
Pysäköinti
M19 alueella on seitsemän eri pysäköintialuetta P1 – P7. Alla alueen pysäköintikartta.
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Pysäköintipaikkojen määrät
P1 tolppa 50, kylmä 110
P2 tolppa 74, kylmä 189
P3 kylmä 353
P4 tolppa 53, kylmä 95
P5 tolppa 24, kylmä 38
P6 tolppa 22, kylmä 25
P7 kylmä 115

Sähköautojen latauspisteet
P1 12 kpl, Tesla latauspiste 1
P4 4kpl



E – parking sovellus 

• Lataa puhelimeen e-parking sovellus puhelimen play kaupasta tai App Storesta (eParking Suomi)

• Pysäköintisopimuksen voi tehdä myös netissä e-parkingin sivuilla. www.eparking.fi

• Rekisteröidy käyttäjäksi

• Uuden käyttäjän ohjeet löytyvät https://eparking.fi/fi/newuser

• Pysäköintipaikan varaus on mahdollista tehdä jatkuvana (12kk) tai määräaikaisena (1kk – 12kk)

• Pysäköintipaikkaan voi liittää useampia rekisteritunnuksia

• Varmista, että annettu rekisteritunnus on oikein

• Paikan maksu suoritetaan pankki – tai luottokortilla. Paikka maksetaan kerralla koko tehdyn 
sopimuskauden ajaksi. Maksun voi suorittaa myös verkkopankkitunnuksilla.

• Pysäköintialueen valinta on mahdollista niistä alueista mihin yrityksien paikat on määritelty. 
Sovelluksen kartta näyttää saatavilla olevat alueet.

http://www.eparking.fi/
https://eparking.fi/fi/newuser


Pysäköintialueiden veloitukset

• P1

• Kylmä paikka 25€ /kk

• Lämmitystolppa paikka 35€/kk

• P2

• Kylmäpaikka 15€ / kk

• P3
• Kylmäpaikka 15€ /kk

• P4
• Kylmä paikka 25€ /kk

• Lämmityspaikka 35€ /kk

• P5
• Kylmä paikka 25€ /kk

• P6
• Kylmä paikka 25€ /kk

• Lämmitystolppa paikka 35€/kk

• P7
• Kylmä paikka 15€ /kk

Lämmitystolpan avaimen saa kiinteistöjen 
auloista näyttämällä pysäköintisopimuksen

Opiskelijapysäköinti

P3 180 maksutonta paikkaa
Maksuttomien paikkojen täyttyessä 
mahdollisuus pysäköidä P3 alueella 2€ /kk
Ilta – ja viikonloppuopiskeijat voivat 
pysäköidä P2 ja P3 alueella maksutta klo 
16:00 jälkeen sekä viikonloppuisin.

P1 ja P4 alueilla olevat sähköautojen latauspaikat 
on tarkoitettu vain autojen lataamiseen, ei muuhun
pysäköintiin



Muita yleisiä asioita

• Vieraspaikkojen ensimmäinen tunti on maksuton. Tämän jälkeen veloitus on 0,50€ / h

• Vieraspaikat ovat tarkoitettu kiinteistössä vieraileville henkilöille, ei vakituisille kiinteistön 
käyttäjille.

• Autojen sähkölatauspaikat (P1 ja P4) ovat maksuttomia

• Parkkikiekkoa tai lupalappuja ei tarvita enää millään pysäköintialueella.

• Kaikilla alueilla tullaan suorittamaan pysäköinninvalvontaa.

• Pysäköinninvalvonnassa tullaan noudattamaan siirtymäaikaa. Syyskuun ajan pysäköinninvalvonta 
jättää ilman sopimusta oleviin autoihin ohjeen tehdä pysäköintisopimus e – parkingin sovelluksen 
kautta.

• Pysäköintivirhemaksun peruttaminen tehdään ainoastaan jos e-parking sovellus ei toimi.

• Mahdolliset sakkoreklamaatiot voi tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@parkarea.fi

• Kiinteistön auloista saa opastusta pysäköintipaikan varaamiseen.

mailto:asiakaspalvelu@parkarea.fi


Vieras – ja tapahtumapysäköinti

• Vierailijat voivat pysäköidä vierasparkkipaikoilla ilmoittamalla aulaan rekisteritunnuksen sekä 
vierailuajan. Aula kirjaa rekisteritunnuksen järjestelmään.

• Ilmoita yritys – ja isäntä kenen vieraaksi saavut kiinteistöön.

• Vieraspaikkojen täyttyessä on vieraiden mahdollisuus pysäköidä P1 alueen merkitsemättömille 
paikoille. Rekisteritunnus ilmoitetaan aulaan, joka kirjaa sen järjestelmään.

• Tapahtumapysäköintien järjestely toteutetaan tällä hetkellä P1 pysäköintialueella.
• tapahtumat alle 80 osallistujaa. Vieraat ilmoittavat aulaan rekisteritunnuksen. Pysäköinti P1 alueen 

merkitsemättömillä paikoilla. Tapahtumasta ilmoitus aulan sähköpostiosoitteeseen 
aula.m19@fi.issworld.com

• Tapahtumat yli 80 osallistujaa. Pysäköinti P1 alueella merkitsemättömillä paikoilla. Suurissa 
tapahtumissa pysäköinninvalvontaa ei suoriteta P1 alueella. Ilmoitus isoista tapahtumista ennakkoon 
birgitta.tunttunen@iss.fi

mailto:aula.m19@fi.issworld.com
mailto:birgitta.tunttunen@iss.fi

