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HENKILÖKUNNAN PYSÄKÖINTI VUONNA 2016    

 

Pysäköintikorttien myynti ja välitys Meilahden sairaala-alueella tapahtuu osoitteesta: Tur-

vakeskus, Haartmaninkatu 4, rakennus 13. (muut välityspaikat mainitaan jäljempänä) 

Turvakeskus myy ja välittää henkilökunnan maanpäällisiin pysäköintipaikkoihin ja Meilah-

den sairaala-alueen pysäköintilaitoksiin P2 ja P3 pysäköintiin oikeuttavia pysäköintikortteja. 

Pysäköintikortteja myydään ja välitetään Turvakeskuksen toimistossa 

 ma-to klo 09.00-12.00 ja 13.00–15.00 ja pe klo 09-12.00 välisenä aikana 

 04.01.2016 alkaen. 

 

Lisäksi 04.01.-15.01.2016 välisenä aikana klo 08.00-12.00 ja 13.00–16.00. 

 

Turvakeskus, Jorvin- ja Peijaksen sairaalat ilmoittavat mahdollisista poikkeavista myyn-

tiajoista intrassa. 

 

Pysäköintikorteilla, jotka ovat voimassa 31.12.2015 asti saa luvallisesti pysäköidä 

15.1.2016 saakka.   Korttia ei saa antaa toisen henkilön käyttöön, kuten jäljempänä ohjeissa 

sanotaan, kortti on henkilökohtainen. 
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PYSÄKÖINTIKORTTIEN HINNAT 2016 

Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. Kaikkiin kortteihin merkitään voimassaoloaika sekä 

ajoneuvon rekisterinumero. Kortin toimitusmaksu 12€, lisätään kertaostoksen hintaan. Maksaes-

sasi etukäteen huomioi, että maksat myös toimitusmaksun. Hinta määräytyy alkamispäivän mu-

kaan.  

Pysäköintikorttien voimassaoloaika on korkeintaan vuoden 2016 loppuun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esim. Jorvi-Peijas- kortti 5kk x 13€ + 12€ toimitusmaksu =77€ 

Esim. HYKS-kortti 5kk x 30€ = 150€ + 12€ toimitusmaksu= 162€.           

Yhden kuukauden pysäköintikortti on voimassa esim. 28.2.- 28.3.2016. Muovinen korttipohja tulee 

säilyttää, koska samaan korttipohjaan aktivoidaan jatkossa lisää pysäköintiaikaa.  Korttipohja tulee 

olla mukana ostettaessa lisää aikaa. Kadonneesta korttipohjasta pohjasta veloitetaan 20€. 

Pysäköintikorttien myynti/välitys nopeutuu ruuhka-aikana (tammi-helmikuu) huomattavasti, jos lo-

make pysäköintikorttitiedot on täytetty etukäteen ja pysäköintikortin maksu on suoritettu etukä-

teen HUS-Kiinteistöt Oy:n Danske Bankin tilille FI0381199710001399. Maksukuitissa tulee näkyä 

maksajan nimi, maksettu euromäärä ja viitenumero.  

Käytettävät viitenumerot ovat: Helsingin alue 50526, Jorvin alue 50542 ja Peijaksen alue 50568. 

Alkuperäinen kuitti jää myyjälle. Valokopiomahdollisuutta ei ole.  

