
OPASKIRJA KUORMA-
AUTOJEN JA 
HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLISTEN 
JA VALVOTTUJEN 
PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN 
TOIMIJOILLE JA 
KÄYTTÄJILLE
Lyhyt versio



Turvalliset ja valvotut pysäköintialueet ovat 
välttämättömiä parannettaessa kuljettajien 
lepohetkien edellytyksiä. Turvallisuuden lisäksi 
tämän tulee sisältää peruspalveluja, kuten suihkut 
ja käymälät, peseytymistilat, Internet ja ruoan / 
juoman ostomahdollisuudet vakiomukavuuden 
tarjoamiseksi. Kuljettajien lepoa parantamalla 
tällaiset pysäköintialueet edistävät työoloja ja 
parantavat liikenneturvallisuutta. Turvallisuutta 
lisäämällä vähennetään lastien varastamista ja 
torjutaan yleistyvää salamatkustamista. Komissio 
rahoittaa turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita 
Verkkojen Eurooppa -kokonaisuuden kautta ja 
tavoitteenamme on, että laadittu opas antaa 
rahoituksen hakijoille - sekä julkisille että yksityisille 
tahoa - tietoa ja ohjausta, joiden avulla he voivat 
valmistaa tarvittavat kuljettajien ja laajemmin koko 
alan toivomat turvalliset ja valvotut pysäköintialueet.

ALKUSANAT 
Henrik Hololei
Liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtaja
Euroopan komissio
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KUINKA TÄTÄ 
OHJEKIRJAA 
LUETAAN?

MIHIN KUORMA-AUTOJEN 
JA HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLISIA JA VALVOTTUJA 
PYSÄKÖINTIALUEITA TARVITAAN?

Tässä ohjeessa kerrotaan kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen 
turvallisten ja valvottujen pysäköintialueiden konseptista.

Ohjeesta on saatavilla sekä lyhyt että pidempi versio. Lyhyt versio 
on yleiskatsaus. Pidemmässä versiossa on tietoja ammattilaisille, 
jotka keskittyvät kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisten ja 
valvottujen pysäköintipaikkojen käyttöönottoon ja käyttöön.

Liikenneinfrastruktuurin turvallisuus ja liikenneturvallisuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä logistiikka- ja liikennealalla, jolla työskentelee 
10 miljoonaa ihmistä, ja jonka osuus on 5 prosenttia Euroopan 
BKT:sta. Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja 
pysäköintipaikkoja tarvitaan yhä yleistyvien lastin varastamisten, 
salamatkustajien ja kuljettajiin kohdistuvien hyökkäysten 
ehkäisemiseksi. Ne varmistavat myös sen että kuljettajat voivat levätä 
hyvin ja turvallisesti. Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvalliset 
ja valvotut pysäköintipaikat vaikuttavat näin ollen olennaisesti 
turvallisuuteen.
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KENELLE TÄMÄ KÄSIKIRJA 
ON TARKOITETTU?

REKKOJEN PYSÄKÖINTIALUEIDEN 
OMISTAJILLE JA KEHITTÄJILLE

REKKOJEN PYSÄKÖINTIALUEISTA 
VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE

KULJETUS- JA 
VAKUUTUSYHTIÖILLE

KUORMA-AUTON KULJETTAJIEN 
JÄRJESTÖILLE

MISSÄ KUORMA-AUTOJEN 
JA HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLISIA JA VALVOTTUJA 
PYSÄKÖINTIALUEITA 
TARVITAAN?

Tutkimuksen verkkosivulla esitetty määritysraportti osoittaa 
kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen 
pysäköintialueiden tarpeet eri puolilla Euroopan unionia.
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Kartassa näkyy kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen pysäköintialueiden 
aukkoanalyysi EU:ssa.



MITEN KUORMA-AUTOJEN 
JA HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLISIA JA VALVOTTUJA 
PYSÄKÖINTIALUEITA 
ARVIOIDAAN?

Eurooppalaisessa standardissa kuorma-
autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisille 
ja valvotuille pysäköintialueille on neljä 
suojaustasoa. Nämä tasot pohjautuvat 
toisiinsa. Suojaustaso osoitetaan 
merkitsemällä, onko pysäköintialueella 
pronssi-, hopea- kulta- vai platinataso.

