Finnpark edistää sujuvaa kaupunkielämää
Tampere uudistuu kovaa
vauhtia. Keskusta-alueella
on tekeillä ja näköpiirissä
useita mittavia hankkeita,
kuten rantaväylän tunneli, Keskusareena, Ratinan
uusi kauppakeskus, raitiotiesuunnitelmat sekä
Ranta-Tampellan, Eteläpuiston ja rautatieaseman
alueiden kehittäminen.
TEKSTI
HARDE KOVASIIPI
Uudistuksia tehdään vahvasti
myös lähiöissä, kuten Lielahdessa ja Tesomalla. Kaikki nämä
muutokset aiheuttavat liikkumisen sujuvuudelle haasteita,
joihin vastaaminen on Finnpark
Oy:n avaintehtävä.
”Edistämme liikkumisen sujuvuutta uusilla, elämää helpottavilla ratkaisuilla. Pysäköinti- ja
opastuspalvelujen tuottajana
olemme vahvasti mukana erilaisten matkaketjujen yhdistämisessä. Palvelemme siis koko
kaupungin, autoilijoiden ja erilaisten palveluntarjoajienkin
tarpeita”, kiteyttää Finnparkin
toimitusjohtaja Jussi Tanhuanpää.
Finnpark tuottaa alan edelläkävijänä uutta pysäköintiteknologiaa ja maksamisen käytäntöjä,
jotka tekevät palveluista yhä
helpompia ja luotettavampia.
Se kehittää myös karttapohjaisia
mobiilikäyttöisiä opastusratkaisuja, jotka liittyvät liikennöinnin
lisäksi kaupallisten palvelujen
löytämiseen ja markkinointiin.
”Teknologian lisäksi vastaamme
pysäköintitalojen operoinnista.
Niiden tulevaisuuteen kuuluvat
mm. sähkö- ja yhteiskäyttöautojen operoinnin järjestäminen sekä muut uudet oheispalvelut”, kertoo Tanhuanpää.

Kaupungin omistaman
Finnparkin toiminta ei pyöri
veroeuroilla, vaan palvelujen
toteuttamisen maksavat niitä
käyttävät kuluttaja- ja yritysasiakkaat. Yrityksen visiossa
pysäköintiliikennettä ohjataan
yhä enemmän maan alle, mikä
edistää liikenteen sujuvuutta
ja viihtyisämpää, vapaamman
katutilan keskustaa.
”P-Hämppi on ensimmäinen
vaihe Tampereen maanalaisessa
Parkistossa, joka voisi tulevaisuudessa yhdistyä rantaväylän
tunneliin sekä Viinikassa Helsingin väylän päähän. Tällöin
keskustan palveluja tukeva
pysäköinti ja liikenne saadaan
pois maan päältä. Samalla
kaupankäyntikin helpottuu, kun
asiakkaat pääsevät ostoksille
suorilla hissiyhteyksillä. Tämä
on jo totta P-Hämpissä, joka sijaitsee kätevästi rautatieaseman
ja mahdollisen tulevan raitiotien solmupisteen tuntumassa.
Siitä on hyvä yhdistää erilaisia
matkaketjuja auto- ja raideliikenteestä aina lentokentälle
saakka!”, pohtii Tanhuanpää.

P-Hämppi on avara oikotie keskustan palveluihin.

P-HÄMPPI

KOSKIPUISTO

RONGANRAMPPI

SIJAINTI: Hämeenkadun
alla samanlevyisenä ja
-suuntaisena
• 972 pysäköintipaikkaa,
avoinna 24h

TULLINRAMPPI

• Lämmin, valoisa ja
avara, leveät ajokaistat

P-HÄMPPI

• 7 suoraa hissiyhteyttä
Hämeenkadun
palveluihin
• Opastukset maanpäällisiin kohteisiin ja
oman auton löytämiseen

P-Hämpin sisäänajot: Tullinramppi (Ratapihankatu 39 C) Pakkahuoneenaukiolla lähellä Tullintoria.
Ronganramppi (Pellavatehtaankatu 6 A) Pikku Kakkosen puiston vieressä.

