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.
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1 SISÄÄNAJO (VÄLIMERENKATU 12)
Pysäköintilaitokseen pääsee sisään voimassa olevalla käyttäjille jaetulla
korttitunnisteella. Tunniste toimii etäluettavalla radiotaajuustekniikalla.
Käyttäjälle riittää pitää korttia lukijalaitteen näkyvillä autossa ja ajaa
lähelle puomia tai rulo-ovea jolloin järjestelmän tunnistettua käyttäjän
ovet avautuvat automaattisesti. Muussa tapauksessa puomi pysyy suljettuna. Tarvittaessa kortin voi luetuttaa myös pylväässä olevassa lukijassa.

Etälukija

Rokkiparkkiin ajetaan ajoluiska alas ja kiertoliittymän toisesta liittymästä
ulos seuraten Rokkiparkin opasteita.
Ongelmatilanteissa sisään ja ulosajopuomeilta saa sisäpuhelimella yhteyden asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelu palvelee 24h.
Tunnistekortti

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Asiakaspalvelu 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
asiakaspalvelu@jatkasaarenpysakointi.fi
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2 JALANKULKUSISÄÄNKÄYNNIT
Jalankulkuovilla on ovilukijat, joista pääsee kulkemaan tunnistekortilla tai syöttämällä näppäimistöllä
oma PIN-koodi.
Jalankulkuovet ovat merkitty värikoodilla, järjestystä
kuvaavalla kirjaimella sekä oven osoitteella.
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3 PYSÄKÖINTIPAIKAT
Rokkiparkissa on vapaat pysäköintiruudut. Hallista löytyvät erikseen merkityt esteettömät pysäköintipaikat, sähköautonlatausruudut ja pesupaikka tasolta P2.
Pysäköidä voi sekä P1 että P2 -kerroksiin. P2 kerroksesta on pääsy kaikkiin jalankulkuoviin, P1-kerroksesta on suora pääsy
vain A, E ja F -oviin.

4 ULOSAJO
Ulosajo tapahtuu samalla tavalla kuin sisäänajokin. Ulosajossa Rokkiparkki-tunnistekortti näytetään etälukijalle, puomi avautuu ja käyttäjä voi ajaa ulos.

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.
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