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Lähes kaksi viidestä ohittaa parkkipaikan välttääkseen taskuparkkeerauksen 
 

Autoklinikan tuoreen kyselyn mukaan lähes 40 prosenttia suomalaiskuljettajista valitsee mieluummin 
parkkipaikan hieman kauempaa kuin suorittaa taskuparkkeerauksen. Rohkaisua hyödyllisen 
ajoliikkeen haltuunottoon antavat Taskuparkin SM-kisat, joissa maan parhaimpia parkkeeraajia 
etsitään neljässä karsintakilpailussa eri puolilla Suomea. 
 
Pysäköintialueilla liikkuminen ja eritoten taskuparkkeeraus ovat taitolajeja, jotka jännittävät monia kuljettajia. 
Maan johtava kolarikorjaamo Autoklinikka haluaa kiinnittää huomiota turvalliseen pysäköintiin järjestämällä 
jälleen Taskuparkin SM-kilpailut, joissa parkkitaitureita haetaan nyt entistä laajemmin. 
 
Moni ohittaa hyvän parkkipaikan, jos se vaatii taskuparkkeerausta 
 
Autoklinikan teettämä kyselytutkimus paljastaa, että taskuparkkeeraus aiheuttaa monille suomalaisille 
haasteita. Jopa 36 prosenttia autoilijoista kertoo ohittaneensa joskus lähellä päämäärää olevan parkkipaikan 
ja pysäköineensä suosiolla hieman kauemmaksi, koska lähipaikka vaati taskuparkkeerausta. 
 
Tutkimustulosten perusteella taskuparkkeerauksen pelko hälvenee kokemuksen myötä. Alle 35-vuotiaiden 
joukossa taskuparkkeerausta väistäneiden osuus kasvaa 46 prosenttiin, kun taas yli 65-vuotiaista vain 28 
prosenttia kertoo valinneensa parkkipaikan etäämmältä välttääkseen tuon pahamaineisen peruutusliikkeen. 
 
Taskuparkin SM-kisat juhlistavat taitavia kuljettajia ja muistuttavat turvallisuuden tärkeydestä 
 
Autoklinikka järjestää jälleen Taskuparkin SM-kilpailut, laajempana kuin koskaan. Tänä vuonna Suomen 
taitavimpia taskuparkkeeraajia etsitään neljän karsintakilpailun avulla. Alueelliset karsinnat järjestetään 
lauantaina 21.9. klo 12 alkaen Mikkelissä, Seinäjoella ja Rovaniemellä. Neljäs karsintakilpailu järjestetään 
Helsingissä sunnuntaina 29.9. klo 10:30. 
 
Taskuparkin SM-kilpailut huipentuvat finaalitapahtumaan Helsingin Narinkkatorilla sunnuntaina 29.9. klo 
13 alkaen. Samalla vietetään järjestyksessään jo kolmatta kansallista Pysäköintipäivää. Tiukan kilpailun 
ohessa tarjolla on ohjelmaa koko perheelle, ja tapahtuman juontaa Radio Novasta tuttu Esko Eerikäinen. 
 
– Maineen ja kunnian lisäksi voittajalle on luvassa 1 000 euron arvoinen matkalahjakortti. 2. ja 3. sijalle 
yltäneet taas palkitaan 200 euron arvoisella matkalahjakortilla. Lisäksi arvomme kaikkien finalistien kesken 
mukavia tuotepalkintoja, Pentti Oksanen Autoklinikalta kertoo. 
 
Taskuparkin SM-kisat ovat avoinna kaikille ajokortin omistaville. Tarkemmat tapahtumatiedot sekä 
ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta www.pysakointipaiva.fi.  
 
Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. 
Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 028 mannersuomalaista, jotka käyttävät autoa vähintään 
satunnaisesti. Otos kerättiin elokuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin 
sähköpostitse. 
 
 
Lisätietoja: 

 
Pentti Oksanen, Autoklinikka-yhtiöt Oy 
puh. +358 40 033 9920, s-posti: poksa@autoklinikka.fi 
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Autoklinikka-yhtiöt on autojen pelti- ja kolarivaurioiden korjaamiseen erikoistunut, kaikkien vakuutusyhtiöiden 
hyväksymä monimerkkikorjaamoketju. Vuonna 1992 perustettu Autoklinikka palvelee asiakkaitaan 35 
toimipisteessä. Yhtiön liikevaihto on 40 MEUR ja se työllistää 250 alansa ammattilaista. Vuosittain 
Autoklinikoilla korjataan yli 30 000 kolhittua tai kolaroitua autoa. Autoklinikka on myös Tesla-sähköautojen 
auktorisoitu vauriokorjaamoketju Suomessa. Autoklinikan kasvustrategian tavoitteena on tarjota alan parasta 
palvelua sekä toimia autokorjaamoalan suunnannäyttäjänä. Autoklinikka on osa pohjoismaista Werksta-
konsernia. 
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