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Viikkotiedote Pyynikin Trikoon aluekehityksestä
Viikot 32 – 34
Pyynikin töistä viikkotiedotteita tullaan julkaisemaan n. 3 - 4vk välein riippuen tiedotustarpeesta. Seuraava viikkotiedote annetaan viikolla 34 – 35.
Ajantasaisin viikkotiedote nettisivuilla: https://pyynikintrikoo.fi/alueen-valiaikaiset-ajo-ja-pihajarjestelyt/
Tiedotteen mukana seuraavat liitteet:
1. Asemapiirros Pyynikin Trikoon alueesta
2. Ohjeistusta Pyynikin Trikoon pysäköintihallin vuokraukseen ja pysäköintiin
3. Pelastusajoista ohjeet

Alueen työmaatoiminta:
Alueella tällä hetkellä seuraavanlaisesti työmaatoimintaa, joiden arvioidut valmistumisajankohdat:
Pyynikin Vartijan viimeistelyt
→ 08 / 2022
Pihakannen viimeistelyt
→ 08 / 2022
Alapihan pihatyöt
→ 09 / 2022
Pyynikin Mestari
→ Syksy / 2022
Meluava työ pyritään suorittamaan kello 7-18 välillä. Lauantaisin töitä tehdään kello 8-15 välillä. Töiden suunnittelussa pyritään siihen, että meluavat
työt suoritetaan pääasiassa arkisin.
Patruunan sisäpihalle tapahtuvasta muuttoliikenteestä on aina sovittava vähintään 5 työpäivää etukäteen (yhteyshenkilö Tanel Tiainen, alapuolella
yhteystiedot). Yhteystiedot ja lisätietoja projekteista:
Lisätietoa Mestarin työmaa-asioissa:
Tero Ahokangas
Puh. +358 (0)40 7676937
S-posti: tero.ahokangas@ains.fi

Lisätietoa Vartijan työmaa-asioissa
Ville Salminen
Puh. +358 (0)41 547 7883
S-posti: ville.salminen@ains.fi

Lisätietoa pihakannen ja alapihan työmaasta
Tanel Tiainen
Puh. +358 (40) 419 7203
S-posti: tanel.tiainen@ramboll.fi

Yhteystiedot parkkihallin ja kiinteistöjen hoidosta:
Pyynikin Trikoon alueen kaupallisten kiinteistöjen (Kamreeri, Trikoo, Vartija, Parkki) manageerauksesta vastaa Caverion Suomi Oy. Yhteystiedot
alapuolella.
Lisätietoa parkin
sähkölatausongelmissa:
Antti Riutta
Puh. 040 821 2432
S-posti: antti.riutta@igl.fi

Kaupallisten kiinteistöjen (1D, 1C, Parkki)
kiinteistöpäällikkö:
Ari Marttila
Puh. 050- 320 4845
ari.marttila@caverion.com

Lisätietoa pysäköintiasioissa ja P-paikkojen vuokrauksesta:
Puhelimitse 040 653 8556 (arkisin klo 9 – 15)
S-posti: info@eparking.fi

Auenneet palvelut:
Pihakannen keskellä aukeaa myös suomalaisen korubrändi Me & Martinan myymälä lähiaikoina, josta tiedotetaan erikseen.
lisätietoja https://meandmartina.com/
Samoin Optimal Brain -yrityksen toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Mad Finn Brew Distillery
Mad Finn Brew Distillery is open!
Mon- Tue closed, Wed-Thu 16-22(kitchen 21), Fri 16-00 (kitchen 22), Sat 12-00(kitchen 22) and Sun 12-21 (kitchen 20).
Craft beer and Pizza available! With code “neighbor/naapuri” -20% from pizzas. Cheers!”
More info: www.madfinn.fi
Latest news in Facebook and IG @madfinnbrewing.

Market Trikoo
Päivittäistavarakauppa Market Trikoo on auennut. Lisätietoja Market Trikoosta: https://www.markettrikoo.fi/

UNITY.
Lisätietoja UNITY. Tampereesta: https://unity-living.com/fi/sijainnit/unity-tampere/

Aitoleipä Pyynikki
Lisätietoja Aitoleipä Pyynikistä: https://aitoleipa.fi/ravintolat/aitoleipa-pyynikki/

Kuntosali LOADED
Lisätietoja kuntosali Loaded:ista: https://loaded.fi/
LOADEDilla pääsee poikkeamaan salin aukioloaikoina arkisin 16-18 ja lauantaisin 12-15. Salille on mahdollista tulla vilkaisemaan tilat tai testitreenille.
Testitreenille pääsee kuiskaamalla salasanan ”Naapurit” salin henkilökunnalle.

