
MOOVY-SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO:
VENEILIJÄN MOOVY-PARKKI, LUTAKON SATAMA
1. Lataa Moovy-sovellus App Storesta tai Google Play –kaupasta.

2. Rekisteröidy palvelun käyttäjäksi seuraavilla tiedoilla:  puhelinnumero, ajoneuvon rekisteritunnus ja maksukortin tiedot.

3. Ole yhteydessä Jyväs-Parkin palvelupisteelle palvelu@jyvas-parkki.fi ja kerro, että tarvitset veneilijän Moovy-
pysäköintisopimuksen. Ilmoita heille myös nimesi sekä se puhelinnumero, millä olet rekisteröitynyt Moovy-käyttäjäksi. 

mailto:palvelu@jyvas-parkki.fi


SOVELLUKSEN PALVELUVALIKKO

Palveluvalikko löytyy vasemmasta yläkulmasta
• Edut -valikossa näkyy, jos joku yritys on 

tarjonnut ilmaista pysäköintiaikaa.
• Pysäköinnit & tilaukset -valikosta löytyy 

pysäköintihistoria ja voimassa olevat 
sopimukset.

• Kaupasta tilataan (aktivoidaan) 
pysäköintisopimuksia

• Ajoneuvot-valikossa voi lisätä ja poistaa 
rekisteritunnuksia sekä hallita jokaisen auton 
automaattista kameratunnistusta.

• Maksutavoissa hallitaan maksukortteja.
• Omat tiedot.
• Tuki ja tietoa -valikosta löytyy usein kysytyt 

kysymykset.



PYSÄKÖINTIOIKEUDEN TILAAMINEN
• Käyttäjällä tulee olla Moovy-sovellus ladattuna.

• Kun veneilijän pysäköintioikeus on annettu Jyväs-Parkilta, sopimus on tilattavissa  Moovy-
sovelluksen palveluvalikosta ’Kauppa’.        

• Huom! Sopimus on tilattava (aktivoitava) ennen ensimmäistä pysäköintialueelle ajokertaa. 
Kannattaa kuitenkin tehdä tilaus (aktivointi) Moovyn Kauppa-valikosta aikaisintaan 1.5., niin et 
turhaan maksa kuukausimaksua huhtikuulta.
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SOVELLUKSEN KAUPPA

• Kaupasta voi tilata pysäköintisopimuksia joko julkisesti 
tarjolla oleviin kohteisiin tai kohteen operoijalta 
saadun tilausoikeuden jälkeen.

• Voimassa olevaa tilausta/sopimusta hallinnoidaan 
valikon Pysäköinnit & tilaukset välilehdeltä Tilaukset.

• Tilaukseen voi vaihtaa rekisteritunnusta, maksukorttia 
tai päättää tilauksen.



SOPIMUSTUOTTEEN KÄYTTÖ, 
EI KAMERATUNNISTUSTA P-KOHTEESSA

• Varmista, että puhelin on paikantanut sinut oikealle P-alueelle. 
Sopimuspysäköintialue näkyy kartassa keltaisena. Siirrä sijaintisi oikeaan paikkaan, 
mikäli automaattinen paikannus ei ole onnistunut.

• Valitse pysäköitävän auton rekisteritunnus sovelluksen alareunasta.
• Aseta tarvittava pysäköintiaika aikajanalta ja pyyhkäise ’Aloita pysäköinti’.
• Pysäköintiaikaa voi tarvittaessa lisätä käynnissä olevaan pysäköintiin.
• Kun olet poistumassa pysäköintialueelta, pyyhkäise Moovy-sovelluksen näytöltä 

’Lopeta pysäköinti’.
• Pysäköinti päättyy myös automaattisesti aikajanalle asetetun ajan loputtua.
• Pysäköinninvalvonta näkee vain käynnissä olevan Moovy-pysäköinnin 

rekisteritunnuksen perusteella omalla valvontasovelluksellaan. 
• Moovy-sovelluksen näytöllä näkyy yhteenveto päättyneestä pysäköinnistä.



HAVAINNEKUVIA SOVELLUKSEN KÄYTÖSTÄ
SOPIMUSPYSÄKÖINTIIN (HUOM. KUVISSA EI OLE VENEILIJÄN TUOTE / ALUE)



SOVELLUKSEN KÄYTTÖ LYHYTAIKAIS-
PYSÄKÖINNISSÄ
• Voit halutessasi hyödyntää samaa sovellusta lyhytaikaispysäköinteihin Jyväskylässä Jyväs-Parkin 

kohteissa ja monissa muissa Suomen kaupungeissa. 

• Kohteita on jo useita https://moovy.fi/autoilijoille/moovy-kohteet/.

https://moovy.fi/autoilijoille/moovy-kohteet/


PYSÄKÖINTI AUTOMAATTISEN
KAMERATUNNISTUKSEN KOHTEISSA
• Kameratunnistus-kohteessa autoilija ajaa vain sisään ja ulos käymättä maksupisteellä.

• Pysäköintimaksut veloitetaan jälkikäteen sovellukseen lisätyltä maksukortilta. Pysäköinti on hinnaltaan kohdehinnaston mukainen, ja 
Moovyn palvelumaksu on 0,49 €/pysäköinti, kuukaudessa kuitenkin enintään 4,95 €.



ITSE KÄYNNISTETTÄVÄ PYSÄKÖINTI ILMAN SOPIMUSTA
KADUNVARSILLA JA PUOMITTOMILLA ULKOALUEILLA
1. Aseta pysäköintiaika aikajanalta (1) ja valitse pysäköitävän auton rekisteritunnus (2).

2. Aloita pysäköinti valitulle autolle. Jos rekisteritunnuksia on vain yksi, se on automaattisesti valittuna.

3. Pysäköintiaikaa voi tarvittaessa muuttaa pysäköinnin ollessa käynnissä.

4. Lähtiessäsi lopeta pysäköinti (päättyy myös automaattisesti kun asetettu aika päättyy).
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