
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttöohjeet  

eTolppa 
Ohjeet päivitetty 4.9.2019               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Applikaation lataaminen ja rekisteröityminen 

 Käyttöoikeuden hakeminen 
 

 Paikan varaaminen 
 

 eTolpan ohjaaminen etänä 
 

 eTolpan ohjaaminen manuaalisesti 
 

Usein kysytyt kysymykset 

 



  

 

 
Applikaation lataaminen ja 
rekisteröityminen  
 
Voit rekisteröityä käyttäjäksi osoitteessa 
www.eparking.fi.  
 

1. Kirjaudu sisälle käyttäen Google-tiliäsi tai 

rekisteröidy haluamallasi 

sähköpostiosoitteella 

2. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne ennen 

rekisteröitymistä 

3. Saat sähköpostiisi pyynnön tunnuksen 

vahvistamisesta. Mikäli et löydä 

vahvistuspyyntöä, tarkista myös 

roskapostikansio 
 

 
 
 

 
Käyttöoikeuden hakeminen 
 

1. Kirjaudu sisään www.eParking.fi  

2. Paina ”Uusi varaus” 

3. Kirjoita hakukenttään pysäköintipaikkasi 

osoite 

4. Näet alueella karttamerkin ”Arabian Palvelut” 

5. Klikkaa sitä ja jatka käyttölupahakemusta 

6. Valitse alasvetovalikosta asunto-osakeyhtiösi 

 

Hakemuksen käsittely voi viedä muutaman 

arkipäivän. Mikäli käsittely viivästyy, ota yhteyttä 

Tehomenin asiakaspalveluun joko info@tehomen.fi 

tai 050 911 3857. Saat sähköpostiisi viestin, kun 

hakemuksesi on hyväksytty. 
 

 

 



  

 

 
Paikan varaaminen 
 

Kun hakemuksesi on hyväksytty, voit varata 

paikkasi. 

 

1. Etsi ja valitse oikea pysäköintialue 

klikkaamalla 

2. Syötä pysäköintiruutusi numero 

3. Paina ”Jatka” 

4. Valitse ”Jatkuva, toistaiseksi voimassa oleva 

sopimus” 

5. Syötä autosi rekisteritunnus 

6.  Valitse oletko auton lämmittäjä vai 

sähköauton lataaja. Valinnan voi vaihtaa 

myöhemmin sähköpostitse tai 

www.eParking.fi 

7. Klikkaa ”Vahvista” 

8. Voit poistua sivulta tämän jälkeen 

 

 
eTolpan ohjaaminen etänä / 
lämmittäminen: 
 
eTolppaa ohjataan välilehdeltä ”Omat varaukset” 

kohdasta ajastukset. Uuden ajastuksen voit tehdä 

painamalla ”Lisää”. 
 

Seuraavaksi sinulle avautuu ikkuna, missä pääset 

ajastamaan eTolpan haluamillesi päiville ja 

valitsemaan joko eko-ajastuksen tai manuaalisen 

ajastuksen. 
 

Eko-ajastuksessa eTolppa lämmittää autoa 

ulkolämpötilan mukaan. Ajastuksessa annetaan 

lähtöaika. Ajastuksen kesto riippuu 

ulkolämpötilasta eko-ajastuksella. 

 
 



  

 

 
eTolpalla lataaminen: 
 

Tee sopimus taloyhtiösi kanssa latauskäytöstä. 

Sopimuksessa pitää olla nimesi, osoitteesi, sekä 

pysäköintialueen osoite ja pysäköintiruudun 

numero. 

Arabian Palvelu Oy ja Tehomen Oy saavat nämä 

tiedot taloyhtiöltäsi. Tämän jälkeen aktivoimme 

tolpan myös latauskäyttöön. 

Kun ominaisuus on aktivoitu, on tolpassa jatkuva 

virransyöttö. Riittää, että kytket latauskaapelin 

tolppaan ja lataus alkaa. 