kausi hinta kulut yhteensä

1 kk 13 €   + 12 € = 25 €    

2 kk 26 €   + 12 € = 38 €    

3 kk 39 €   + 12 € = 51 €    

4 kk 52 €   + 12 € = 64 €    

5 kk 65 €   + 12 € = 77 €    

6 kk 78 €   + 12 € = 90 €    

7 kk 91 €   + 12 € = 103 €  

8 kk 104 € + 12 € = 116 €  

9 kk 117 € + 12 € = 129 €  

10 kk 130 € + 12 € = 142 €  

11-12 kk = 150 €  

vuosikortti 150 €  

Jorvi-Peijas -kortti

Vuosikortti 150€
Vuos ikortti  s i sä l tää  toimituskulut

kausi hinta kulut yhteensä

1 kk 30 €   + 12 € = 42 €    

2 kk 60 €   + 12 € = 72 €    

3 kk 90 €   + 12 € = 102 €  

4 kk 120 € + 12 € = 132 €  

5 kk 150 € + 12 € = 162 €  

6 kk 180 € + 12 € = 192 €  

7 kk 210 € + 12 € = 222 €  

8 kk 240 € + 12 € = 252 €  

9 kk 270 € + 12 € = 282 €  

10 kk 300 € + 12 € = 312 €  

11-12 kk = 330 €  

vuosikortti 330 €  

HYKS -kortti

Vuosikortti 330 €
Vuos ikortti  s i sä l tää  toimituskulut

kausi hinta kulut yhteensä

1 kk 18 €   + 12 € = 30 €    

2 kk 36 €   + 12 € = 48 €    

3 kk 54 €   + 12 € = 66 €    

4 kk 72 €   + 12 € = 84 €    

5 kk 90 €   + 12 € = 102 €  

6 kk 108 € + 12 € = 120 €  

7 kk 126 € + 12 € = 138 €  

8 kk 144 € + 12 € = 156 €  

9 kk 162 € + 12 € = 174 €  

10 kk 180 € + 12 € = 192 €  

11-12 kk = 200 €  

vuosikortti 200 €  

EI PYSÄKÖINTIÄ MEILAHDESSA!

HYKS -kortti (u)
EI PYSÄKÖINTIÄ MEILAHDESSA!

Vuosikortti 200 €
Vuos ikortti  s i sä l tää  toimituskulut
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Pysäköintikortin yhteydessä tarvittava lomake pysäköintikorttitiedot on poimittavissa intra-

netistä: Organisaatio, Liiketoiminta ja tukipalvelut> HUS-Kiinteistöt> tulostettavat lomakkeet> py-

säköintikorttitiedot. Lomakkeita on myös myynti- ja välityspisteissä.   

Pysäköintiohjeet ja -hinnat ovat voimassa kalenterivuoden, 1.1.–31.12. kerrallaan.  

Pidämme oikeuden muutoksiin. 

PYSÄKÖINTIKORTIT OIKEUTTAVAT PYSÄKÖIMÄÄN 

HYKS-pysäköintikortti  

HYKS- pysäköintikortti oikeuttaa pysäköimään pysäköintilaitoksissa P2 ja P3 ja Jorvin pysäköintita-

lossa sekä lisäksi maanpäällisillä henkilökunnalle merkityillä pysäköintipaikoilla, jotka ovat lisäkilvin 

osoitettu henkilökunnan käyttöön liikennesääntöjä noudattaen sikäli kun tilaa on: 

Meilahden sairaala-alue, Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Iho-Allergiasairaala, Kätilöopiston sai-

raala, Jorvin sairaala, Peijaksen sairaala. 

HYKS-pysäköintikortti (u), ei oikeuta pysäköintiin Meilahdessa 

HYKS- pysäköintikortti (u) oikeuttaa pysäköimään ainoastaan maanpäällisillä henkilökunnalle mer-

kityillä pysäköintipaikoilla, jotka ovat lisäkilvin osoitettu henkilökunnan käyttöön, liikennesääntöjä 

noudattaen, sikäli kun tilaa on: 

Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Iho-Allergiasairaala, Kätilöopiston sairaala 

Jorvin sairaala (myös pysäköintitalo), Peijaksen sairaala  

Jorvi-Peijas-pysäköintikortti   

Jorvi-Peijas -pysäköintikortti oikeuttaa pysäköimään Jorvin pysäköintitalossa, sekä Jorvin ja Peijak-

sen sairaala-alueen maanpäällisillä henkilökunnalle merkityillä pysäköintipaikoilla, jotka ovat lisäkil-

vin osoitettu henkilökunnan käyttöön liikennesääntöjä noudattaen sikäli kun tilaa on. 

 

P-KORTIN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT: 

* kortti on henkilökohtainen  

* kortti oikeuttaa pysäköimään vain niillä alueilla, joissa sen käyttö on lisäkilvin osoitettu;    

 ”Sallittu vain HYKS P-kortilla” ja ”Maksuton vain HYKS P-kortilla” tässä ohjeessa   

 mainituilla alueilla sikäli kuin tilaa on. Samalla tulee kuitenkin huomioida tieliikennelain    

 pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat muut kiellot ja rajoitukset. 

*  ulkoalueille pysäköitäessä kortti on pidettävä selkeästi esillä tuulilasin sisäpuolella 

* pysäköintipaikkoja ei ole tarkoitettu pitkäaikaispysäköintiin tai ajoneuvojen säilytykseen. 

* pysäköinti omalla vastuulla 
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*  kadonneen korttipohjan uusimisesta peritään 20 euroa. 

*  ajoneuvon kuljettaja huolehtii, että hänellä on pysäköitäessä ao. pysäköintiin oikeuttava 

  pysäköintikortti. 