• Kätevä Noutoparkki
rautatieaseman
tuntumassa

Pysäköintihinnat
ydinkeskustassa

PYSÄKÖINTITALO

3,2 €/h
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• Pysäköintitaksa lasketaan 10 minuutin jaksoissa:
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• Maksat vain käyttämäsi pysäköintiajan ilman aikarajaa.

3 €/h

10 min

20 min

30 min

40 min

50 min

1h

2h

KATUPYSÄKÖINTI
• Maksat etukäteen arvioimasi pysäköintiajan
(enintään 1–2 tuntia).

Yöpysäköinti klo 22–08 Finnparkin pysäköintitaloissa nyt vain
50 senttiä/tunti! (P-Koskikeskuksessa klo 22–07.)

Helpon pysäköinnin taikasana: Sesam

”Tarjoamme
yhteistyössä Varman
kanssa
asiakkaillemme
tunnin ilmaista
pysäköintiaikaa.”

Hämeenpuisto 9:n hissiyhteys
sijaitsee kahvila Siilinkarin
takana ja on asiakkaiden käytössä klo 6–22. Itse P-Hämppi
on kuitenkin avoinna ympäri
vuorokauden, kuten myös
lähellä Koskipuistossa sijaitseva
Koskenportaan hissiyhteys.

P-Kosken Parkki

”Tarjoamme yhteistyössä
Varman kanssa asiakkaillemme

”Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
konserttia, jossa on valmiiksi
mietitty kaikki tapahtumapaikalle saapumista helpottavat
yksityiskohdat, kuten fiksusti
toteutettu ja selkeästi ohjeistettu pysäköinti opastuksineen.
Järjestelyihin voi sisältyä mm.
pysäköinnin varaaminen tapahtuman ajaksi jo lipunoston
yhteydessä”, sanoo Koivuniemi.
OPASTUSTA KOTOA
PERILLE ASTI
Finnparkin suunnittelemilla
opastus ja -pysäköintiratkaisuilla parannetaan autoilijan

P-Pellavan Parkki

mukavuutta, joka alkaa parkkikohteen löytämisestä ja ulottuu
palvelun helppokäyttöisyyteen,
turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

sekä uudet maksukortteihin
ja mobiililaitteisiin perustuvat
näppärät maksutavat”, luettelee
Koivuniemi.

”Helpotamme suunnistusta sekä
vapaaseen parkkiruutuun että
siitä eteenpäin haluttuun palvelukohteeseen. Ja jos palatessa
auton sijainti on unohtunut, voi
tarjolla olla opastuspalvelua sen
löytämiseen, kuten P-Hämpissä.
Pysäköintitalosta poistumista
helpottavat ja nopeuttavat myös
puomin automaattisesti avaava
rekisterintunnistusjärjestelmä

Yritykset voivat tarjota asiakkailleen Pysäköintietua,
joka hyvittää tietyn summan
asiakkaan pysäköintimaksusta.
Verkkokaupasta voi myös hankkia pitempiaikaisen pysäköinnin
esimerkiksi lomareissua tai
viikonlopputapahtumaa varten.
Lisäksi potilaat ja omaiset voivat
ostaa TAYSin alueelle edullisen
1–2 viikon pysäköintikortin.

P-Plevna

P-Anttila

P-Hämpin miljoonas asiakas!

P-Hämppi

P-Hämppi
P-Frenckell

P-Tampere-talo
P-Asema

P-Tullintori

UUTTA VERKOSSA:
WWW.FINNPARK.FI

nen opastuspalvelu lähimpään
pysäköintitaloon sekä tiedot
kaikkien Finnparkin pysäköintilaitosten sijainneista ja hinnoista. Lisäksi sivuilla voi tutkia ja
hankkia käyttöönsä erilaisia
pysäköintituotteita sopimuspysäköintiin ja määräaikaiseen
pysäköintiin sekä esimerkiksi
ladata arvoa kätevälle Sesamkortille.

