
TERVETULOA P-ATLAS PYSÄKÖINTILAITOKSEN 
KÄYTTÄJÄKSI 

P-Atlas on Jätkäsaaren pysäköintilaitos, joka on avoinna paikan 
varanneille. P-Atlaksesta löytyy pysäköintitilaa seitsemästä 
kerroksesta. Pysäköintiruudut ovat käyttäjille vapaita, eikä niitä voi 
varata.

P-Atlakseen pääsee sisään erikseen saatavalla tunnistekortilla. 
Pysäköintilaitokseen ajetaan sisään Huoltokujan luiskalta. Jalan kulkien 
halliin pääsee sisään kahdesta eri ovesta. 

SISÄÄNAJO (LÄNSISATAMANKATU 35)

Pysäköintilaitokseen ajetaan sisään Länsisatamankaudun puolelta 
Huoltokujan luiskalta. Pysäköintilaitoksen maksimikorkeus on 2,1m. 

Rekisteröityneille käyttäjille on jaettu korttitunniste. Luetuta kortti 
pylväässä olevassa lukijassa, jolloin järjestelmän tunnistettua käyttäjän, 
ovet avautuvat automaattisesti.

ULOSAJO 

Ulosajo tapahtuu samalla tavalla kuin sisäänajokin.

Ongelmatilanteissa sisään ja ulosajopuomeilta saa sisäpuhelimella 
yhteyden asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu palvelee 24h.

JALANKULKUSISÄÄNKÄYNNIT

Jalan kulkien halliin pääsee sisään kahdesta eri ovesta 
Hyväntoivonkujalta ja Länsisatamankadun puolelta. Jalankulkuovilla 
käytetään samaa tunnistekorttia kuin sisäänajaessakin.

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTEET

Pysäköintihallissa on julkisia sähköauton latauspisteitä.
Sopimusasiakkaille energian hinta on halvempi. Sopimuksen saat 
Jätkäsaaren Pysäköinnin 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

TUNNISTEET 

Yhteen pysäköintioikeuteen voidaan luovuttaa vain yksi tunnistekortti. 
Tunniste oikeuttaa vain yhden ajoneuvon pysäköimiseen halliin 
kerrallaan. Järjestelmä ei päästä toista ajoneuvoa sisälle, jos 
käyttöoikeuteen sidottu tunniste on käytössä hallissa jo toisella 
ajoneuvolla.
 
Ongelmatilanteissa sisään ja ulosajopuomeilta saa sisäpuhelimella 
yhteyden asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu palvelee 24h.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
Asiakaspalvelu 029 123 1771
www.jatkasaarenpysakointi.fi
asiakaspalvelu@jatkasaarenpysakointi.fi Välimerenkatu 12 Länsisatamankatu 35 Bahamankatu 5
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OVILUKIJAN OHJE 

Ovilukija toimii seuraavilla tunnisteilla: 
viivakoodi, QR koodi, ovikoodi, rekisteritunnus 
ja RFID.

Sopimusasiakas

Syötä ajoneuvon rekisterinumero ilman väliviivaa tai luetuta 
korttisi         kuvakkeen yllä. Mikäli käytit sisäänajossa 
sopimuskorttia voit käyttää myös ovikoodia.

EasyPark käyttäjä

Syötä rekisteritunnus ilman väliviivaa ja vahvista painamalla 

Luottokortilla pysäköivä

Syötä ovikoodi 00+ luottokortin 4 viimeistä numeroa ja 
vahvista painamalla         Tai syötä rekisteritunnus ilman 
väliviivaa ja vahvista painamalla