 

PYSÄKÖINTIKORTIN VOIVAT LUNASTAA 

Pysäköintikortin voivat lunastaa ainoastaan HUS:n, HYKS-instituutin, HYKSin Oy:n, HUS-Kiinteistöt 

Oy:n, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n, Haartmanin sairaalan, HUS-Kuntayhtymän, sekä sen omis-

tamien liikelaitosten ja yhtiöiden henkilökuntaan kuuluvat. 

Jorvin sairaala-alueen pysäköintiin oikeuttavan kortin voivat lunastaa yllämainitut HUS-

Kuntayhtymän, sekä sen omistamien liikelaitosten ja yhtiöiden ja Jorvin sairaalassa toimivien Es-

poon kaupungin yksiköiden sekä Jorvin päiväkodin henkilökuntaan kuuluvat. 

Peijaksen sairaala-alueen pysäköintiin oikeuttavan kortin voivat lunastaa yllämainitut HUS-

Kuntayhtymän, sekä sen omistamien liikelaitosten ja yhtiöiden ja Peijaksen sairaalassa toimivien 

Vantaan kaupungin, Vantaan seurakunnan, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja henkilöstöyhdis-

tyksen Kantava Voima ry:n yksiköiden henkilökuntaan kuuluvat.  

 

JORVIN JA PEIJAKSEN PYSÄKÖINTIKORTTIEN ENNAKKOTILAUS    

Jorvin ja Peijaksen sairaala-alueen pysäköinnissä noudatetaan ennakkomaksujärjestelmää, jossa 

maksukuitti ja lomake tulee lähettää aina etukäteen, osoitteella: 

Turvapalvelut/pysäköinti, Jorvin sairaala PL 800 

Turvapalvelut/pysäköinti, Peijaksen sairaala PL 900 

 

P-kortteja välitetään esittämällä etukäteen maksettu kuitti. Kuitti jää kortteja myyvien/välittävien 

toimipisteiden haltuun. Kuitista tulee ilmetä maksajan nimi ja maksettu summa. Valokopion saanti-

mahdollisuutta ei ole.      

 

MUUT MYYNTI- JA VÄLITYSPAIKAT HYKS, HELSINGIN JA JORVIN SAIRAALOIDEN ALUEELLA 

TAPAHTUVAAN PYSÄKÖINTIIN 

Jorvin sairaala 

K-kerros, Turvavalvomo. Jorvin sairaalan turvavalvomo välittää kortteja, jotka oikeuttavat pysäköi-

mään Jorvin ja Peijaksen henkilökunnan lisäkilvin merkittyihin maanpäällisiin pysäköintipaikkoihin. 

Asiakaspalvelu on avoinna: maanantai ja tiistai klo 08.00-15.00. Puh. 471 82002.   
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Peijaksen sairaala 

K-kerros, Turvavalvomo (Tekninen yksikkö). Peijaksen sairaalan turvavalvomo välittää kortteja, jotka oi-

keuttavat pysäköimään Jorvin ja Peijaksen henkilökunnan lisäkilvin merkittyihin maanpäällisiin pysäköinti-

paikkoihin. 

Asiakaspalvelu avoinna: maanantai ja tiistai klo 8.00 -10.30 ja 11.00–15.00. Puh. 471 67700. 

 

Kahvioissa tapahtuva pysäköintikorttien välitys   

Ainoastaan HYKS-(u)pysäköintikortteja välittävät Kirurgisen sairaalan kahvio, Töölön sairaalan kah-

vio, Kätilöopiston sairaalan kahvio ja Iho- ja Allergiasairaalan kahvio.    

Sairaaloiden kahviot välittävät p-kortteja aukioloaikoinaan. 

 

YRITYSPYSÄKÖINTIKORTIT 

HUS:ssa työskentelevät ulkopuoliset yritykset, urakoitsijat tms. voivat ostaa erillisen yrityksille tar-

koitetun pysäköintikortin, hintaan 200 euroa /kk/kortti. Kortti oikeuttaa pysäköintiin pysäköintilai-

toksessa P2 ja P3 sekä maanpäällisillä huoltopaikoilla ja ulkoalueilla, jotka ovat lisäkilvin osoitettu 

henkilökunnan käyttöön sekä Meilahden sairaala-alueen pysäköintimittaripaikoilla, pois lukien saat-

topaikat.  Yrityspysäköintikorttien myyntipaikka on Turvakeskus Meilahdessa, Jorvin sairaalan toi-

mipiste sekä Peijaksen sairaalan toimipiste. 

