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Vaivatonta pysäköintiä sakoitta
Tekniikasta apua pysäköintiin
Vältä parkkisakot uuden tekniikan avulla
Ei enää turhia sakkoja

Parkkikiekko hukassa, rikki, unohtui laittaa siinä kiireessä tai ajattelin vain
pistäytyä nopeasti, – ja sitten tuulilasissa oli sakkolappu. Kuulostaako tutulta?
Automaattinen, elektroninen pysäköintikiekko ja mobiilisovellus säästävät sekä aikaa että rahaa,
ympäristöstä puhumattakaan. Liikenne- ja Viestintäviraston pysäköintikiekoille asettaman asetuksen
muuttuminen mahdollistaa autoilijalle nykyteknologian hyödyntämisen myös pysäköintialueilla, jotka
vaativat pysäköintikiekon käyttöä.

Tanskalainen NEEDIT elektronien PARK LITE ja PARK MINI -pysäköintikiekko sekä PARK LITE- mobile
puhelinsovellus helpottavat autoilijan arkea, säästävät sekä rahaa että luontoa.

2 (6)

Suomessa määrätään satojatuhansia pysäköintivirhemaksuja vuodessa, rohkeimpien arvioiden mukaan määrä on
jopa 900.000. Niinpä se onkin merkittävä tulonlähde kunnille ja kaupungeille, jotka keräävät vuosittain mittavat,
kymmenien miljoonien eurojen, tulot pysäköintivirhemaksuilla. Puhumattakaan yksityisistä pysäköintiä valvovista
yrityksistä.
Suomessa on jo vuosia toiminut yksityisiä yrityksiä, jotka valvovat kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa tehdyn
sopimuksen perusteella pysäköintiä yksityisillä alueilla. Voimassa olevassa laissa ei ole yksityistä
pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä, vaan toiminta on rakentunut yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön
varaan.

Ajoneuvon rekisterikilven kaukoluku- ja tunnistustekniikka kehittyvät koko ajan ja tämä
tehostaa valvontaa entisestään.
Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu on 20 euroa pysäköintivirheen laadusta
riippumatta. Sisäministeriön asetuksella pysäköintivirhemaksua voidaan korottaa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen
niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.
Pysäköintivirhemaksut suurimmissa kaupungeissa vaihtelevat 40 – 80 € välillä.
Vuoteen 2016 asti pysäköintivirhemaksuista sai valittaa veloituksetta. Hallinto-oikeuden otettua käyttöön 250 €
kynnysmaksun, on valituksien määrä laskenut merkittävästi siitäkin huolimatta, että maksun saa takaisin, jos
todetaan, että valitus on aiheellinen. Yhä harvempi siis uskaltaa ottaa riskin.

Pysäköintikiekko ja hallituksen norminpurku talkoot.
Liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2015 lopussa antamassa asetuksessa pysäköintikiekko määritellään
laitteeksi, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika. Asetuksessa ei aseteta enää tarkkoja vaatimuksia esimerkiksi
kiekon koolle tai värille, vaan keskeistä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa. Nykyään
pysäköintikiekko voi olla myös elektroninen laite, kun se täyttää uuden asetuksen vaatimukset.

