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Taskuparkki

Sovelluksen asennus ja rekisteröityminen

Asenna Taskuparkki-sovellus

Asenna Taskuparkki-sovellus 
älypuhelimeesi App Store (iOS) tai Google 

Play (Android) -sovelluskaupasta.

Rekisteröidy sovellukseen

Rekisteröidy sovellukseen käyttäen 
sähköpostiosoitettasi.

Viimeistele rekisteröinti

Täydennä tietosi Omat tiedot -osiossa 
lisäämällä haluamasi maksukortti ja yksi 

tai useampi ajoneuvo. 
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Valmis!

Jatka pysäköintiluvan
anomiseen/ostamiseen.



Taskuparkki

Osto-oikeuden anominen

Siirry lupiin

Siirry sivunavigaatiosta 
Pysäköintiluvat-välilehdelle.

Valitse lupa

Valitse Turkun kaupunki luvat 
painamalla Katso -painiketta.

Osoitteen tarkistus

Luvan hakeminen ja ostaminen vaatii vahvan 
tunnistautumisen. Paina OK -painiketta ja syötä 

asuinkatusi nimi ja numero. Tämän jälkeen 
paina Hae -nappia löydetyn alueen kohdalta. 

Seuraavaksi siirryt tunnistautumiseen.

1 2

3
Hyväksy käyttöehdot

Lue ja hyväksy kaikki käyttöehdot.
Siirry eteepäin painamalla 

JATKA -painiketta.

Lisätietoja Turun kaupungin asukaspysäköintiluvista löydät osoitteesta 
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/pysakointi/asukaspysakointi
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Osto-oikeuden anominen

Tunnistaudu

Tunnistaudu palveluun syöttämällä 
henkilötunnuksesi ja valitsemalla 

varmennuspalvelu. Siirry eteenpäin 
painamalla JATKA -painiketta.

Valmis!

Mikäli olet oikeutettu ostamaan luvan, 
sovellus näyttää sinulle sen alueen 

luvan, jonka voit ostaa. Ole hyvä ja jatka 
seuraavaan vaiheeseen.
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Mikäli et ole oikeutettu luvan ostoon, saat siitä ilmoituksen tunnistautumisen jälkeen. 
Tässä tilanteessa voit käydä Turun Kauppatorin Monitorissa anomassa lupaa halumallesi alueelle. 

Mukaan Monitoriin tarvitset vuokrasopimuksen tai muuttoilmoituksen ja ajokorttisi.
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Asukaspysäköintiluvan ostaminen

Valitse lupa

Valitse osoitettasi vastaava lupa ja 
paina Osta -painiketta siirtyäksesi 

yhteenvetoon.

Osta lupa

Valitse luvalle liitettävä auto ja 
maksukortti. Tarkista luvan hinta, 

vahvista osto OSTA LUPA -painikkeella.
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Valmis!

Asukaspysäköintilupa on nyt voimassa. 
Voit vaihtaa luvalle merkityn 

rekisteritunnuksen tai lopettaa 
luvan automaatisen uusiutumisen 

Pysäköintiluvat -osiosta.

Muistathan seuraavat asiat!

Mikäli käytät useampaa ajoneuvoa, voit 
pysäköidä alueellesi vain sen ajoneuvon, jonka 
rekisteritunnuksen olet merkinnyt voimassa 
olevalle luvalle Pysäköintiluvat -valikon kautta. 
Voit kuitenkin vaihtaa luvalle merkittyä 
rekisteritunnusta niin halutessasi.

Ostettu lupasi uusiutuu aina automaattisesti 
päättymispäivänä, ellet erikseen lopeta luvan 
uusiutumista ennen seuraavaa uusiutumista.

Voit ostaa vain yhden pysäköintiluvan 
asuinalueellesi rekisteröidyllä Taskuparkki-tilillä. 

Mikäli osoitettasi ei löydetty vahvan 
tunnistautumisen avulla, eikä luvan ostaminen 
siten onnistunut, voit käydä Turun Kauppatorin 
Monitorissa esittämässä vuokrasopimuksesi tai 
muuttoilmoituksesi. Muista ottaa mukaan myös 
ajokortti.



• taloyhtiöt
• puomittomat ulkoalueet
• yrityspysäköinnit
• pysäköintihallit
• kauppakeskukset
• kadunvarsipysäköinti

Taskuparkki tekee 
pysäköinnistä sujuvampaa – 
monessa eri kohteessa.

Lataa Taskuparkki puhelimeesi 
ja nauti helposta pysäköinnistä.

      www.taskuparkki.fi

Ongelmatilanteissa Sinua palvelee 
020 781 2461 

(ma–pe 7–21.30, la 9.30–19.30, su 11.30–19.30) 
taskuparkki@aimopark.fi

Yksi sovellus,
monta kohdetta


