
1. Tilaus

Pysäköinnin voit ostaa ennakkoon osoitteesta: https://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/preorder/

1.1. Tilauksen tiedot

Valitse pudotusvalikosta messutapahtuma, pysäköintituote ja kpl-määrä. Klikkaa Seuraava-painiketta.

1.2. Tilaajan tiedot

Täytä tilaajan tiedot. Pakolliset kentät ovat merkitty tähdellä *. Jos olet yritysasiakas, täytä myös 
yrityksen nimi. Klikkaa Seuraava-painiketta.

1/11



1.3. Yhteenveto

Yhteenvedosta näet tilaustietosi. Lue ja hyväksy tilausehdot ja siirry maksamaan tilaus. Onnistuneen 
maksutapahtuman jälkeen saat sähköpostiisi (huom. tarkista myös roskapostikansio) pysäköinnin 
aktivointikoodin, jolla voit ottaa pysäköinnin käyttöön. Jos olet ostanut useamman pysäköintituotteen, 
saat kaikille ostamillesi pysäköintituotteille omat koodit. 

Henkilöasiakkaat: Henkilöasiakkailla on käytössä vain verkkomaksaminen. Klikkaa Maksa verkossa 
-painiketta ja seuraa näytön ohjeita.

Yritysasiakkaat: Yritysasiakkaat voit valita maksutavan: Maksu laskulla tai Maksu verkossa. 
Seuraa näytön ohjeita. Huom. Laskulla maksu vaatii tunnistautumista verkkopankkitunniksilla. 
Tunnistautumisen jälkeen pääset täyttämään laskutustiedot. Laskulle lisätään laskutuslisä 3,5 € sis. alv.
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2. Pysäköintituotteen aktivointi pysäköintiluvaksi
2.1. Tilausvahvistus

Saat tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Vahvistuksessa on tuotekohtainen pysäköinnin aktivointikoodi (1). 
Klikkaamalla aktivointikoodia pääset suoraan aktivoimaan pysäköinnin. Voit myös siirtyä osoitteeseen 
http://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/activate (2). Syötä koodi avautuvan sivun kenttään. Jos 
tilausvahvistuksen linkit eivät toimi, niin voit kopioida yllä olevan urlin selaimesi osoitekenttään. 

1
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2.2. Aktivoi pysäköintilupa

Jos klikkaat tilausvahvistuksessa osoitetta http://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/activate, 
sinulle avautuu Aktivoi pysäkintilupa -sivu (A). Syötä pysäköintituotteen aktivointikoodi sivulle ja 
klikkaa Tarkista aktivointikoodi -painiketta. 

Järjestelmä hakee pysäköintituotteen tiedot (B) ja voit aktivoida pysäköinnin klikkaamalla Lisää lupa 
-painiketta. Huom. Jos klikkaat tilausvahvistuksessa aktivointikoodia, pääset suoraan tälle sivulle (B). 
Lue sivun ohjeet (sininen kenttä) huolellisesti. 

A

B
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2.3. Pysäköintiluvan lisäys

Syötä ajoneuvon rekisterinumero, luvan voimassaoloaika (alkaa/päätyy) ja sähköpostiosoite.
Klikkaa Lisää lupa -painiketta.  Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään aktivointivahvistus. 

Huom. Sininen kenttä kertoo kyseessä olevan pysäköintituotteen käytettävissä olevien päivien määrän 
ja viimeisen mahdollisen käyttöpäivän. 
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2.4. Aktivointivahvistus

Saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen aktivointivahvistuksen. Voit muokata rekisterinumeroa tai 
luvan voimassaoloaikaa niin kauan kuin pysäköintilupaa ei ole otettu käyttöön eli ajoneuvoa ei ole 
ajettu sisään pysäköintialueelle. Pääset muokkamaan tietoja Aktivoi pysäköintilupa -sivulla 
klikkaamalla aktivointivahvistuksen Aktivointi-linkkiä. Jos aktivointivahvistuksen linkki ei toimi, niin 
voit kopioida seuraavan urlin selaimesi osoitekenttään: 
http://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/activate 

Huom. Pysäköintiluvan muokkaamiseen tarvitset alkuperäisessä tilausvahvistuksessa sinulle 
lähetetyn aktivointikoodin. 
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3.1. Hae pysäköintiluvan tiedot

Vaikka olisit jo aktivoinut pysäköintiluvan, voit muokata rekisterinumeroa tai luvan voimassaoloaikaa 
niin kauan kuin pysäköintilupaa ei ole otettu käyttöön eli ajoneuvoa ei ole ajettu sisään pysäköinti-
alueelle.