 

KATOAMISET JA MAHDOLLISET EPÄSELVYYDET 

Pysäköintikorttien katoamisiin ja mahdollisiin epäselvyyksiin liittyvät asiat hoidetaan Turvakeskuk-

sessa, Haartmaninkatu 4, Helsinki.  Rahojen palautusvaatimukset tulee esittää viimeistään yhden 

kuukauden kuluessa maksutapahtumasta. 

Jorvin ja Peijaksen sairaalasta lunastettujen korttien katoamisiin ja mahdollisiin epäselvyyksiin liit-

tyvät asiat hoidetaan kyseessä olevan sairaalan toimipisteessä. 

Pysäköintilaitoksen sekä maanpäällisen pysäköitiin oikeuttavan vuosikortin hinnasta palautetaan 

takaisin osa (13€/30€/kk) palautushetkestä seuraavien täysien kalenterikuukausien mukaan lasket-

tuna. Kaikki palautuksiin liittyvät asiat hoidetaan ainoastaan Meilahden sairaala-alueella sijaitse-

vassa turvakeskuksessa. 

Pysäköintikiekot, ladattavat pysäköintiaikaa antavat mittarit ja ennakkomaksuliput eivät ole käy-

tössä HUS:n pysäköintipaikoilla, lukuun ottamatta Parkit- ja Parkman-sovelluksia, joihin voi tutustua 

nettisivuilla: www.easypark.fi ja www.parkman.fi 
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Pysäköinnin valvontaa suoritetaan Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Vantaan Kaupungin 

pysäköinninvalvonnan toimesta. Pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja vastaa, että hänellä on asian-

mukainen pysäköintikortti. 

Ulkoalueilla sijaitsevat pysäköintipaikat ovat maksullisia arkisin ma-pe klo 7:00–16:00, 1,20€/h. Ki-

rurgisen ja Töölön sairaalan pysäköintipaikat ovat aina maksullisia ma-su 24 h. Haartmanin sairaalan 

edessä olevat saattopaikat ovat maksullisia arkisin ma-pe 07.00-16.00 2,20€/h, enimmäispysäköin-

tiaika yksi tunti. Meilahden sairaalan ajorampilla olevat saattopaikat ovat aina maksullisia ma-su 24 

h/vrk 2,20€/h, enimmäispysäköintiaika 2 tuntia. Lippuautomaatit toimivat kolikoilla (20 s, 50 s, 1 € 

ja 2 €).  

 

MEILAHDEN SAIRAALA-ALUEEN MAANALAISET PYSÄKÖINTILAITOKSET 

Meilahden sairaala-alue 

Pysäköintilaitos P1         Haartmaninkatu 4 (varattu ainoastaan asiakaspysäköintiin) 

Pysäköintilaitos P2         Stenbäckinkatu 9  

Pysäköintilaitos P3         Zaidankatu  

Pysäköintilaitos P1 on varattu pelkästään asiakkaille ja Biomedicumin henkilökunnalle. Halli si-

jaitsee Biomedicum-rakennuksen kellaritiloissa. Laitoksessa on tilat 496 autolle, joista HUS:n käy-

tössä on 374 paikkaa. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen on Haartmaninkatu 4:n kohdalta. Pysäköinti-

laitoksesta ei ole tunneliyhteyttä Meilahden alueen klinikoille. 

Pysäköintilaitoksessa P2 on tilat 366 autolle. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen on Stenbäckinkatu 9 

kohdalta. Pysäköintilaitoksesta on tunneliyhteys Meilahden alueen klinikoille. 

Pysäköintilaitos P3 sisäänajo on Zaidankadulta, Iho- ja allergiasairaalan vierestä. Laitoksessa on 450 

autopaikkaa. P3 on yhteydessä P2:n kanssa ja autolla on mahdollista siirtyä P3:n ylätasolta P2:een. 

Pysäköintilaitoksesta johtaa pääuloskäynti syöpätautienklinikan edustalle.  

 P2 ja P3 ovat tarkoitettu henkilökunnan sekä asiakkaiden käyttöön, P1 ainoastaan asiakkaille ja Bio-

medicumin henkilökunnalle. 

Kortti näytetään puomikoneistojen RFID-lukijaan, jolloin puomit nousevat. Puomikoneiston nappia 

ei tarvitse painaa. Korttia ei saa laittaa lipukkeenlukijaan. 

Henkilökunta pääsee pysäköintilaitoksiin sisään/ulos kaikkina viikonpäivinä ja kaikkina kellonaikoina 

henkilökohtaisella Flexim-kulunvalvonta-avaimella. Klo 22–06 välisenä aikana P1:n sisäänkäynti ja-

lan tapahtuu p-halliin johtavista ovista, Biomedicumin pääovien vierestä.  