Kaikkiin suojaustasoihin on liityttävä yhdenmukaiset yhteisten 
peruspalvelujen vaatimukset.

Turvallisuus- ja huoltovaatimukset on tarkastanut riippumaton 
kolmannen osapuolen tarkastuselin. Tämä takaa luotettavuuden 
liikennesektorilla.

Turvallisuutta arvioidaan pysäköintialueen rajojen, itse pysäköintialueen 
ja sisään- ja ulosajon turvatekijöiden sekä henkilökunnan ja 
hallinnoinnin prosessien perusteella.

PLATINATURVATASO

KULTATURVATASO

HOPEATURVATASO

PRONSSITURVATASO
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PRONSSI
 TASO

HOPEA 
LISÄNÄ

PRONSSI

KULTA
 LISÄNÄ
HOPEA

PLATINA 
LISÄNÄ
KULTA

R
A

JA

■ Visuaalinen este, jonka 
avulla turvallisen
pysäköintialueen voi 
tunnistaa
■ Valaistus 15 luksia
■ Kasvillisuus leikattu, hyvä 
näkyvyys

■ Fyysinen este luvattoman 
pääsyn estämiseksi (esim. 
oja, kiviä aita) tai jatkuva 
koulutetun henkilökunnan 
järjestämä videovalvonta ja 
tallennus 
■ Valaistus 20 luksia 

■ > 1.8 m fyysinen este 
(korkeus)
■ Valaistus 25 luksia
■ Reuna-alueet kattava 
videovalvonta
■ Toimenpiteet, joiden 
avulla estetään tahaton 
esteiden vaurioittaminen
■ Pysäköintialueen ja 
esteen välillä 1 metrin alue

■ Fyysisen esteen lisäksi: 
Ylikiipeämisen esteet

P
Y

S
Ä

K
Ö

IN
TI

A
LU

E

■ Käyttö rajattu opasteilla 
vain kuorma-autoille ja 
luvan saaneille ajoneuvoille
■ Fyysinen tai etäkäytöllä 
tapahtuva
valvonta/
tarkastus vähintään kerran 
24 h aikana
■ Kaistojen valaistuksen 
tulee olla vähintään 15 
luksia
■ Kasvillisuus leikattu, hyvä 
näkyvyys

■ Fyysinen tai etänä 
tehty valvonta / tarkastus 
vähintään kaksi kertaa 24 h 
aikana (kerran päiväaikaan, 
kerran yöllä)
■ Jos jalankulkijoille 
on omat väylät, niiden 
valaistuksen tulee olla 
vähintään 15 luksia 

■ Paikan päällä tai 
etäyhteyden päässä 
olevaan henkilökuntaan saa 
yhteyden 24/7
■ Merkityt ajo- ja 
kävelyreitit

■ Paikalla henkilökuntaa tai 
videovalvonta 24/7

S
IS

Ä
Ä

N
-/

U
LO

S
K

Ä
Y

N
TI ■ Valaistus 25 luksia

■ Valvontakamerat (hyvä
kuvanlaatu)

■ Esteet/aidat
■ Videovalvonta (tallentaa 
sisään ajavat ajoneuvot) 

■ Aidat/esteet, joissa esteet 
alikaivautumiselle ja
ylikiipeämiselle
■ Luvattoman pääsyn esto/
tunnistaminen esim. 
kääntöportti jalankulkijoille
■ Rekisterikilven tunnistus

■ Paikalleen asennetut 
portit
■ Rekisterikilven on 
vastattava pysäköintilappua
■ Reaaliaikainen valvonta
sisään-/uloskäynneille, 
mukaan lukien
jalankulkijoiden sisään-/
uloskäynnit
■ Jos portilla on 
portinvartijan talo, sen tulee 
kestää ulkoiset hyökkäykset 
(suljettu ovi)

Kaikki EU:n tai kansalliset oikeussäännöt ohittavat tämän standardin vaatimukset. Jos jokin tämän 
standardin kriteereistä todetaan tässä yhteydessä pätemättömäksi, sovelletaan sitä kriteeriä, joka vastaa 
mitätöidyn kriteerin tavoitteita parhaiten soveltuvimmin.
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PRONSSI
 TASO

