
 

Brightpark - sujuvaa kadunvarsipysäköintiä Tuomiokirkontorilla 
Brighthouse Intelligence Oy:n kehittämä SmartBox -ratkaisu käytti konenäkötekniikkaan 
perustuvaa monikamerajärjestelmää, jolla luotiin tilannetieto 40 ruudun pysäköintialueesta. 
Toukokuusta lokakuuhun 2021 kestäneessä kokeilussa autoilijoita kannustettiin pysäköimään 
Tuomiokirkon viereiselle pysäköintialueelle sovelluskaupasta ladattavalla Brightpark-sovelluksella, 
joka ilmoitti pysäköintialueen täyttöasteen automaattisesti jopa kilometrin ennen kohteeseen 
saapumista. Kokeilun tavoitteena oli vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa liikennettä 
erityisesti Turun ydinkeskustassa. Kokeilun toteuttaneelta yritykseltä kerättiin tietoa arviointia 
varten aloituskyselyllä sekä kokeilun puolivälissä ja lopussa pidetyissä palavereissa.  
 
Palvelu edellytti sopivan pysäköintialueen tunnistamista ja konenäön vaatimien kameroiden 
asentamista aluetta ympäröiviin rakennuksiin tai kaupunki-infraan. Yritys oli toteuttanut vastaavan 
jakeluliikenteen seurantaan liittyvän kokeilun jo pari vuotta aiemmin ja oli hyvin tietoinen 
kameroiden käyttöön liittyvistä haasteista. Tämän vuoksi yritys toimi proaktiivisesti ja sopi Åbo 
Akademin säätiön kanssa kameroiden asennuksesta ja sähkönsaannista vieressä olevan julkisen 
pysäköintialueen seurantaa varten. Kolmessa muussa vuoden 2021 aikana toteutetussa 
konenäköä hyödyntävässä kokeilussa sähkönsaanti ja kameroiden asennus vaativat paljon 
selvittelyjä, yhteydenottoja ja asennuslupia ja siksi tästä kokeilusta on paljon opittavaa myös 
tulevia älykaupunkikokeilua ajatellen.  
 
Yrityksen pelkona oli, että vuorovaikutus alueen kiinteistöjen sekä hankkeessa mukana olevien 
kaupunkien ja yritysten välillä olisi vähäistä eikä palvelu siksi tavoita käyttäjiä näin lyhyen kokeilun 
aikana. Kaupunki kuitenkin tuki kaikkia käynnissä olleita kokeiluja lehdistötiedotteilla, uutiskirjeillä, 
nettisivuilla ja sosiaalisen median päivityksillä. Brighthouse Intelligencen ja muutaman muun 
yrityksen kokeilu saivat lisäksi oman kokeilukohteessa näkyneen mainospylonin ja myös lyhyen 
mainosvideon, jotka saivat erityisen hyvän vastaanoton kaupungin Facebook-tilillä. Lisäksi kesän 
2021 ajan hankkeessa työskennellyt harjoittelija tuki kokeiluja mm. kuvaamalla kokeilukohteita ja 
osallistumalla videoiden toteutukseen niin menestyksekkäästi, että sai töitä Brighthouse 
Intelligencestä harjoittelujakson päätyttyä.  
 
Käyttäjät latasivat sovelluksen 417 kertaa ja käyttivät palvelua 930 kertaa. Palvelu keräsi 
sovelluksen kautta yhteensä 14 tähtiluokitusta, jotka kaikki olivat 5/5. Yritys saavutti kokeilulle 
asettamansa tavoitteet eli he saivat kasvatettua omaa tietotaitoaan, kehitettyä teknistä ratkaisuaan, 
avattua uusia yhteistyökuvioita muihin yrityksiin ja 6aika-kaupunkeihin sekä niiden kautta lisää 
näkyvyyttä yritykselle. Jos kokeilu toistettaisiin, yritys osallistuisi itse aktiivisemmin sidosryhmien 
kartoittamiseen ja palvelun markkinointiin. Turun kaupungille kokeilu toi arvokasta tietoa konenäön 
mahdollisuuksista sekä älykaupunkikehityksen vaatimuksista kaupunkiympäristölle. Lisäksi 
kaupunki oppi yritysten tuottaman datan hallinnasta ja aktiivisen markkinoinnin merkityksestä 
uuden liikkumispalvelun käyttöönotossa.  
 


