
   

ParkCity  
 

ParkCity on uusi 10- kerroksinen pysäköintilaitos, joka kattaa 990 autopaikkaa ja 90 pyöräpaikkaa. Halli 

valmistuu aivan Kupittaan rautatieaseman tuntumaan. 

 

Pysäköintijärjestelmä 

• Hallin pysäköintijärjestelmänä toimii Aimo Park Easy -kameratunnistusjärjestelmä. 
• Aimo Park Easy-pysäköintijärjestelmä mahdollistaa nopean pysäköinnin ilman puomeja ja portteja. 
• Pysäköintijärjestelmä perustuu rekisteritunnuksen automaattiseen tunnistukseen.  

o Ajaessasi sisään kamera tunnistaa autosi rekisteritunnuksen ja aloittaa pysäköinnin 
automaattisesti. 

o Jatkossa pysäköintiä ei siis tarvitse erikseen aloittaa tai lopettaa sovelluksesta. 
• Lisää Aimo Park Easy -pysäköintijärjestelmästä: Aimo Park Easy - YouTube 

 

 

Sähköauton lataus  

• Sähköauton lataus toimii Taskuparkkisovelluksella, joten pysäköinti ja lataus ovat samassa 

sovelluksessa 

• Latauspisteitä löydät pysäköintihallin 1- ja 3- kerroksista, sekä tulevaisuudessa myös hallin 

sopimuspysäköintikerroksista 

o Entä kuinka sopimuspysäköijänä pääset lataamaan ajoneuvoa siihen asti, kun latauspisteet 

asennetaan sopimuspysäköintikerroksiin? 

▪ Sopimuspysäköintioikeudella voit pysäköidä lyhytpysäköintikerroksiin ajoneuvosi 

latauksen ajaksi siihen asti, kunnes latauspisteet asennetaan 

sopimuspysäköintikerroksiin. 

• Lisää sähköauton latauksista: Aimo Charge kuluttajille - Aimo Park FI 

 

 

Sopimuspysäköinti  

• Sopimuspysäköinti tapahtuu hallin ylemmissä kerroksissa 4-10 

• Hinta sopimuspysäköinnillä ParkCityn hallissa on 140€ per pysäköintioikeus/kk + alv (24%) 

o Pysäköintioikeudet ovat digitaalisia ja ne lunastetaan Taskuparkkisovelluksesta 

• Lisätietoja sopimuspysäköinnistä Aimo Parkilta (info@aimopark.fi tai 020 781 2400). Meiltä löydät 

ratkaisut myös satunnaisempaan pysäköintitarpeeseen. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkrqwGAJF5o
https://www.aimopark.fi/tietoa-meista/muut-palvelut/aimo-charge-kuluttajille/
mailto:info@aimopark.fi


   
Pyöräparkki  

• Voit pysäköidä halliin myös polkupyöräsi noin 100 pyöräpaikkaa kattavaan pyöräparkkiin 

• Lisätietoja pyöräparkin vuokraamisesta Teknologiakiinteistöltä 

 

 

Yhteiskäyttöauto 

• Aimo Parkin kautta halliin tulee myös yhteiskäyttöauto pysäköintihallin 1- kerrokseen 

• Nissan Leaf 

• 100% sähköinen 

• Helppokäyttöinen mobiilisovelluksella 

• Tarvittavat vakuutukset, pesut sekä pysäköinti ja lataus Aimo Parkin pysäköintikohteissa sisältyy 

palveluun 

 

 

Yhteiskäyttöauto yrityksille  

• Yritysten on mahdollista käyttää hallin yhteiskäyttöautoa esimerkiksi työntekijöiden työajoihin. 

Yhteiskäyttöauto yrityksillä voisi toimia seuraavasti: 

o Yritykselle tehdään omat tunnukset yhteiskäyttöauton käyttöön. Työntekijät liittyvät yrityksen 

käyttäjiksi ja näin pääsevät käyttämään yhteiskäyttöautoa työajoihin. 

o Yritykselle kustannukset tästä olisi ensimmäisen 2 kuukauden aikana 100€/20 tuntia, jonka 

jälkeen 100€/10 tuntia. 

o Yhteiskäyttöautoa on mahdollista käyttää myös työaikojen ulkopuolella omakustanteisesti. 

o Palvelun käyttöön kuuluu pysäköinti ja lataus kaikissa Aimo Parkin pysäköintilaitoksissa 

veloituksetta. 

o Lisää yhteiskäyttöautoistamme löydät: AIMO SHARE - yhteiskäyttöautot - Aimo Park FI 

 

ParkCity avataan yleisölle torstaiaamuna 19.1.2023 klo 6.00. Pysäköinti on ilmaista 1.2.2023 saakka. 

 

 

https://www.aimopark.fi/aimo-share/
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