HOPEA 
LISÄNÄ

PRONSSI

KULTA
 LISÄNÄ
HOPEA

PLATINA 
LISÄNÄ
KULTA

H
E

N
K

IL
Ö

K
U

N
N

A
N

 P
R

O
S

E
S

S
IT

■ Luvattomien ajoneuvojen 
lukitseminen niin, ettei niitä 
voi ajaa pois tai
■ Luvattomien ajoneuvojen 
poisvienti, jos laillisesti 
sallittua
■ Riskiarviointisuunnitelma 
paikan päällä

■ Valtuutetun 
kouluttajan kouluttama 
henkilökunta paikalla tai 
valvontakeskuksessa 24/7
■ Vastuuhenkilön 
nimeäminen henkilökunnan 
prosesseille
vaaratilanteiden varalle
■ Dokumentoitu 
henkilöstön koulutus kerran 
vuodessa vaaratilanteiden 
ennaltaehkäisyyn liittyen
■ Vaaratilanteista 
ja rikoksista tulee 
pystyä ilmoittamaan 
henkilökunnalle ja poliisille 

■ Vartijoiden tulee olla 
kansallisen/Euroopan 
lainsäädännön mukaisesti
sertifioituja
■ Henkilökunnan pros-
essien vastuuhenkilön
tulee aikatauluttaa vaati-
mustenmukaisuustarkastuk-
set, viestintä,
uudelleensertifiointi
■ Käytössä on oltava 
tekninen käyttäjän käsikirja
■ Prosessit
hälytykseen vastaamisessa
■ Pysäköintialueen
hallinnointijärjestelmässä 
tulisi olla valmius DATEX II 
-tiedonsiirtoon
■ Toiminnan 
jatkuvuussuunnitelma
paikan päällä

■ Myös etähenkilökunnan 
tulee olla
koulutettua/sertifioitua
■ Henkilökunnalla on 
henkilökohtainen
viestintäjärjestelmä
■ Alueen esimiehen
turvallisuuskoulutus
■ Toimenpiteet 
sähkökatkon varalta
■ Paikallinen riskiarviointi
kerran vuodessa
■ Ennakkovaraamismah-
dollisuus Jos ennakko-
varaamisen voi tehdä 
sovelluksella tai vastaavalla, 
tiedonsiirron on oltava 
reaaliaikaista.

Minkä tahansa yllä kuvatun turvatason saavuttamiseksi 
pysäköintialueen on täytettävä pakollinen palvelutaso.

PALVELUTASO (PAKOLLINEN)

• Miesten ja naisten wc:t saatavilla 
ja käyttökunnossa
• Miesten ja naisten suihkut 
saatavilla ja käyttökunnossa
• Wc:t siivotaan ja tarkastetaan 
säännöllisesti (siivousaikataulun 
mukaisesti)
• Pesutilat siivotaan ja tarkastetaan 
säännöllisesti (siivousaikataulun 
mukaisesti)
• Vesihanat saatavilla ja 
käyttökunnossa

• Jäteastiat käytettävissä paikan 
päällä
• Selkeät opasteet, jotka edistävät 
turvallista liikennöintiä rekkojen 
pysäköintialueella
• Yhteystiedot hätätapauksia 
varten nähtävissä rekkojen 
pysäköintialueella
• Pikkupurtavaa ja juotavaa 
ostettavissa 24/7
• Mahdollisuus Internet-yhteyteen
• Sähköliitäntämahdollisuus 
henkilökohtaiseen käyttöön
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Seuraavat palvelut voidaan tarkastaa luotettavan tiedon 
varmistamiseksi, mutta nämä eivät määritä pysäköintialueen tasoa.

