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Pysäköinninvalvonnan tarkoitus 

Kiinteistön pelastustiet pysyvät esteettöminä, eikä piha-alueille pysäköidä autoja 

Vieraspaikat pysyvät vieraiden käytössä 

Asukaspysäköintipaikat pysyvät asukkaiden käytössä 

Invapaikat pysyvät vammaisen pysäköintiluvan haltijoiden käytössä 

Kiinteistöhuolto sekä jätehuolto voidaan suorittaa ilman esteitä 
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Miksi Q-Park – Avaimet käteen konsepti 

Pysäköintivalvontapalvelumme sisältö 

Pysäköinninvalvonta maksutonta kiinteistölle 

Valvontaa maanantai – sunnuntai 

Henkilöstöllä tunnistettava työasu ja ajoneuvo  

Koulutettu ja perehdytetty henkilökunta 

Ehtokyltityksen suunnittelu, asentaminen sekä jatkuva 
huolto ja päivittäminen  

Pysäköintilupien tilaaminen mahdollista 

Oma asiakaspalvelu (Ei ulkoistettu) 

Nopea palautteen käsittely ja reagointi  

Reklamaatioiden käsittely keskimäärin alle 48h 
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Miksi Q-Park – Valvontapyyntölomake 

Valvontapyyntölomakkeella tavoitat 
pysäköinninvalvonnan reaaliajassa: 

Maksuton palvelu 

Kätevä ja nopea 

Asukkaiden käytössä 

Helppo käyttää 

Vapauttaa isännöitsijän resursseja 

Tehostanut valvontaa ja ratkaisee ongelmat 
nopeasti 
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Valvonta käytännössä 

Kaikki virheellisesti pysäköidyt autot kuvataan valvontamaksun kirjoittamisen yhteydessä 

 

Asukaspysäköinti 

Asukaspysäköintialueilla pysäköinti sallittu ainoastaan vuokratuilla paikoilla 

Asukas voi tehdä valvontapyynnön omalle paikalle luvattomasti pysäköidystä autosta 

Voidaan tarkistaa tarvittaessa isännöinnistä saatavalla autopaikkalistan avulla 

Tarvittaessa lupapysäköintialueilla pysäköinti sallittu ainoastaan pysäköintiluvalla 

 

Vieraspaikat 

Usein aikarajoitettuja - Esim. 4 tuntia pysäköintikiekolla 

Ajoneuvolle kirjoitetaan valvontamaksu vasta kun sallittu pysäköintiaika on ylitetty 
vähintään 15 minuutilla 
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Valvonta käytännössä 

Invapaikat 

Mikäli invapaikka on kaikkien vammaisen pysäköintiluvan haltijoiden vapaassa käytössä, voidaan myös luvan käyttöä valvoa 

Vuokrattavan/vuokratun invapaikan valvominen tuottaa helposti haasteita  

Ulkopuolinen invaluvan haltija ei välttämättä ymmärrä, että autopaikka saattaa olla vuokrattu 

 

Piha-alueet ja pelastustiet 

Pysäköinti kielletty (lyhytaikainen lastaus/lastin purku sallittu) 

Ajoneuvot kuvataan, jonka jälkeen palataan aikaisintaan 15 min kuluttua tarkistamaan onko ajoneuvon ympärillä tapahtunut selviä 
lastauksen merkkejä 

 

Huoltoajoneuvot 

Huoltopysäköinti sallittu esim. vain kiinteistön huoltoluvalla tai ennalta linjattujen yritysten autoille 

 

Hylättyjen ajoneuvojen siirrot (Valtakirja) 

 

Pysäköinninvalvonta Heka Koillinen Oy © Q-Park 2019 6 



Text 100% 

Ajoneuvojen siirrot 

Heka Koillinen Oy on valtuuttanut Q-Park Finland Oy:n pyytämään ajoneuvon siirtoa, ajoneuvojen siirtämisestä annetun 
lain nojalla, Heka Koillinen Oy:n omistamien ja  hallinnoimien kiinteistöjen alueella. Q-Park on tällöin valtuutettu myös 
osoittamaan siirrettävät ajoneuvot kaupungille 

Q-Park ei itsessään hinaa ajoneuvoja, vaan loppukädessä ajoneuvojen siirroista vastaa aina kunnallinen taho 

Annamme aina oman siirtokehotuksemme autolle, ennen kuin teemme siitä siirtopyyntöä/virka-apupyyntöä kaupungille 

Ajoneuvon siirto vuokrattavalta autopaikalta (Asukaspysäköinti) 

On oltava varma tieto siitä, että autolla ei ole pysäköintioikeutta autopaikalle 

Varmistamme aina onko paikalla voimassaolevaa vuokrasopimusta, ja kenelle se on mahdollisesti vuokrattu 

Mikäli paikka on vuokrattu ajoneuvon omistajalle/haltijalle, mutta se halutaan kuitenkin siirtää (esim. romuautot), tulee 
paikka irtisanoa ennen kuin teemme siitä siirtopyynnön kaupungille 

Vieraspaikat, invapaikat, piha-alueet ja pelastustiet 

Mikäli ajoneuvo ei siirry lähipäivinä valvontamaksun antamisen jälkeen, annamme sille automaattisesti siirtokehotuksen 

Jos ajoneuvoa ei siirtokehotuksestakaan huolimatta siirretä paikalta, käynnistämme prosessin sen siirtämiseksi 
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Mitä huomioida ennen valvonnan käynnistymistä 

Mitä ja miten kohteessa valvotaan 

Piha-alueet ja pelastustiet  

Pysäköinti on kielletty lukuun ottamatta 
lyhytkestoista lastaamista ja purkamista 

Vuokratut pysäköintipaikat  

Pysäköintiluvat? 

Vieraspaikat  

Millaiset rajoitukset? 

Erikoispaikat ja poikkeukset 

Invapaikat, saattoliikennepaikat, käytöstä 
poistetut autopaikat 

Huom! Tiedottaminen valvonnan aloittamisesta 
on palveluntilaajan vastuulla. 
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