Finnparkin uudet nettisivut palvelevat autoilijoiden tarpeita nyt
entistäkin monipuolisemmin.
Tarjolla on mm. helppokäyttöi-

ma–pe 16–09
la–su 24h

€/kk

P-Hämeenpuisto

Sesam-kortti helpottaa asiointia kaikissa Finnparkin pysäköintitaloissa. Kortti toimii myös Helsingissä
Kampin P-Autotalossa ja Helsinginkadun P-Torkkelissa.

Autoilija ei jää yksin myöskään ongelmatilanteissa, sillä
Finnparkin valvomon asiakaspalvelijat ovat aina pysäköintiautomaatin pikapuhelimella
tavoitettavissa ja valmiina auttamaan mahdollisissa poikkeustilanteissa ja pulmissa.
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P-Noutoparkki

P-Koskikeskus

P-Hämpistä pääsee mukavasti
hissillä myös talon 6. ja 7.
kerroksessa toimivaan GoGoliikuntakeskukseen. GoGon
toimitusjohtaja Taru Vähätalo
muistuttaa, että salille tulo on
paitsi helppoa, myös edullista.

Sesam-kortilla avaat
P-talon puomit ilman
kassoilla käyntiä.

Finnpark opastaa ja palvelee autoilijoita myös verkossa. Osoitteessa www.finnpark.fi voi muun muassa etsiä reitin omaa sijaintia lähimpään pysäköintitaloon ja hankkia pysäköintituotteita erilaisiin pysäköintitarpeisiin.
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Varma on merkittävä kiinteistösijoittaja, jonka vuokralaisille
pysäköintitiloilla on suuri arvo.
”Toimivat parkkipalvelut vaikuttavat myös liikkeiden asiakasvirtaan. Nyt voimme huoleti luvata,
että tarjolla on tuhat autopaikkaa”, nauraa Mäkelä.

Juhani Mäkelä kehuu P-Hämpin
valoisuutta ja avaruutta, joita
myös GoGon asiakkaat ovat
kiitelleet. ”Usein esimerkiksi
ikääntyneet autoilijat arkailevat
parkkitaloon ajoa, mutta Hämpin leveät ajokaistat ja parkkiruudut tekevät siitä helpon ja
turvallisen käyttää”, toteaa
Taru Vähätalo.

Finnparkin operatiivinen johtaja
Tami Koivuniemi pitää onnistuneimpana pysäköintiä, johon
emme tule kiinnittäneeksi edes
huomiota. Parhaimmillaan
opastus ja pysäköinti onkin
liitetty näkymättömäksi osaksi
itse pääkohdetta ja -kokemusta.
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tunnin ilmaista pysäköintiaikaa. Pysäköintietu tuli käyttöön
viime lokakuussa, ja seuraamme
nyt sen vaikutuksia asiakasliikenteeseen. Ilmaista pysäköintiaikaa on tarjolla myös Hämeenpuiston ja Hervannan Hermian
toimipaikoissamme. Kaikissa
GoGo-saleissa on kriteerinä, että
parkkipaikat löytyvät kätevästi
läheltä.”

Kortin saldoa voi seurata pysäköintitalon automaattikassoilla
sekä sisään- ja ulosajopuomeilla.
Lisää arvoa kortille voi ladata
Finnparkin asiakaspalvelussa
sekä nyt myös sähköisesti
verkkokaupassa. Mikäli kortin
saldo loppuu pysäköinnin aikana, voi sitä ladata myös automaattikassalla.
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Kiinteistöpäällikkö Juhani
Mäkelä kertoo, että liittyminen P-Hämppiin oli Varmalle
itsestään selvä ratkaisu. ”Näin
varmistimme vuokralaisillemme ja heidän asiakkailleen helpon tavan pysäköidä ja saapua
taloon. Meillä oli jo ennestään
oma 30-paikkainen parkkihalli,
mutta Hämppi toi kaivattuja
lisäpaikkoja kätevästi saman
hissiyhteyden päähän.”