PALVELUTASO (VAPAAEHTOINEN)

• Ravintola 24/7 alueella tai sen 
lähistöllä
• Vaarallisten aineiden salliminen tai 
kieltäminen
• Erillinen vaarallisten aineiden 
pysäköinti
• Sähkö käytettävissä rekkojen 
jäähdytykseen
• Niissä maissa, joissa olosuhteet 
vaativat: tarvikkeet lumen ja jään 
poistamiseen kuorma-autosta
• Hygieniatuotteita ostettavissa
• Perustyötarvikkeita ostettavissa 
alueella tai sen lähistöllä
• Tekniset hätätilannetoimenpiteet 
saatavilla (esim. huolto lähellä)
• Pesula alueella tai sen lähellä
• Suoja ihmisille sateelta ja auringolta

• Vapaa-ajan tilat kuljettajille
• Rekkapesula alueella tai sen lähellä
• Picnic-pöydät
• Kauppoja lähellä
• Pikaravintola lähellä
• Huoltoasema alueella tai sen lähellä
• Myyntiautomaatit
• Varaosaliike alueella tai sen lähellä
• Erikoisruokavalioruokia saatavilla
• Rekkojen pysäköintialueen kapasiteetti 
(paikkojen lukumäärä)
• Sairaanhoitopalveluita lähellä
• Hotelli alueella tai sen lähellä
• Apteekki lähistöllä
• Poliisiasema lähistöllä
• Tullimaksuautomaatti käytettävissä
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Standardin yksityiskohtaiset tekniset eritelmät ja tarkastusohjeet ovat 
luettavissa tutkimuksen verkkosivuilla.

Tarkastuksen laajuus kattaa seuraavat seikat.

SERTIfIKAATIN 
SELITYS

VAATIMUKSET

TARKASTUS PAIKAN 
PÄÄLLÄ

TURVALLISUUSPUUT-
TEIDEN

TUNNISTAMINEN JA 
HAAVOITTUVUUKSIEN

HAVAITSEMINEN

MAHDOLLISTEN 
KORKEAMMAN 
TURVATASON 

SAAVUTTAMISEKSI
TARVITTAVIEN 

TOIMENPITEIDEN 
KUVAUS

AUDIT
REPORT

VASTUUHENKILÖIDEN 
HAASTATTELUT,

ESIMERKIKSI ALUEEN 
ESIMIEHEN JA VARTI-

JOIDEN KANSSA

EVALUATION Of 
THE PLANNED 

MODEL IN TERMS Of 
SEcURITY & SERVIcE 

cATEgORIES

SUUNNITTELUASIA-
KIRJOJEN
ARVIOINTI

ASSESSMENT Of THE 
ENTIRE SEcURITY 

EqUIPMENT
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KUORMA-AUTOJEN JA 
HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLISTEN JA VALVOTTUJEN 
PYSÄKÖINTIALUEIDEN 
LIIKETOIMINTASUUNNITTELU

Kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen 
pysäköintialueiden toiminnan harjoittajien tulisi noudattaa seuraavia 
vaiheita yksi kerrallaan.

Seuraavat sidosryhmät tulisi ottaa mukaan.

1 2 3 4

SIDOSRYHMIEN 
ARVIOINTI

RAHOITUSSUUN-
NITELMA

LIIKETOIMINTA-
SUUNNITELMA

RAKENNUSSU-
UNNITELMA

ASENNUS JA
RAKENTAMINEN RAHOITUS LIIKETOIMINTA

KEHITYS

Arkkitehdit
Tieinsinöörit
Verkkosuunnittelijat
Rakennusliikkeet
Teknologiapalvelujen 
tarjoajat
Lainopilliset 
neuvonantajat
Kunnallisviranomaiset
Alueelliset viranomaiset
Kansalliset viranomaiset

Yksityiset rahoittajat
Pääomasijoittajat
Viranomaiset
Julkiset yksityiset
kumppanuudet
Tukiliiketoimijat
Toimilupien haltijat

Liiketoimintasuunnit-
telun asiantuntijat
Rahoitusalan asian-
tuntijat
Markkinatutkijat
Toimialajärjestöt
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Seuraavat määritykset on tehtävä ennen kuin rakennussuunnittelu 
aloitetaan.

Tutkimuksen verkkosivustolla on liiketoiminta- ja rahoitussuunnittelun 
työkaluja, joiden avulla löydät hyödyllistä tietoa liiketoiminnan ja 
rahoituksen suunnitteluprosessiisi.

