja ei ole velvollinen luovuttamaan ajo-
neuvoa varastostaan ennen kuin ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 10 §:ssä 
tarkoitetut kustannukset on korvattu sekä ajoneuvoon kohdistuvat maksamatto-
mat ja erääntyneet pysäköintivirhemaksut on suoritettu, ellei muutoksenhaku-
tuomioistuin toisin määrää.   
 
Rengaslukko irrotetaan, kun kiinnittämisestä ja irrottamisesta määrätty maksu 
sekä ajoneuvoon kohdistuvat maksamattomat ja erääntyneet pysäköintivirhe-
maksut on suoritettu.  
 

10 § Taksan voimaantulo 
 
Tämä taksa ja maksut tulevat voimaan tammikuun 1. päivänä 2020 

 