KOy Tampereen Pyynikin Trikoo
Pyynikintie 25, 33230 Tampere
(käyntiosoite: Nahkakuja 7 D, 1.krs)

info@pyynikintrikoo.fi
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Ohjeistusta Pyynikin Trikoon pysäköintihallin vuokraukseen ja
pysäköintiin
Aluekehityksestä, parkkihallista, parkkijärjestelmästä ja tiedottamisesta voitte nyt antaa vapaata palautetta: https://forms.gle/GjJbyDDJdUkmpEyj9
Linkin löydätte jatkossa myös nettisivuilta. Palautteen voi antaa täysin anonyymisti tai jättää yhteystiedot halutessaan.
Pysäköintivalvontapyyntöjä ja ilmoituksia virheellisistä pysäköinneistä alueella voitte tehdä osoitteessa: https://pysakointiturva.fi/valvontapyynnot/
Pysäköintivalvonta suorittaa säännöllisesti valvontaa P2 ja P3 halleissa ja virheellisistä pysäköinneistä tullaan sakottamaan.
Lyhytaikaisessa pysäköinnissä on väliaikaisesti jouduttu valitettavasti ottamaan rekisterinumerolla tapahtuva automaattinen oven avaus pois käytöstä
johtuen nosto-ovesta kaksisuuntaisesti kulkemisesta aiheutuvista virheellisistä maksutapahtumista johtuen. Syksyllä 2022 ajo tulee siirtymään
parkkihallissa läpisajoksi niin, että Trikookujalta tapahtuu sisäänajo ja Nahkakujalta ulosajo, jolloin automaattinen oven avaus ja veloitus
lyhytaikaisessa pysäköinnissä tullaan ottamaan takaisin käyttöön.

HUOM! Laskutuksesta/maksuista pysäköintihalliin liittyen:
Pyynikin Trikoon pysäköintihallin sopimuslupien maksut tulee maksaa eParking -verkkosivun tai mobiiliapplikaation kautta.
Klikkaamalla ”maksa” -painiketta, aukeaa vuokraajille sallitut maksuvaihtoehdot. Alapuolisesta kuvasta 1 näette mahdolliset
maksuvaihtoehdot. Vuokraajat voivat myös sallia automaattisen laskutuksen, jolloin tulee tallentaa korttitiedot eParkingiin, miltä
veloitetaan automaattisesti kuun vaihteessa sopimuksen mukainen vuokra.

Kuva 1: Maksuvaihtoehdot eParking -järjestelmässä.
Maksuista ei tule muistutusta, joten muistakaa hoitaa maksunne ajoissa. Eräpäivä on aina kuukauden puolessa välissä.
Suosittelemme sivustolla/sovelluksessa määrittelemään automaattiveloituksen.
Sovelluksen käyttöönottoon lisäohjeita löydätte: https://eparking.fi/fi/newuser

Sopimuspysäköinti:
Sopimuspysäköinnissä vuokraaja saa itselleen pysäköintioikeuden P2- ja P3-halleihin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja
kuukauden irtisanomisajalla. P1 -hallin paikat tiedusteltavissa erikseen.
Hinnoittelu sopimuspysäköinnille on toistaiseksi (sis.alv):
Pysäköintioikeus P2/P3 -halleissa
105,40 €/kk
Moottoripyörä-parkkioikeus
45 €/kk
Sopimuspysäköinnin aloittamista varten teidän tulee ottaa yhteyttä eParkingin infoon sähköpostilla osoitteeseen info@eparking.fi
sähköpostiotsikolla ”Pyynikin Parkin pysäköintioikeus”.

Lyhytaikainen pysäköinti:
Lyhytaikaiseen pysäköintiin tarvitsette eParking-sovelluksen. Sovelluksen voitte ladata App Storesta tai Google Play -palvelusta.
Tuntiveloitushinnat lyhytaikaisille pysäköinneille (sis.alv):
1,5 €/h ensimmäiset kaksi tuntia
→ ensimmäisen kahden pysäköintitunnin jälkeinen aika 1 €/h
Erikseen vuorokausipysäköinti 15 €/vrk

Sähkölatauspisteiden käyttö P2-hallissa:
P2-hallissa sijaitsee tällä hetkellä 8 autopaikkaa varustettuna eTolppa-pistorasialla sähkö- ja hybridiautojen lataukseen.
Latausparkkipaikoilla toimii 11kW lataustolpat (puolinopea), sekä 3,6kW hidaslataus.
Hinnoittelu lataukselle on toistaiseksi seuraava (sis.alv):
Puolinopea 0,20 €/kWh
Hidas lataus 0,18 €/kWh
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Usein kysytyt kysymykset Pyynikin Trikoon pysäköintihallin vuokraukseen
ja pysäköintiin liittyen
1.