 
 
 

 
eTolpalla lämmittäminen 
manuaalisesti: 
 

eTolpan kellossa on kaksi nuolinäppäintä. 

Oikeanpuoleinen (right) ohjaa oikeanpuoleista 

pistorasiaa ja vasemmanpuoleinen (left) vasenta.   

 

Painamalla nuolta kerran näyttöön syttyy aika, 

jolloin ajastuksen halutaan loppuvan. Painamalla 

nuolta uudelleen, aika siirtyy eteenpäin 15 minuutin 

askelissa. Pitämällä painiketta pohjassa aika siirtyy 

nopeammin. Ajastus astuu voimaan odottamalla n. 

5 sekuntia, minkä jälkeen laite siirtyy oletustilaan.  

 

Huom! Tolppaan asetetaan vain lähtöaika. 

 

 

 



  

 

 

 
Tolpan kellon merkinnät: 
 

o Alalaidassa nolla: Ei voimassa olevaa 

paikallisajastusta 

o Ylälaidassa ykkönen: Paikallisajastus on 

asetettu 

o Näytössä kellonaika (ei vilku): Sen hetkinen 

kellonaika 

o Näytössä kellonaika (vilkkuu): Kellonaika, 

jolloin ajastus päättyy 

o Näytössä numeroita: Ajastus on aktiivisena. 

Näytössä näkyy jäljellä oleva aika joko 

minuutteina (1-99) tai tunteina (2h-24h) 

riippuen jäljellä olevan ajan määrästä. Kaksi 

vasemmanpuoleista kertoo jäljellä oleva ajan  

 

 

 

o vasemmassa pistokkeessa ja kaksi 

oikeanpuoleista kertoo jäljellä olevan ajan 

oikeassa pistokkeessa 

o Näytössä LOCK: digikellon napit ovat lukittu. 

Parkkipaikan hallinnoija voi lukita kellon, 

jolloin eTolppaa voi ohjata ainoastaan 

internetistä tai eParking-sovelluksesta 

o Asetettu digikellon aika näkyy 

käyttöliittymässä ja on muokattavissa suoraan 

internetistä. 

o Digikellot hakevat automaattisesti reaaliajan 

internetistä, joten se on aina ajan tasalla 

(kesä- ja talviajat päivittyvät automaattisesti) 

o HUOM! Lämmityskäytössä kelloihin asetetaan 

aina lähtöaika, jolloin haluat lähteä autolla 

liikkeelle

  



  

 

 

Miten lisään / vaihdan rekisterinumeroa? 

1. Kirjaudu eParking.fi 

2. Paina ”Omat varaukset” 

3. Paina syötettyä rekisterinumeroa tai lisää uusi 

painamalla + 

4. Tee haluamasi muutokset ja tallenna ne 
 

Asetin kelloon tämänhetkisen ajan, mutta lämmitys 

ei käynnisty? 

eTolpassa olevaan kelloon asetetaan aina 

lähtöaika, jolloin haluat auton olevan valmis. Eko-

ajastuksella lämmitys on ulkolämpötilasta riippuen 

30-150 minuuttia. 
 

 

 

 

 

Lämmitystolpan tila on ”päällä” / olen ajastanut 

latauksen ja auto kiinni tolpassa mutta kulutus  

näyttää nollaa  

Tarkista, että vikavirtakytkimet ovat yläasennossa. 

 

Miksi eTolppa ei anna sähköä vaikka ajastus 

näyttää olevan päällä? 

Mikäli eko-ajastus on asetettu tai pakotettu päälle, 

eTolpan on tarkoitus lämmittää autoa vain 

tarvittaessa.  

 

Ajastuksen kesto EKO-toiminnolla 

 
+5°C  30 min 
0°C  60 min 
-5°C  90 min 
-10°C  120 min 
-15°C  150 min 
-20°C  150 min

 