”Sisään- ja ulosajot sujuvat nopeasti eikä kassojen sijainnilla

Sesam-kortin saa kätevästi
Finnparkin verkkokaupasta
(verkkokauppa.finnpark.fi) tai
asiakaspalvelusta osoitteessa
Tullikatu 6, 3. krs. Uuden kortin
alkulataus on arvoltaan
20, 50 tai 100 euroa.
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UUTTA: VERKKOLATAUS JA
10 % LISÄETUA!

€/

GO
Yksi P-Hämpin lukuisista hissiyhteyksistä sijaitsee
työeläkevakuutusyhtiö Varman kiinteistössä
osoitteessa Hämeenkatu 9.

”Tämän helpommaksi ei lyhytaikaista pysäköintiä voi tehdä.
Sesam on ehdoton valinta autoilijalle, joka tarvitsee lyhytaikaista pysäköintiä vaikka vain
parikin kertaa kuussa”, vakuuttaa Finnparkin talouspäällikkö
Johanna Saarinen.

Kirjautunut kortin käyttäjä saa
latauksiin asiakaspalvelussa ja
verkkokaupassa 10 %:n lisäedun, eli esimerkiksi 100 eurolla
saa kortille arvoa 110 euroa.
Kirjautuminen siis kannattaa
ehdottomasti”, toteaa Saarinen.
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Parkkikumppaneita
Hämpin varrella: Varma ja GoGo

TEKSTI
HARDE KOVASIIPI

ole väliä parkkiruutua valittaessa. Kortin kanssa ei tarvitse
myöskään jonotella kassoilla
elokuva- tai teatteri-illan, konsertin tai muiden tapahtumien
jälkeen.”

Arkemme on täynnä
matkaketjuja, eli liikkumista työpaikalle,
vapaa-ajan viettoon tai
muihin läheisiin ja kaukaisiin kohteisiin.
Pysäköinti puolestaan
on jokaisen matkaketjun
olennainen lenkki, joka
vaikuttaa suoraan arjen
sujuvuuteen.
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Sesam on etukäteen
ladattava arvokortti,
joka helpottaa ja nopeuttaa liikkumista kaikissa
Finnparkin pysäköintitaloissa. Se avaa puomit
mennen tullen, joten
autoilijan ei tarvitse
poiketa kassapisteelle
missään vaiheessa.

Hyvää parkkipäivää!

Maaliskuun lopulla P-Hämppiin
huristeli pysäköintilaitoksen
miljoonas asiakas. Shoppailureissulla ollut tamperelainen
Sanni Mikkola palkittiin onnittelukukilla, 300 €:n Sesam-kortilla sekä ravintolalahjakortilla.

Kuvassa Sannin ympärillä
Finnparkin Pasi Nevalainen, Ali
Lattunen, Jussi Tanhuanpää,
Tami Koivuniemi ja Satu Uotila.

sopimuspysakointi.finnpark.fi
p. 03 387 800

Auto parkkiin ja bussilla Särkänniemeen!
Kesällä Särkänniemeen suuntaavien kannattaa
jättää oma auto keskustaan, sillä huvipuiston asiakkaat
pysäköivät Finnparkin pysäköintitaloissa edulliseen
10 euron päivähintaan.
P-taloista matka jatkuu mukavasti Tampereen joukkoliikenteen kesän ylimääräisellä bussilinjalla 100, jossa parkkilippu toimii koko autoseurueen matkalippuna. Linja 100 liikennöi koko
kesäliikennekauden (6.6.–7.8.) huvipuiston aukioloaikoina 20 minuutin vuorovälillä Tamperetalolta Itsenäisyydenkadun, Hämeenkadun ja Hämeenpuiston kautta huvipuiston portille asti
ja paluusuuntaan samaa reittiä.