Miten parkkihalliin kulkeminen tapahtuu kävellen?
Parkkihalliin pystyy kulkemaan asemakartan mukaisista kulkuovista, sekä tarvittaessa nosto-ovista. Kulkuovet
saa aukeamaan eParking-puhelinsovelluksen ovikoodilla. HUOM! ovikoodin jälkeen painettava ”#”-näppäintä.
Nosto-oven saa auki kohdasta ”Puomin avaus”. Alapuolella kuvasarja selventämään ko. kohtien löytämiseen.

2.

Miten toimin, jos nosto-oven automaattinen avaus ei toimi?
Mikäli automaattinen nosto-oven avaus rekisteritunnistuksella ei toimi, voitte avata nosto-ovet eParkingpuhelinsovelluksesta kohdasta ”Puomin avaus”. Yläpuolisesta kuvasarjasta löydätte kohdan.
Toimiiko parkkihallissa pysäköintivalvonta?
Pyynikin Trikoon Parkkihalleissa P2 ja P3, sekä piha-alueilla pysäköintivalvontaa hoitaa Pysäköintiturva.
Pysäköintivalvonta aloitetaan 20.9.2021 lähtien, jolloin virheellisestä pysäköinnistä ja suorittamattomista
pysäköintimaksuista sakotetaan.
Toimiiko automaattinen rekisteritunnistus ulkomaalaisille rekisteritunnuksille tai museorekisteritunnuksille?
Toimii. Mikäli ongelmia kuitenkin rekisteritunnistuksen kanssa, voi oven avata puhelinsovelluksen kohdasta
”Puomin avaus” (katso yläpuoli)
Miten yli 24 h lyhytaikaisessa pysäköinnissä parkkeeraus toimii?
eParking-sovelluksessa voi tällä hetkellä valita maksimiveloitukseksi vain 24 h. Tämä tarkoittaa, että
lyhytaikaisessa parkkeerauksessa on muistettava uusia 24 h jälkeen parkkeerauksen aloitus. Tähän ollaan
kuitenkin kehittämässä ratkaisua missä onnistuu kerralla yli 24 h parkkeeraus ilman uuden parkkeerauksen
aloitusta. Ratkaisusta tiedotetaan myöhemmin vielä erikseen.

3.

4.

5.

Lisätietoa sovelluksen käytöstä ja pysäköintiasioista:
eParkingin info
Puhelimitse 040 653 8556 (arkisin klo 9 – 15)
S-posti: info@eparking.fi
Lisätietoa avainasioista:
tilaukset.tampere@amlukkoasema.fi.

KOy Tampereen Pyynikin Trikoo
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Lisätietoa piha- ja parkkihallin työmaa-asioissa:
Tanel Tiainen
Puh. +358 (0)40 612 7074
S-posti: tanel.tiainen@ramboll.fi
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Ohjeistusta pelastusajoista
Pyynikin Trikoon alueella mahdolliset pelastusajot ovat suoritettavissa työmaan läpi (esimerkiksi As
Oy Pyynikin Patruunan sisäpihalle).
Hätä- ja pelastustilanteissa toimi seuraavasti:
1. Soita hätänumeroon (112) ja toimi viranomaisten ohjeiden mukaan, ohjeista
pelastushenkilökunta ajamaan tarvittaessa työmaan läpi
2. Tiedota mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian työmaahenkilöstöä
a. Kävelemällä työmaatoimistoon (sisäänkäynti As Oy Pyynikin Kisällin ja As Oy Pyynikin
Patruunan välissä Kisällin puoleisella seinustalla) TAI
b. Soittamalla vastaavalle mestarille (Petri Tikkamäki, puh. 040 092 9673)
3. Avaa työmaaportit ja aidat pelastusajoneuvoille valmiiksi
4. Ole vastassa tai ohjeista joku olemaan vastassa pelastushenkilökuntaa työmaa-aidoilla tai porteilla
Alapuolisesta kuvasta näette violetilla pelastusajoreitin Pyynikin Patruunan sisäpihalle.
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