SAAPUMISOHJE TRIPLAN KOKOUSOSASTOLLE
Lämpimästi tervetuloa kokoustamaan Original Sokos Hotel Triplaan!
Olemme koonneet oheen saapumisohjeet kokousosastollemme, sekä vinkkejä eri kulkuvälineillä saapumiseen.
Kokousvastaanottomme sijaitsee 5. kerroksessa, kokoustilat kerroksissa 5. ja 7.
Kokousvastaanottoon pääsee kätevimmin kauppakeskuksen puolelta. Suosittelemme saapumaan 5. krs
kokousvastaanoton kautta, jotta henkilökuntamme voi opastaa teidät oikeaan tilaan.
Kauppakeskuksen puolella 5. krs sisäänkäynnin vieressä lukee kokouskeskus.
Kokoustiloihin pääset myös hotellin omilla hisseillä, jotka löytyvät vastaanoton (4krs.) vierestä. Kulku 7. krs
kokoustiloihin tapahtuu hotellin hisseillä.

Kuva kauppakeskuksen 4. krs tapahtumatorilta. Kuvassa on ympyröitynä kauppakeskuksen rullaportaat, jotka ovat lähinnä 5.krs
sisäänkäyntiä kokouskeskukseen.

Kuvaan merkitty rasteilla hotellin sisäänkäynnit kauppakeskuksen puolelta.

VINKKEJÄ ERI KULKUVÄLINEILLÄ SAAPUMISEEN:

1. JULKISILLA KULKUVÄLINEILLÄ SAAPUVILLE:
Julkisilla kulkuvälineillä on helppo tulla Triplaan. Raitiovaunu-ja bussipysäkit ovat rautatieaseman
eteläpuolella asema-aukiolla. Kaikki lähi-ja kaukoliikenteen junat pysähtyvät Pasilassa. Lentokentälle
pääset noin 20 minuutissa ja Helsingin keskustaan noin viidessä minuutissa. Tarkemmin tietoa Triplan
joukkoliikenteestä löytyy HSL:n sivuilta.
Tarkasta omat reittimahdollisuutesi ja aikataulut Reittioppaasta.

2. PYÖRÄLLÄ SAAPUVILLE:
Polkupyörille on varattu 3 400 pysäköintipaikkaa. Pyöräparkeista löytyy myös sähköpyörille latauspisteitä,
polkupyörien pesupaikka ja välineitä pientä huoltoa varten. Triplassa on myös Suomen ensimmäinen
pyörähotelli. Jäsenmaksulla saat käyttöösi palvelun, jossa voit jättää pyöräsi turvalliseen säilytykseen ja
käydä suihkussa.

3. AUTOLLA SAAPUVILLE:
Triplaparkki sijaitsee osoitteessa Pasilan Tornikuja, Helsinki. Ks. sijainti ja hae reittiohje kartalla »

Kokousasiakkaidemme pysäköintihinnat:
Parkkihallissa on 1 h ilmainen pysäköinti.
Kokousasiakkaan pysäköinti 20eur/vrk (norm. 25eur/vrk)
Triplaparkissa ei käytetä lipukkeita, vaan pysäköinti käynnistyy automaattisesti rekisteritunnuksen avulla.
Ilmoita pysäköinnistä heti saapuessasi kokousvastaanottoon.
Maksu kokousvastaanottoon. Pysäköinnistä ei myönnetä bonuksia. Ennakkoon sovittaessa pysäköinti
voidaan veloittaa myös yhteislaskulla.
Mikäli myönnetyn edun aika ylittyy, ylimenevä osuus maksetaan pysäköintihallin maksupisteellä.
Pysäköinnin asiakaspalvelu sijaitsee P1-kerroksessa ja on avoinna ma-la klo 7-21 ja su klo 10-20.
Jos sinulla on Moovy sovellus käytössä, se aktivoituu kun ajat parkkihalliin, mutta maksua ei synny ja
ajanotto katkeaa, kun ajat ulos hallista. Muista vain ilmoittaa kokousvastaanottoon että haluat suorittaa
pysäköintimaksun kokousosastolle.
Etua ei voi myöntää jo päätyneeseen pysäköintiin jälkikäteen.
Parkkihalliin voi ajaa myös osoitteesta Firdonkatu 2, mutta Pasilan Tornikujalta on suorempi reitti
hotellimme asiakkaille suositelluille pysäköintipaikoille.
Ajoneuvon maksimikorkeus parkkihallissa 2,3 m.
Yli 1h, mutta alle 1vrk pysäköintihinnat: https://malloftripla.fi/pysakointi
Suosittelemme P3-kerrosta
P3-kerroksessa on hyvin pysäköintitilaa. Parkkihallin keltaisten hissien luota löytyy Sokos Hotellin punainen
hissi, jolla on kulku suoraan hotellin 4. ja 5.kerrokseen.
Hotellille tuovan hissin välittömässä läheisyydessä on sinisellä opastevalolla merkittyjä
invapysäköintipaikkoja sekä valkoisella valolla merkittyjä sähköauton latauspisteitä.
P3-kerroksesta löytyy täyden palvelun autopesula, jossa myös auton huolto- ja katsastusmahdollisuus.
Triplaparkissa on autopaikkoja yhteensä 2110, joista 272 sähköautojen latauspaikkoja. Mahdollisuus myös
moottoripyöräpysäköintiin.

