
Ohje vieraspysäköintiluvan 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. Vieraspysäköintiluvan 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 ”Vieraspysäköinti” ja ”Jatka”. 



Vieraspysäköintilupaa voi hakea vain alueen asukas. Hakijan kotiosoite varmennetaan VRK:n suomi.fi-palve-
lussa, 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 vieraslu-
van hankkimisen. Valitse ”Jatka”. 



Valitse pysäköintialue ja tee uusi varaus vieraspysäköintiluvasta valitsemalla ”Lyhytaikaispysäköinti” ja 
”Jatka”.  Valitse ”Nimeämätön paikka” ja ”Jatka”.



3. Vieraspysäköintiluvan varaaminen ja maksaminen

Vieraspysäköintilupa on voimassa 24 h maksuhetkestä. Lupien hinnat ilmoitetaan Tampereen kaupungin 
nettisivulla.

3.1 Vieraspysäköintiluvan varaaminen ja maksaminen tietokonetta käyttäen

Ilmoita lupaan liitettävän ajoneuvon rekisterinumero ja valitse ”Jatka”. Vahvistamalla siirryt maksamaan. 

Pysäköintilupa maksetaan luottokortilla. Ilmoita maksamisessa tarvittavat korttitiedot ja hyväksy maksu. 
Maksaminen käteisellä tai pankkikortilla on mahdollista mahdollista osoitteessa Frenckellinaukio 2B, 
aukioloaika klo 9-16. 



3.2 Vieraspysäköintiluvan varaaminen ja maksaminen sovelluksessa
Ilmoita lupaan liitettävän ajoneuvon rekisterinumero ja valitse ”Jatka”. 

Hyväksy aluevalinta. Aloittamalla pysäköinnin siirryt maksamaan. Pysäköintilupa maksetaan luottokortilla. 
Ilmoita maksamisessa tarvittavat korttitiedot ja hyväksy maksu.

4. Pysäköintiluvan käyttäminen
Pysäköintilupa oikeuttaa pysäköimään yhden ajoneuvon liikennemerkeillä osoitetuille pysäköintipaikoille, 
joissa pysäköinti on sallittu hankkimallasi tunnuksella F, G, J tai K. Pysäköintilupa on voimassa heti, kun 
maksu on suoritettu.