”Nonstop-kesäbussi on
huikea etu sekä muualta
saapuville että tamperelaisille asiakkaillemme”,
lupaa Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä.
”Se kulkee Finnparkin
parkkitalojen läheltä, joten
huvien ääreen pääsee
ruuhkapäivinäkin helposti
ja usein jopa nopeammin
kuin omaa autoa käyttäen.”
Seppälä kiittää yhteistyötä
Finnparkin kanssa: ”Idea
bussilinjasta syntyi poh-

P-Tulli on nyt
Finnpark
Tampere-talo
TEKSTI
HARDE KOVASIIPI
Tampere-talon kävijävirta on
kasvussa, ja sen tarjonta on
monipuolistumassa entisestään
mm. Muumimuseon sekä uusien
ravintola- ja kokouspalvelujen
myötä. Finnpark on kumppanina varmistassa, että talossa
vierailu sujuu mahdollisimman
helposti ja mutkattomasti.

”Pysäköinnin kätevyys
on osa vierailukokemusta.”

tiessamme, miten parhaiten palvelisimme autoilevia asiakkaita.
Se tarjoaa matkailijoille suoran
yhteyden Tampere-talon ja
Särkänniemen välille, ja edustaa
tulevaisuutta, jossa Särkänniemi kiinnittyy yhä vahvemmin
ydinkeskustaan. Yhtä hyvää
järjestelyä ei ole millään muulla
suomalaisella huvipuistolla.”
Myös kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita
suosittelee huvipuistovieraille
bussikyytiä. ”Yhteydet ovat
erinomaiset. Kesälinja 100 kier-

tää 20 minuutin vuorovälein ja
palvelee P-taloissa pysäköivien
lisäksi myös muita huvipuistovieraita.
Seppälä ja Periviita muistuttavat, että Särkänniemeen on
helppo tulla myös kävellen.
Lähimmät pysäköintitalot tällöin ovat P-Plevna, P-Frenckell
ja P-Anttila. Lisätietoa Särkänniemi-retkeä varten löytyy
lähempänä kesää osoitteista
www.sarkanniemi.fi ja
www.finnpark.fi.

SÄRKÄNNIEMEN ASIAKKAANA PYSÄKÖIT
10 €:N PÄIVÄHINTAAN
• Etu voimassa: P-Tampere-talo, P-Tullintori, P-Hämppi,
P-Frenckell, P-Plevna ja P-Anttila.
• Pysäköi, ota parkkilipuke mukaasi ja leimaa se
Särkänniemen pääportin infossa.
• Parkkilippu toimii autoseurueen matkalippuna kesälinjalla
100. Näytä parkkilippua kuljettajalle autoon noustessasi.
• Palattuasi P-taloon maksa leimattu lipuke kassalla ja
mene normaalisti ulosajoon.

”Taloon tullaan useilla eri kulkuvälineillä ja hyvin usein myös
autolla. Pysäköinnin kätevyys
on osa vierailukokemusta, joten
teemme parhaamme myös sen
parantamiseksi”, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina
Ahokas.
Tapahtumissa ruuhkia ehkäistään Finnparkin tapahtumapysäköinti-konseptilla. Automaattikassoille jonottamisen
sijaan maksun voi suorittaa jo
pysäköintitaloon tullessa tai
Tampere-talon lipunmyynnissä
tai aulainfossa sekä pian myös
verkossa tapahtumalipun oston
yhteydessä. Tulossa on muitakin
uusia konsertti- ja konferenssivieraille suunnattuja pysäköintipalveluja.

Muilta paikkakunnilta
tulevat konserttivieraat
osaavat nyt luontaisesti
suunnistaa Tamperetalon nimeä kantavaan
pysäköintilaitokseen.

