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ANVÄNDARINSTRUKTION
Rokkiparkki - Busholmens underjordiska parkeringsanläggning

VÄLKOMMEN TILL ROKKIPARKKI

Rokkiparkki, Busholmens underjordiska parkeringsanläggning, är tillgänglig för dem som gjort en reservation. I Rokkiparkki 
finns parkeringsplatser på två plan. Parkeringsrutorna är lediga för användarna, och de kan inte reserveras. Infarten till 
Rokkiparkki sker via rampen på Medelhavsgatan. För fotgängare finns det sex tydligt utmärkta dörrar som syns tydligt också 
då man kör i hallen – så hittar du alltid behändigt dörren som passar dig bäst. Du kommer in till Rokkiparkki med en 
identifikation som öppnar bommarna automatiskt.
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         INFART (MEDELHAVSGATAN 12)

Det finns två sätt att komma in i parkeringsanläggningen.

1. Kortidentifikation: Kortidentifikationen som delats ut till användare med 
giltiga parkeringstillstånd fungerar med kontaktlös radiofrekvensteknik. Ha 
kortet synligt i bilen för kortläsaren och kör nära bommen eller rulldörren. 
Dörrarna öppnas automatiskt när systemet identifierar användaren.

Vid behov kan kortet också läsas med stolpens läsare.

2. Registernummer: Om du registrerar bilens registernummer hos 
kundservicen, identifierar kameran bilen och dörrarna öppnas automatiskt. 
Du kan registrera flera registernummer, men endast ett av dem kan vara 
inne åt gången.

När du kör in till Rokkiparkki, kör ner för rampen och ta andra avfarten i 
rondellen. Följ Rokkiparkki-skyltarna. I problemsituationer kan du kontakta 
kundservicen per snabbtelefon vid in- och utgångsbommarna.

Kundservicen betjänar dygnet runt.
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IDENTIFIKATIONERNA

Endast ett identifikationskort kan överlåtas per parkeringsrätt. Identifikationen berättigar till parkering av endast ett fordon i 
taget i hallen. Systemet låter inte ett annat fordon komma in om identifikationen som hör samman med användarrätten redan 
används av ett fordon som är i hallen. Samma begränsningar gäller såväl koden som den kontaktlösa identifikationen.

         PARKERINGSPLATSERNA

I Rokkiparkki används alla parkeringsrutor gemen-
samt. I hallen finns separat angivna platser för perso-
ner med funktionsnedsättning, rutor för laddning av 
elfordon samt en tvättplats på våning P2.

Du kan parkera på våningarna P1 och P2. Från våning 
P2 kommer man till alla fotgängardörrar, från våning 
P1 kommer man direkt endast till dörrarna A, E och F.

Det finns allmänna laddningsplatser för elfordon i parkeringshuset. För kontraktskunder är energipriset lägre. Du kan ingå 
ett kontrakt på kundservicen.

Laddstationerna används som vilka som helst allmänna laddstationer. Autentisera dig vid laddstationen som en Virta.fi-
kund eller med någon annan operators identifikation som är kompatibel med Virta-tjänsten. Energin faktureras som vanligt i 
samband med avtalsfakturan för ditt elfordon. Vid behov kan du förhandsregistrera dig på virta.fi
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         UTFART

Utfarten sker på samma sätt som infarten.
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         INGÅNGAR FÖR FOTGÄNGARE

Fotgängardörrarna är försedda med knappsatser. Du 
kommer genom dörren med din PIN-kod, som består 
av de 6 sista siffrorna på baksidan av identifikations-
kortet.

Fotgängardörrarna är markerade med färgkoder, 
bokstäver som beskriver dörrarnas ordning och med 
dörrens gatuadress.

A  Medelhavsgatan 15
B  Malagagatan 3
C  Malagagatan 7
D  Godahoppsgatan 7
E  Livornogatan 7
F  Busholmsgränden 10
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