KÄYTTÄJÄOHJEISTUS

Rokkiparkki - Jätkäsaaren maanalainen pysäköintilaitos
TERVETULOA ROKKIPARKIN KÄYTTÄJÄKSI
Rokkiparkki on Jätkäsaaren maanalainen pysäköintilaitos, joka on avoinna paikan varanneille. Rokkiparkista löytyy pysäköintitilaa kahdesta kerroksesta. Pysäköintiruudut ovat käyttäjille vapaita, eikä niitä voi varata. Rokkiparkkiin ajetaan sisään
Välimerenkadun liuskalta. Jalan kulkien halliin pääsee sisään kuudesta eri ovesta, jotka ovat näkyvästi merkitty myös hallissa
ajettaessa - näin löydät kätevästi aina oven lähinnä määränpäätäsi. Rokkiparkkiin pääsee sisään erikseen saatavalla tunnisteella, jolla puomit avautuvat automaattisesti.

VÄLIMERENKATU 15

JÄTKÄSAARENKUJA 10

MALAGANKATU 3

LIVORNONKATU 7

MALAGANKATU 7

HYVÄNTOIVONKATU 7

1 SISÄÄNAJO (VÄLIMERENKATU 12)
Pysäköintilaitokseen pääsee sisään 2 tavalla.
1. Korttitunniste: Voimassa oleva käyttäjille jaettu korttitunniste toimii etäluettavalla radiotaajuustekniikalla. Pidä korttia lukijalaitteen näkyvillä autossa ja aja lähelle puomia tai rulo-ovea, jolloin järjestelmän tunnistettua
käyttäjän ovet avautuvat automaattisesti.
Tarvittaessa kortin voi luetuttaa myös pylväässä olevassa lukijassa.

Etälukija

2. Rekisterinumero: Ilmoittamalla auton rekisterinumeron asiakaspalveluun, kamera tunnistaa auton ja avaa ovet automaattisesti. Voit ilmoittaa
useamman rekisterinumeron, kuitenkin vain yksi voi olla sisällä kerrallaan.
Rokkiparkkiin ajetaan ajoluiska alas ja kiertoliittymän toisesta liittymästä
ulos seuraten Rokkiparkin opasteita. Ongelmatilanteissa sisään ja ulosajopuomeilta saa sisäpuhelimella yhteyden asiakaspalveluun.

Tunnistekortti

Asiakaspalvelu palvelee 24h.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Asiakaspalvelu 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
asiakaspalvelu@jatkasaarenpysakointi.fi

P2

P1

JÄTKÄSAARENKUJA 10

JÄTKÄSAARENKUJA 10

HYVÄNTOIVONKATU 7
LIVORNONKATU 7

VÄLIMERENKATU 15

LIVORNONKATU 7

VÄLIMERENKATU 15

1a

581–621
661–699

1b

622–660
700–735

1a

1–39
77–115

1b

40–76
116–149

2a

736–774
811–854

2b

775–810
855–895

2a

150–187
223–260

2b

188–222
261–295

3a

296–330
366–399

3b

331–365
400–433

2 JALANKULKUSISÄÄNKÄYNNIT
Jalankulkuovilla on ovilukijat, joista pääsee kulkemaan syöttämällä näppäimistöllä oma PIN-koodi,
joka on tunnistekortin takana olevan numerosarjan 6
viimeistä numeroa.

4a

4b

434–468
503–541

469–502
542–580

MALAGANKATU 3
MALAGANKATU 7

Jalankulkuovet ovat merkitty värikoodilla, järjestystä
kuvaavalla kirjaimella sekä oven osoitteella.

3 PYSÄKÖINTIPAIKAT
Rokkiparkissa on vapaat pysäköintiruudut. Hallista
löytyvät erikseen merkityt esteettömät pysäköintipaikat, sähköautonlatausruudut ja pesupaikka tasolta
P2.

A
B
C
D
E
F

Välimerenkatu 15
Malagankatu 3
Malagankatu 7
Hyväntoivonkatu 7
Livornonkatu 7
Jätkäsaarenkuja 10

Pysäköidä voi sekä P1 että P2 -kerroksiin. P2 kerroksesta on pääsy kaikkiin jalankulkuoviin, P1-kerroksesta on suora pääsy vain A, E ja F -oviin.
Pysäköintihallissa on julkisia sähköauton latauspisteitä. Sopimusasiakkaille energian hinta on halvempi. Sopimuksen saat
asiakaspalvelusta.
Latauslaitteita voi käyttää myös kuten mitä tahansa julkista latauslaitetta. Tunnistaudu tällöin latauslaitteella Virta.fi asiakkaana tai jollakin toisen operaattorin tunnisteella, joka on yhteensopiva Virta-palvelun kanssa. Energia laskutetaan normaalisti sähköautolatauksen sopimuslaskusi yhteydessä. Tarvittaessa rekisteröidy etukäteen osoitteessa virta.fi

4 ULOSAJO
Ulosajo tapahtuu samalla tavalla kuin sisäänajokin.

TUNNISTEET
Yhteen pysäköintioikeuteen voidaan luovuttaa vain yksi tunnistekortti. Tunniste oikeuttaa vain yhden ajoneuvon pysäköimiseen
halliin kerrallaan. Järjestelmä ei päästä toista ajoneuvoa sisälle, jos käyttäoikeuteen sidottu tunniste on käytössä hallissa jo
toisella ajoneuvolla. Koodin kohdalla on voimassa samat rajoitteet, kuin etälukutunnisteellakin.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Asiakaspalvelu 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
asiakaspalvelu@jatkasaarenpysakointi.fi