ASIAKASA
NALYYSI

RAHOITU-
SANALYYSI

TALOU-
SANALYYSI

MITEN TURVALLINEN JA 
VALVOTTU PYSÄKÖINTIALUE 
RAKENNETAAN?

Seuraavat vaiheet ovat tarpeen esisuunnitteluvaiheessa.

TOIMITTAJAN VALINTA SUUNNITELMAN 
HYVÄKSYNTÄ

ESITARKASTUS RAKENTAMISEN 
HALLINNOINTI
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HIEKKAPOHJAISTEN 
PYSÄKÖINTIALUEIDEN 

TASAAMINEN

MAKSUJÄRJESTELMÄN 
ASENTAMINEN

(MAHDOLLISESTI MYÖS 
ESTEIDEN/AITOJEN 

ASENTAMINEN)

VIDEOJÄRJESTELMÄN 
ASENTAMINEN

INTERNET-
INfRASTRUKTUURIN 

ASENTAMINEN

KOLMANNEN 
OSAPUOLEN 
SERTIfIOINTI

VEDENPOISTO-
JÄRJESTELMIEN 
ASENTAMINEN

VALAISTUS-
JÄRJESTELMÄN 
ASENTAMINEN

PYSÄKÖINTIALUEIDEN 
bETONIPINTOJEN 

VALAMINEN

bETONIREUNAKIVIEN 
ASENTAMINEN

Tutkimuksen verkkosivustolla on standardipohja, jonka avulla 
havainnollistetaan kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisen ja 
valvotun pysäköintialueen rakentamisen suunnitteluprosessi.

Kaikkien rakennustöiden tehokkaan ja kattavan valvonnan 
varmistamiseksi toiminnanharjoittajan olisi luotettava arkkitehdeistä, 
infrastruktuuri-insinööreistä, liiketoiminnan kehittäjistä ja yhdestä 
projektipäälliköstä koostuvaan ydinryhmään, joka valvoo koko projektia.

Käytännön kokemus osoittaa, että on keskeisen tärkeää taata 
lähtökohtaisesti, että laitteisto- ja ohjelmistokomponentit 
kykenevät kommunikoimaan toistensa kanssa tehokkaasti. Tämä on 
erityisen tärkeää sisään- ja uloskäynnin valvonnassa, kameroissa, 
valaistuksessa ja taustajärjestelmissä. Tämän vuoksi Pysäköintialueen 
toiminnanharjoittajan tulisi määrittää toimittajille tekniset määritykset, 
joiden avulla varmistetaan komponenttien asianmukainen integrointi.

Olemassa olevien pysäköintialueiden päivitys eroaa uusien alueiden 
rakentamisesta. Vaikka päivityksen kustannukset voivat olla alhaisemmat 
kuin uuden pysäköintialueen rakentamisen, suunnitteluprosessi on 
haastavampi, koska siinä täytyy toimia olemassa olevan pohjan puitteissa. 
Vanhaa pohjaa ei usein ole suunniteltu täyttämään sovellettavia 
turvallisuusvaatimuksia.

Rakennusvaiheeseen sisältyvät todennäköisesti ainakin seuraavat 
vaiheet.
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MITEN KUORMA-AUTOJEN 
JA HYÖTYAJONEUVOJEN 
TURVALLINEN JA VALVOTTU 
PYSÄKÖINTIALUE 
YHDISTETÄÄN 
LOgISTIIKKAKETJUUN?

IT-infrastruktuurilla on yhä suurempi merkitys rekkojen 
pysäköintialueiden hallinnoinnissa ja kaksisuuntaisessa tietoliikenteessä 
pysäköintialueen, sen käyttäjien ja viranomaisten välillä, mukaan lukien:

TIEDONSIIRTO VIRANOMAISILLE

TIEDONSIIRTO VARAUS- JA 
MAKSUALUSTOILLA

INTEgROITU TIETOJENVAIHTO RAKENTEIDEN JA 
ELEKTRONISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLILLÄ, 
KUTEN SÄHKÖISTEN AJOPIIRTUREIDEN KANSSA

Turvallisten ja valvottujen pysäköintialueiden toiminnanharjoittajien 
tulisi varmistaa, että tiedot näkyvät pysäköintialueella yhdenmukaisesti 
ja kestävällä tavalla koko Euroopan unionin alueella näkyvillä opasteilla 
ja visuaalisesti tunnistettavasti.