Hae pysäköintiluvan tiedot syöttämällä pysäköintiluvan aktivointikoodi Aktivoi pysäköintilupa -sivulle: 
http://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/activate. Huom. Pysäköintiluvan muokkaamiseen 
tarvittavan aktivointikoodin löydät sähköpostiin lähetetystä alkuperäisestä tilausvahvistuksesta. 
Paina Tarkista aktivointikoodi -painiketta. 

3. Pysäköintiluvan muokkaaminen, katkaisu tai poistaminen,
kun pysäköintialueelle ei ole ajettu sisään

3.2. Pysäköintiluvan katkaisu tai poisto

Järjestelmä hakee aktivointikoodilla pysäköintiluvan tiedot. Voit poistaa tai katkaista pysäköinnin
klikkaamalla Poista tai katkaise -painiketta. 

7/11



3.3. Luvan muokkaus

Järjestelmä ilmoittaa, onko pysäköintilupa poistettu/katkaistu onnistuneesti (vihreä kenttä). 
Voit muokata rekisterinumeroa tai luvan voimassaoloaikaa painamalla Lisää lupa -painiketta. 
Tämän jälkeen jatka kohdan 2.3. mukaan.

Saat myös antamaasi sähköpostiosoitteeseen poistovahvistuksen. Poistovahvistuksesta pääset 
muokkamaan tietoja Aktivoi pysäköintilupa -sivulla klikkaamalla Aktivointi-linkkiä. Huom. 
Pysäköintiluvan muokkaamiseen tarvitset alkuperäisessä tilausvahvistuksessa sinulle lähetetyn 
aktivointikoodin. Jos poistovahvistuksen linkki ei toimi, niin voit kopioida seuraavan urlin selaimesi 
osoitekenttään: http://tapahtumat.autopay.fi/messuparkki/activate. 
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3.4. Epäonnistunut pysäköintiluvan poisto/katkaisu

Järjestelmä ilmoittaa, jos pysäköintiluvan poistaminen epäonnistui sekä punaisessa kentässä
että Pysäköintiluvat-tiedoissa. Syy tähän on se, että pysäköintilupa on jo otettu käyttöön. 
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Sinulla on kahden tai useamman päivän pysäköintilupa, mutta olet jo ajanut sisään pysäköintialueelle. 
Voit katkaista pysäköintiluvan kuluvan päivän loppuun. Yhden päivän pysäköintilupaa ei voi katkaista, 
jos olet jo ajanut sisään pysäköintialueelle.

1. Klikkaan Poista tai katkaise -painiketta (kuva A).

2. Järjestelmä ilmoittaa (kuva B), että pysäköintiluvan poistaminen epäonnistui (punainen kenttä).
Voit kuitenkin katkaista pysäköintiluvan kuluvaan päivään klikkaamalla Katkaise -painiketta.

3. Järjestelmä ilmoittaa (kuva C), että pysäköintilupa onnistuneesti päätetty (vihreä kenttä). Tämä 
jälkeen voit muokata rekisterinumeroa tai luvan voimassaoloa painamalla Lisää lupa -painiketta.
Näet käytettyjen pysäköintipäivien ja jäljellä olevien määrän Pysäköintiluvat-kentässä.

Huom.  Pysäköintiluvan muokkaamiseen tarvitset alkuperäisessä tilausvahvistuksessa sinulle lähetetyn 
aktivointikoodin. 

4. Useamman päivän pysäköintiluvan katkaiseminen, kun
pysäköintialueelle on jo ajettu sisään

A
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C

B
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