Automaattiset, elektroniset pysäköintikiekot helpottavat elämääsi ja säästävät useilta
sakoilta.
Norminpurkutalkoiden seurauksena autoilija voi perinteisen pysäköintikiekon sijaan valita elektronisen
pysäköintikiekon, mikä helpottaa pysäköintiä, sillä laite toimii täysin automaattisesti.
Tanskalainen NEEDIT on vuodesta 2008 kehittänyt ja valmistanut automaattisia, elektronisia pysäköintikiekkoja ja
laitteille on myönnetty useita EU:n kattavia patentteja. NEEDIT on Euroopan markkinajohtaja ja alan edelläkävijä, sen
valmistamat elektroniset pysäköintikiekot ovat myydyimpiä niin Pohjoismaissa kuin koko Euroopassakin.
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NEEDIT Park Lite ja Park Mini pysäköintikiekot on Liikenne- ja viestintäviraston vaatimusten mukainen. Siinä on
digitaalinen Quartz kello ja vuosikalenteri, mikä huomioi automaattisesti kesä-ja talviaikaan siirtymiset sekä
karkausvuodet. Laitteen etu- ja takaosassa on LCD-näyttö, josta saapumisaika näkyy sisälle ja ulos.
NEEDIT pysäköintikiekot ovat täysin automaattisia. Kun ajoneuvo pysäköidään tai sen moottori sammuu, laitteen Gvoima- ja liiketunnistin havaitsee sen ja 20 sekunnin kuluttua laite muuttaa digitaaliseen kelloon saapumisajan
Suomen vaatimusten mukaisesti seuraavaan puoleen tai tasatuntiin.
NEEDIT pysäköintikiekossa saapumisaika asettuu aina oikein, automaattisesti. Pysäköintikiekon takana on painike,
jolla voi muuttaa tai jatkaa pysäköintiaikaa manuaalisesti. Kellosta voi myös kätevästi tarkistaa ajan. Laite toimii
helposti vaihdettavalla Litium paristolla, mitä on saatavilla kaikista hyvin varustelluista myymälöistä, paristot
kestävät jopa noin 3 vuotta. Pariston käyttöikää kasvattaa se, että laite sammuu automaattisesti, kun auto on
liikkeessä. Laite kiinnitetään tarroilla tuulilasiin, suosituksen mukaisesti oikealle, apumiehen puolelle, näin se aina
paikoillaan ja valmiina käyttöön. Laite kestää Suomen ankarassa ilmastossa, laitteen säänkesto välillä - 40C - +75C
on SGS FIMKOn testaama.

NEEDIT pysäköintikiekko ja Mobiilisovellus– tekevät pysäköinnistä vaivatonta.
NEEDIT tarjoaa pysäköintikiekon käyttäjille veloituksettoman PARK LITE-sovelluksen, jonka voi ladata iOS- ja Androidälypuhelimiin. Sovellus on ladattavissa AppStoresta ja Google Play Storesta. Muilla valmistajilla vastaavaa sovellusta
ei ole.
Kun kuljettaja pysäköi autonsa, NEEDIT pysäköintikiekko toimii automaattisesti, PARK LITE -sovellukseen kuljettaja
asettaa pysäköinnin alkamisajan ja määrittelee kuinka monta minuuttia ennen pysäköinnin päättymistä sovellus
ilmoittaa siitä, että pysäköintiaika päättymässä. Sovellus ilmoittaa myös pysäköintiajan päätyttyä. PARK LITE sovellus neuvoo tarvittaessa lyhimmän reitin auton luo. Mikä parasta sovellus näyttää anonyymisti lähistöllä olevat
pysäköidyt PARKLITE -sovelluskäyttäjien pysäköintipaikat ja ajat, jolloin pysäköintiaika on päättymässä sekä PARKLITE
-sovellusta käyttäviltä vapautuneet pysäköintipaikat. Tämä puolestaan helpottaa käyttäjää löytämään
pysäköintipaikan läheltä ja vaivattomasti, ajamatta turhia kilometrejä.

4 (6)
PARK LITE -sovellus hyödyntää Googlen karttapalvelua. PARK LITE –sovellus on maksuton ja sen voi ottaa käyttöön,
vaikka NEEDIT pysäköintikiekkoa ei vielä olisikaan. Pelkästään jo Tanskassa PARK LITE-sovelluksen käyttäjiä on jo yli
1.500 000 ja määrä kasvaa koko ajan.

NEEDIT pysäköintikiekot ovat edullisia. PARK LITE maksaa Svh 34,90€ ja uusi pieni PARK MINI Svh 39,90€
NEEDIT pysäköintikiekkoja edustaa ja maahantuo Oy One-Pro Ab. Tuotteita saatavana useista kaupan ketjuista ja
alan liikkeistä. Katso lisää tuotteista www.parklite.fi tai www.needit.fi
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