
 
Pysäköintietuus ja verkkopalvelu kimppakyydin käyttäjille 

Coreorient Oy:n kokeilun tavoitteena oli yksityisautoilun vähentäminen edistämällä kimppakyydin 
käyttöä erityisesti työ- ja harrastematkoilla. Kokeilu perustui yrityksen kehittämään ja 
naapurustojen jakamistaloutta edistävään Liiteri.net-verkkopalveluun. Kokeilua varten 
verkkopalvelua jatkokehitettiin palvelemaan paremmin myös kimppakyydin etsijöitä ja tarjoajia. 
Palveluun tehtiin oma näkymä yrityksen Turussa tekemää kimppakyyti- ja pyöräpysäköintikokeilua 
varten osoitteeseen https://turku.liiteri.net. 
 
Yritys halusi kokeilla myös pysäköintietuuden vaikutusta kimppakyydin houkuttelevuuteen. Yritys 
oli jo vuonna 2020 saanut Tampereella rohkaisevia tuloksia pysäköintietuuden käytöstä 
kimppakyydin houkuttimena, mutta silloin kokeilu tehtiin rajatulla pysäköintialueella yhden 
työnantajan kanssa (PSHP). Turun kokeilussa yritystä kiinnosti selvittää myös verkkopalvelun 
käytettävyyden kehittäminen ja kimppakyydin integrointi muihin jakamistalouden palveluihin. Turun 
kaupunkia kiinnosti kokeilussa se, saadaanko tällaisella järjestelyllä ihmisiä yhdistämään 
työmatkojaan yhdessä tehtäviksi siten, että automatkoja jää kokonaan tekemättä.  
 
Turun kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä kaupunki tuki kimppakyytejä antamalla 
Liiteri.net-palvelussa kimppakyytinsä todentaneille autoilijoille pysäköintietuuden ajalle 1.10.-
31.12.2021. Kokeilun alun viivästyttyä alihankkijasta johtuen kokeilulle myönnettiin jatkoaika 
tammikuun 2022 loppuun saakka. Etuus oli voimassa maksuvyöhykkeillä 2-3 ja salli päivittäin 
enintään 9 tunnin mittaisen kadunvarsipysäköinnin 10 ensimmäiselle kimppakyydin todentaneelle 
autoilijalle. Pysäköintietuuden tarjoaminen autoilijoille ja integraatio kaupungin 
pysäköinninvalvonnan järjestelmiin edellytti yhteistyötä toisen käynnissä olleen kokeilun eli 
eParklyn kanssa.  
 
Pysäköintietuus ja verkkopalvelu toimivat seuraavasti: 

1. Autoilija rekisteröityi osoitteeseen https://turku.liiteri.net, ilmoitti autonsa rekisterinumeron ja 
sopi kyydin tarvitsijan kanssa yhteisestä matkasta palvelun kautta. Autoilijan tiedot välitettiin 
eParklylle, jonka järjestelmästä tieto siirtyi rajapinnan kautta pysäköinninvalvonnalle.  

2. Kimppakyyti todennettiin siten, että autoilija sai Coreorientin verkkopalvelusta koodin, jonka 
hän näytti matkan aikana matkustajalle. Kun matkustaja syötti koodin Coreorientin 
verkkopalveluun kirjautuneena, käyttäjien sijainti tarkistettiin GPS:n avulla.  

3. Jos sijainnit täsmäsivät, autoilija ohjattiin eParklyn palveluun hakemaan vapaata 
pysäköintipaikkaa. Pysäköinninvalvoja saivat eParklyn ohjelmointirajapinnasta tiedon 
ajoneuvoista, joilla on oikeus pysäköintietuuteen. 

 
Kokeilun markkinointi aloitettiin kohdistamalla viestintä Kupittaan Tiedepuistossa työssäkäyville. 
Joulukuussa palvelun käyttöä yksinkertaistettiin ja madallettiin osallistumiskynnystä niin, että 
kyydistä voi sopia myös palvelun ulkopuolella ja vain vahvistaa kyyti palvelussa pysäköintietuuden 
saamiseksi. Samalla palvelusta viestittiin kaupungin työntekijöille, hankkeen sidosryhmille ja 
lopuksi myös eParkly-kokeiluun osallistuville. Viestintä ei kuitenkaan realisoitunut palvelun 
käyttäjinä tai kyyti-ilmoituksina. https://turku.liiteri.net -palvelulla oli kokeilun aikana yhteensä 12 
käyttäjää, joista puolet osallistui pyöräpysäköintikokeiluun. Käyttäjäpalautetta ei saatu.  
 
Kokeilu kärsi pandemian vaikutuksista ihmisten liikkumiseen ja siksi käyttäjät olisi ollut hyvä 
hankkia jo ennen kokeilun alkua. Kokeilusta opittiin myös se, että muiden jakamistalouden 
palveluiden yhdistäminen saattaa laskea kimppakyytipalvelun käytettävyyttä. Jatkokehitysideana 
kimppakyyti voisi olla yhtenä vaihtoehtona reittioppaassa ja sitä voisi tuoda esiin 
liikkumisvaihtoehtona niille, joille joukkoliikenne ei ole vaihtoehto. Myös harrastusmatkoihin 
kimppakyyti voisi sopia. Kimppakyyti voisi auttaa myös työpaikkojen kestävän liikkumisen 
edistämisessä, jos esimerkiksi kaupungit jakaisivat anonymisoidun tiedon työntekijöidensä 
asuinpaikasta postinumerotasolla.  
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