P2:een ja P3:een pääsee autolla näyttämällä flexim-avainta hallin ulko-oven luona olevaan flexim-

lukijaan. 
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Pysäköintimaksun maksaminen 

Ellei henkilökunnan pysäköintilaitosten korttia ole, laitoksien puomikoneistoista saa sisäänajon yh-

teydessä pahvisen pysäköintilipukkeen, joka pois lähtiessä syötetään maksamista varten automaat-

tikassaan. Tämän jälkeen on 15 min. aikaa poistua laitoksesta syöttämällä maksettu lipuke puomi-

koneiston kortinlukijaan. 

Kassojen sijainnit ja maksutavat 

P1:n kassat sijaitsevat sisääntulotason hissiaulassa. P2:n ja P3:n kassat sijaitsevat pysäköintilaitok-

sesta johtavien henkilöliikenneväylien varrella. 

Kassoihin käyvät: kolikot; 50 senttiä, 1 euro ja 2 euroa 

setelit; 5 euroa, 10 euroa ja 20 euroa 

Yleisimmät sirulliset pankki- ja luottokortit. 

Pulmatilanteet 

Laitoksista saa pikapuhelinyhteyden valvomoon. Pikapuhelimia on kassa-automaattien ja puomilait-

teistojen yhteydessä. Laitoksissa on videokameravalvontajärjestelmät. 

 

JORVIN SAIRAALAN PYSÄKÖINTITALO 

Pysäköintitaloon ajetaan Turuntieltä sairaalan huoltoliikenneliittymän kautta. Pysäköintitalosta ei 

ole tunneliyhteyttä Jorvin sairaalan tiloihin. Pysäköintitalo on tarkoitettu ainoastaan henkilökunnan 

autojen paikoitukseen.  

Pysäköintikorttia käyttämällä henkilökunta pääsee pysäköintitaloon ja sieltä ulos kaikkina vuoro-

kauden aikoina ja viikonpäivinä. Kortti näytetään puomikoneistojen RFID-lukijaan, jolloin puomit 

nousevat. Puomikoneiston nappia ei tarvitse painaa. 

Pulmatilanteet 

Pysäköintitalon puomikoneistolta ja maksuautomaatilta saa pulmatilanteissa pikapuhelinyhteyden 

valvomoon. Pysäköintitalossa on tallentava kameravalvontajärjestelmä. 

Tarkempia sovellutusohjeita antaa Tuulikki Ehnlund, puh. 471 75431 ja Mia Asplund puh. 471 72036. 

Jorvin sairaalan pysäköinnistä lisätietoja antaa virka-aikana turvapalvelujen Jorvin toimipiste, p. 471 

82002, Peijaksen turvapalveluiden toimipiste, p. 471 67700. Kaikki pysäköintiä (myös asiakaspysäköin-

tiä) koskevat tiedotteet löytyvät HUS-intranetistä>Liiketoiminta ja tukipalvelut>HUS-Kiinteistöt Oy sekä 

internet-sivuiltamme www.hus-kiinteistot.fi 

 

 

http://www.hus-kiinteistot.fi/
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RFID-tunnisteen käyttöohje pysäköintilaitoksissa 
 
Sopimuspysäköinnissä puomien avaamiseen käytetään pitkänkantaman etätunnistusjärjestelmää (RFID, Radio 

Frequency IDentification). RFID-tunniste avaa puomin auton sisältä ilman ikkunan avaamista. Tunnistetta ei saa 
käyttää lipukkeenantajassa. 
 
 
Käytännön vihjeitä: 
 

 tunniste suositellaan kiinnittämään imukuppipidikkeellä tuulilasiin 

 tunnisteen lukija-antenni sijaitsee ajokaistan yläpuolella tai sivulla, ei li-
punantajassa 

 saavu puomilaitteelle rauhallisella ajonopeudella 

 pysähdy lipukkeenantajan kohdalle 

 pidä tunniste paikoillaan luettavuuden parantamiseksi 

 ruuhka-aikana pidä riittävästi etäisyyttä edellä ajavaan autoon 

 mikäli asioit jossakin muussa p-talossa lyhytaikapysäköintiasiakkaana,  
laitteet lukevat ensin tunnisteesi. Ulosajossa odota kunnes laitteessa lukee 
”Aseta lipuke” ja syötä vasta silloin lipuke. 

 
 
Kadonneen tunnisteen uusimisesta perimme 20 euron maksun. 
 
 

 

 
Ongelmatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä valvomoon 
laitteessa sijaitsevalla puhelinpainikkeella.  
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