
Pysäköinti Keilalammessa 
 
Kaikilla Accountorin työntekijöillä ja vierailla on mahdollisuus maksuttomaan pysäköintiin 
Keilalammen ja Keilaniemen pysäköintihalleissa. Lue tarkemmat ohjeet alla. 
 
 
Asiakkaat ja vierailijat 
 
Accountorin asiakkaat ja vierailijat pysäköivät ensisijaisesti Keilalammen piha-alueella, jossa on 10 
maksutonta paikkaa.  
 
Kannella olevien pysäköintipaikkojen ollessa täynnä, asiakkaat ja vierailijat ohjataan ensisijaisesti 
pysäköimään tasoille P2 ja P3 ja tarvittaessa tasolle P1. 
 
Asiakkaiden ja vierailijoiden tulee ilmoittaa auton rekisteritunnus Keilalammen aulaan. Muussa 
tapauksessa pysäköinnistä voidaan sakottaa.  
 
Pysäköinti on asiakkaille ja vierailijoille maksutonta. Accountorille varattujen paikkojen ollessa 
täynnä tasoilla P2 ja P3 pysäköinnistä veloitetaan Accountorilta pysäköintimaksu. Pysäköinnistä 
tasolle P1 veloitetaan Accountorilta aina pysäköintimaksu. 
 
 
Accountorin henkilöstö 
 
Keilalammessa työskentelevät accountorilaiset voivat pysäköidä maksutta tasoilla H1 ja H2, joille 
pääsee Keilalammen kulkuavainta näyttämällä. Hallit ovat lämpimiä pysäköintihalleja, jotka 
sijaitsevat päällekkäin Keilalammen alla. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä.  
 
Jos H1 ja H2 ovat täynnä, voit pysäköidä maksutta myös tasoilla P2 ja P3. Pysäköintipaikkoja ei ole 
nimetty eli paikan voi valita vapaasti. 
 
Tärkeää: Keilalammessa työskentelevät saavat pysyvän pysäköintioikeuden ilmoittamalla auton 
rekisteritunnuksen Keilalammen aulaan. Mikäli rekisteritunnusta ei ole ilmoitettu aulaan, 
pysäköinnistä voidaan sakottaa. Lähetä viesti osoitteeseen info.keilalampi@accountor.fi ja kirjaa 
viestikenttään 

1. Oma nimesi 
2. Sähköpostiosoitteesi 
3. Puhelin-numerosi 
4. Auton rekisteritunniste 
5. Klusteri 

 
Jos käytössäsi on kaksi autoa, voit ilmoittaa molemmat rekisterinumerot. Pysäköintioikeus on 
voimassa kuitenkin vain yhdelle autolle kerrallaan. 
 
Keilalammessa vierailevat accountorilaiset, joilla ei ole Keilalammen kulkuavainta voivat pysäköidä 
maksutta tasoilla P2 ja P3. Muistathan Keilalammessa vieraillessasi ilmoittaa auton 
rekisterinumeron Keilalammen aulaan, muussa tapauksessa pysäköinnistä voidaan sakottaa 



 
 
Auton pesu, sähköautojen lataaminen, moottoripyörät ja polkupyörät 
 
Keilalammen pysäköintitasolle H1 tulee myös autonpesupalvelu. Kerroksessa H2 on latauspiste 
viidelle sähköautolle. Moottoripyörät pysäköidään tavallisiin pysäköintiruutuihin. Polkupyörille on 
telineet tasolla P1. Polkupyörien säilyttäminen Keilalammen sisätiloissa ei ole sallittua. 
 
 
Pysäköinninvalvonta 
Pysäköintihalleissa otetaan käyttöön rekisterinumeroiden skannaukseen perustuva 
pysäköinninvalvontajärjestelmä 27.8. Pysäköinninvalvonnasta vastaa 24PPartner.  
 
Osalle Keilalammen työntekijöitä on jaettu pysäköintilupakortti. Kortit poistuvat käytöstä 31.8. ja 
tämän jälkeen ne eivät oikeuta pysäköimään alueella. 
 
Pysäköinnistä ilman asianmukaista pysäköintioikeutta voidaan sakottaa. 
 
 
Ajo pysäköintihalleihin 
Pysäköintihalleihin ajetaan Keilaniementieltä metroaseman kohdalta.  
 
Maanantaina 20.8. ja 27.8. parkkihallin sisäänajolla on opastus klo 8-10.  
 
Vasen reuna: Ajo Keilalammen piha-alueelle (autokansi 10 paikkaa) 
Toinen kaista vasemmalta: Hallit H1, H2 ja P3 
Kolmas kaista vasemmalta: Hallit P1 ja P2 (Muista noudattaa liikennevaloja, lukijat sisäänajon 
yhteydessä) 
Oikea reuna: Portaat Keilalammen piha-alueelle 
 

 



 
 
                                    

 
 
 



             
 

    



 
 
 
Pysäköintipaikkojen määrä 
 
Kiinteistössä on nykyisellään yhteensä 694 autopaikkaa kahdessa eri paikoituslaitoksessa. 
Keilaniemen kylmässä pysäköintilaitoksessa on 485 ja Keilalammen lämpimässä hallissa 209.   
 
P1 146 paikkaa maksulliseen vieras- ja lyhytaikaiseen pysäköintiin 
P2 142 paikkaa (myös muita käyttäjiä kuin Accountor) 
P3 153 paikkaa (myös muita käyttäjiä kuin Accountor) 
H1 100 paikkaa (vain Accountor, ovi avautuu kulkutunnisteella) 
H2 109 paikkaa (vain Accountor, ovi avautuu kulkutunnisteella) 
Autokansi 10 paikkaa Accountorin asiakkaille ja vierailijoille 
 
Accountorin Keilalammen vuokrasopimukseen kuuluu 250 pysäköintipaikkaa halleissa H1, H2, P2 
ja P3 sekä 10 paikkaa autokannella. Mikäli käytössämme on ajoittain enemmän paikkoja, 
veloitetaan tästä käytöstä Accountoria erikseen. Valvonta tapahtuu automaattista rekisterikilven 
tunnistamista hyödyntäen. 
 
 
Muuta huomioitavaa 
 
Pysäköintihallien omistaja ei vastaa hallin käyttäjien omaisuudesta. Moottorihuolto, pesu, hionta, 
maalaus, tms. työskentely on halleissa kielletty. Halleissa ei myöskään saa säilyttää tavaroita, 
polttoainetta tms. Pysäköinti tapahtuu hallin käyttäjän omalla vastuulla.  
 
 
Kysyttävää? 
 
Accountorin henkilökunnan ja vieraiden pysäköinti 
Keilalammen info 
 
Pysäköintihallien omistaja 
Tapiola Paikoitus Oy, asiakaspalvelu 
PL 222, 02101 Espoo 
Puh. 010 2714 379 (avoinna arkisin klo 8.30 - 16.00) 
asiakaspalvelu@tapiolapaikoitus.fi  
 
Pysäköinninvalvonta 
24PPartner, asiakaspalvelu 
PL 50, 00511 Helsinki 
Puh. 010 271 4370 (avoinna arkisin klo 10.00 - 12.00) 
asiakaspalvelu@24PPartner.fi 
 
 
 



 
 


