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INFART (BAHAMASGATAN 5)

Registrerade användare har utdelats identifikationskort. Läs av kortet med 
stolpens läsare, då öppnas dörrarna automatiskt när systemet identifierar 
användaren.

UTFART

Utfarten sker på samma sätt som infarten.

I problemsituationer kan du kontakta kundservicen per snabbtelefon vid in- 
och utgångsbommarna. Kundservicen betjänar dygnet runt.

VÄLGKOMMEN TILL 
PARKERINGSANLÄGGNINGEN 
P-SAUKONLAITURI

P-Saukonlaituri är en parkeringsanläggning 
i Busholmen som är tillgänglig för dem 
som reserverat en plats. I P-Saukonlaituri 
finns parkeringsplatser på sex våningar, 
varav den översta är en takterrass. 
Parkeringsrutorna är lediga för 
användarna, och de kan inte reserveras. 

Du kommer in till P-Saukonlaituri med 
ett identifikationskort som fås separat. 
Infarten sker via Bahamasgatans ramp. Till 
fotskommer man i anläggningen via två 
olika dörrar.

Identifikationskort

ANVÄNDARINSTRUKTION FÖR PARKERINGS-

ANLÄGGNINGEN SAUKONLAITURI
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INGÅNGAR FÖR FOTGÄNGARE 

Till fots kommer man in i anläggningen via 
två olika dörrar från Karibiengatan och 
Bahamasgränden. Vid fotgängardörrarna 
används samma identifikationskort som vid 
infart med bil. Man kommer in på olika 
våningar via Bahamasgatans terrasstrappa, 
som emellertid inte har vinterunderhåll. 

LADDNINGSPLATSER FÖR ELBILAR 

Det finns allmänna laddningsplatser 
för elfordon i parkeringshuset. För 
kontraktskunder är energipriset lägre. Du 
kan få ett kontrakt i Busholmens Parkerings 
kundservice. 

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

IDENTIFIKATIONER

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.
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