
Ohje asukaspysäköintiluvan hakemiseen ja maksamiseen

1. Rekisteröityminen
Uuden asiakkaan tulee rekisteröityä lupapalveluun. Mene osoitteeseen www.eparking.fi ja rekisteröi itsesi 
käyttäjäksi. Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen.

Rekisteröityminen onnistuu myös Google-tiliä käyttämällä (sisään-välilehdeltä), jolloin tiedot siirtyvät auto-
maattisesti järjestelmään. 

Sinun tulee lukea käyttöehdot ja hyväksyä ne ennen järjestelmään rekisteröitymistä. Kun olet täyttänyt re-
kisteröitymisessä yhteystietosi, lähettää järjestelmä sinulle vahvistussähköpostin. Rekisteröinnin viimeistely 
edellyttää sähköpostin vahvistamista.



2. Asukaspysäköintiluvan hakeminen
Kirjaudu palveluun rekisteröityessä luoduilla tunnuksilla.

Kirjauduttuasi sisään, pääset tekemään hakemuksen uudesta luvasta sivun vasemmasta laidasta 
”uusi varaus” -välilehdeltä. Kirjoita kodin katuosoite hakukenttään, jonka jälkeen
valitse              -merkin päältä ”Tampereen kaupungin pysäköinti”. 



Valitse ”Jatka” jonka jälkeen valitse ”Asukaspysäköinti” ja ”Jatka”. 



Asukaspysäköintiluvan hakijan kotiosoite varmennetaan VRK:n suomi.fi-palvelussa, jossa tunnistautuminen 
edellyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Valitse oma tunnistautumistapasi ja ilmoita pyydetyt tiedot.

Joskus paikantamisessa tapahtuu virhe tai kotiosoitteen tiedot eivät esim. muuton yhteydessä ole 
päivittyneet suomi.fi -palveluun.  Virhetilanteessa ota yhteys asiakaspalveluun puh. 041-730 8168, 
tampereenpalvelupiste@tampere.fi tai Frenckellinaukio 2 B, aukioloaika klo 9-16.

Tunnistaumisen jälkeen palvelusta palautuu tieto, mille tunnusalueelle kotiosoitteesi mahdollistaa asukaslu-
van hankkimisen. Valitse ”Jatka”. 



Valitse pysäköintialue ja tee uusi varaus asukaspysäköintiluvasta valitsemalla ”Sopimuspysäköinti” ja ”Jatka”.  
Valitse ”Nimeämätön paikka” ja ”Jatka”.



3. Asukasluvan maksaminen
Valitse sopimuksen kesto kuukausina väliltä 1-12. Ilmoita lupaan liitettävien ajoneuvojen rekisterinumerot. 
Siirry maksamaan valitsemalla ”Vahvista ja siirry maksamaan”. 

Asukaspysäköintiluvan voi hankkia 1-12 kuukaudeksi, jotka maksetaan yhdellä kerralla. Mikäli valitset 
kestoksi 1-11 kuukautta, hinta määräytyy kuukausimaksun mukaan. Jos valitset kestoksi 12 kk, veloitetaan 
vuosimaksu. Voimassa olevat lupahinnat ilmoitetaan Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Asukaspysäköintilupaan voi liittää kaksi rekisteritunnusta. Mikäli käytössäsi on useita ajoneuvoja, voit erottaa 
niiden rekisteritunnukset pilkulla. Rekisterinumeroita voit vaihtaa myöhemmin Omat varaukset-välilehdeltä. 

Pysäköintilupa maksetaan verkkopankissa tai luottokortilla. Maksaminen käteisellä tai pankkikortilla on 
mahdollista kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa osoitteessa Frenckellinaukio 2B.
Maksettua pysäköintimaksua ei palauteta asiakkaalle.



4. Pysäköintiluvan käyttäminen
Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään yhden ajoneuvon liikennemerkeillä osoitetuille pysäköintipaikoille, 
joissa pysäköinti on sallittu hankkimallasi tunnuksella A-K. Pysäköintilupa on voimassa heti, kun maksu on 
suoritettu. Pysäköitävän ajoneuvon rekisteritunnuksen tulee olla aktiivisena järjestelmässä. Pääset muutta-
maan rekisteritunnuksia Omat varaukset-välilehdeltä. Tee haluamasi muutokset rekisteritunnuksiin ja tallen-
na muutokset. Mikäli käytössäsi on useita ajoneuvoja, voit erottaa niiden rekisteritunnukset pilkulla.

Pysäköintilupa on voimassa maksetun kauden loppuun asti. Pysäköintiluvan voimassaolo ja oikeus sen käyt-
tämiseen päättyvät kuitenkin välittömästi, kun jokin luvan saantiedellytyksistä päättyy. 

5. Pysäköintiluvan jatkaminen
Kun maksamaasi pysäköintikautta on jäljellä 7 vrk, järjestelmä lähettää muistutusviestin sähköpostiosoittee-
seesi. Pääset maksamaan jatkokauden Maksut-välilehdeltä. Jos maksettu kausi umpeutuu, tulee pysäköinti-
lupaa hakea uudelleen kirjautumalla järjestelmään ja seuraamalla näitä ohjeita kohdasta 2 alkaen.


