
Parkeringsregler 

 
Parkering är förbjuden 
 

- på områden där parkering är förbjuden genom 
vägmärken 

- på trottoarer, skyddsvägar, cykelbana 
- 5 meter före skyddsväg, korsande cykelbana eller 

korsning 
 

- utan att betala parkeringsavgift på en avgiftsbelagd 
parkeringsplats 
 

- utanför en angiven parkeringsplats (annanstans på 
parkeringen än i markerad parkeringsruta) 

- utan parkeringsskiva på platser där vägmärken anger 
skyldighet att använda en sådan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan och den närmaste hela eller halva timmen 
markeras som ankomsttid. (Ankomsttiden får inte ändras under parkeringen). I bilar som har 
registrerats utomlands får användas sådana parkeringsskivor som har godkänts i någon annan 
stat och som till sin utformning motsvarar den finländska skivan. 
 
Förbjudet att parkera - på gårdsgata på annan än anvisad parkeringsplats (gäller inte cykel, 
moped eller med parkeringstillstånd för funktionshindrade) 
 

- på vänster sida av en dubbelriktad gata 
- så att andra inte kan komma in i sitt fordon eller att blockera så att annat fordon inte kan 

köra iväg 
- närmare en spärrlinje än 3 meter i sidled 
- framför infarten till en fastighet 
- bredvid annat fordon än cykel, moped eller motorcykel utan sidovagn och i färdriktning 
- så att vägmärke eller trafikljusets ljusanordning skyms 
- så att trafiken hindras 
- på tätorter i terrängen (gäller även parker, idrottsplaner) utan markägarens tillstånd 
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Tillåtet att parkera: 
 

- moped på trottoar och cykelbana 
- annat fordon får, med iakttagande av särskild försiktighet, kortvarigt stanna på trottoar 

och cykelbana för på- eller avstigning och för på- eller avlastning, när det i närheten inte 
finns annan lämplig plats och tvingande skäl kräver stannandet. Fordonet får inte oskäligt 
störa trafiken på trottoar och cykelbana och föraren bör hålla sig i närheten av fordonet. 
 

- med parkeringstillstånd för funktionshindrade 
som beviljats av polisen (synligt innanför 
vindrutan) på avgiftsbelagd parkeringsplats 
utan att betala avgift, på område med skylt 
om förbud att stanna och på tidsbegränsade 
parkeringsplatser längre än den angivna 
maximala tiden 
 

- taxi eller invalidtaxi på en avgiftsbelagd 
parkeringsplats utan att betala avgift för att 
avhämta och lämna av en funktionshindrad 
passagerare 
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