Turvallisen ja valvotun pysäköintialueen ohjelmointirajapinnan 
suositukset ovat luettavissa tutkimuksen verkkosivuilla. Ne voivat 
toimia IT-alustojen kehittäjillä pohjana, kun he yhdistävät erilaisia IT- ja 
mobiileja sovelluksia kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia 
ja valvottuja pysäköintipaikkoja varten.
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VARAAMINEN

Varaamismahdollisuuksia ovat:

PUHELINVARAAMINEN

VERKOSSA OLEVAN YHTEYDENOTTOLOMAKKEEN 
AVULLA TEHTÄVÄ VARAUS

PYSÄKÖINTIALUEEN KANSSA TEHTYIHIN 
PUITESOPIMUKSIIN POHJAUTUVAT VARAUKSET

VARAUS AJONEUVOON INTEgROIDUN 
TAI VALVONTAJÄRJESTELMÄN KAUTTA 
(REAALIAIKAINEN)

SOVELLUSTEN KAUTTA TEHTÄVÄT 
VARAUKSET (REAALIAIKAINEN)

VARAUS VERKOSSA OLEVIEN VARAUSALUSTOJEN 
KAUTTA (REAALIAIKAINEN)
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Maksamismahdollisuuksia ovat:

MAKSU LUOTTOKORTILLA INTERNETISSÄ TAI 
TILISIIRROLLA VERKOSSA (KERTALUONTOINEN)

MObIILISOVELLUSTEN KAUTTA TAI VERKOSSA 
LUOTTOKORTILLA TAI TILISIIRROLLA VERKOSSA 
(KERTALUONTOINEN)

RISTIINMYYNTIVAIHTOEHDOT (ESIM. ALENNUS, 
JOS OSTAA POLTTOAINETTA)

INTEgROITUJEN JÄRJESTELMIEN AVULLA, 
ESIMERKIKSI TIEMAKSUJÄRJESTELMÄT 
(KERTALUONTOINEN)

KÄTEISMAKSU PAIKAN PÄÄLLÄ

TILAUSMALLIN AVULLA (KERTALUONTOISESTI, 
KIINTEÄLLÄ MAKSULLA TAI NÄIDEN 
YHDISTELMÄNÄ)

Mobiilisovellukset, joiden avulla käyttäjät voivat varata parkkipaikat 
alkavat olla saatavilla markkinoilla. Vuonna 2018 näistä tärkeimpiä 
ovat “Snap Account”, “Truck Parking Europe”, "Reststop", "Kopilot" 
ja“Secure Truck Parking”.
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MISTÄ LÖYDÄN 
ESIMERKKEJÄ 
ONNISTUNEISTA 
PYSÄKÖINTIALUEISTA?

Tutkimuksen verkkosivulle on kerätty hyviä käytänteitä onnistuneesti 
turvallisia ja valvottuja pysäköintialueita hoitavilta toimijoilta eri 
puolilta Euroopan unionia.
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LISÄLUKEMISTA

Tutkimuksen verkkosivuilta löytyy hyödyllistä tietoa kuorma-autojen 
ja hyötyajoneuvojen turvallisista ja valvotuista pysäköintialueista, 
mukaan lukien seuraavat raportit:

TÄMÄN OHJEKIRJAN 
YKSITYISKOHTAINEN 

VERSIO

AIHEANALYYSI

KARTOITUS-
RAPORTTI

OHJELMOINTI-
RAJAPINNAN 
OHJEKIRJA

KOHDENNETUT 
SEKTORI-

TUTKIMUKSET

ESIMERKKIVIDEOITA
PYSÄKÖINTIALUEIS-

TA ERI PUOLELLA 
EU:TA

17Manual for operators and users of Safe and Secure Truck Parking Areas

https://sstpa.eu-study.eu/results/


sstpa.eu-study.eu
LinkedIn

SafeSecureTP@panteia.nl

http://sstpa.eu-study.eu/
https://www.linkedin.com/company/study-on-save-and-secure-parking-places-for-trucks/
mailto:SafeSecureTP@panteia.nl

