
 

Pysäköinnin markkinapaikka eParkly 
eParkly on Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksen hanke, joka testasi nimikkopalveluaan Turussa 
lokakuusta 2021 tammikuuhun 2022. Hankkeen tarkoituksena on kehittää alusta, johon kaikki 
pysäköintialan toimijat voivat osallistua. eParkly tarjoaa pysäköintipaikkojen omistajille 
mahdollisuuden saada parhaan tuoton omistamilleen paikoille, pysäköintimaksuoperaattoreille 
mahdollisuuden käydä hintakilpailua ja harjoittaa keskinäisesti liiketoimintaa saatavilla olevista 
pysäköintialueista, ja autoilijoille helppokäyttöisen sovelluksen. eParkly-sovelluksen avulla autoilija 
voi valita pysäköintipaikan tarpeen, hinnan ja täyttöasteen perusteella, navigoida perille sekä 
maksaa pysäköinnistä sovelluksen avulla.  
 
Idea pysäköintitoimijoiden markkinapaikasta on kansainvälisestikin tarkasteltuna uusi ja sen vuoksi 
eParklyn työryhmä halusi kokeilla palvelua aidossa kaupunkiympäristössä jopa ilman 
kokeilupalvelusta maksettavaa korvausta, jota julkisrahoitteiselle hankkeelle ei voitu maksaa. 
Kokeilun avulla eParkly toivoi saavansa arvokasta tietoa pysäköintipaikkojen automaattisen 
hinnoittelun ja käyttöasteen vaikutuksista autoilijoiden valintoihin sekä pysäköintipaikkojen 
omistajien ansaintamahdollisuuksien optimoinnista. Kokeilussa markkinapaikkaa testattiin 
virtuaalisilla operaattoreilla eli mukana ei ollut oikeita pysäköintioperaattoreita. 
 
Palvelun testaaminen rajattiin kokeilussa enintään 200 Turun kaupungin työntekijälle, joille 
myönnettiin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä väliaikainen pysäköintietuus. Etuuden 
suuruus oli 30 €/hlö ja sen sai käytettyä testialueella ns. eParkly-pysäköintipisteinä. Testialueeksi 
määriteltiin kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 10 maksulliseen lyhytaikaiseen 
asiointipysäköintiin tarkoitettua kadunvarsialuetta ja kaupungin hallinnassa ollutta yleistä 
pysäköintialuetta maksuvyöhykkeiltä 1 ja 2. Testiin kuuluneet pysäköintialueet olivat kokeilun ajan 
kenen tahansa normaalisti käytettävissä, mutta vain testikäyttäjät pystyivät maksamaan 
pysäköintinsä eParkly-pisteillä. Kokeilu edellytti eParklyn integrointia pysäköinninvalvonnan 
tietojärjestelmään ja eParkly-pisteiden käytön rajaamista GPS-koordinaattien avulla vain 
testialueille – molemmat toimenpiteet onnistuivat teknisesti hyvin. 
 
Kokeilun valmistelu edellytti myös testialueiden tilaa seuranneiden kameroiden asentamista. 
Muista kokeiluista poiketen eParkly käytti konenäön edellyttämään kohteen kuvaamiseen 
kamerajärjestelmien lisäksi älypuhelimia, joita asennettiin hankkeen työryhmän ja sidosryhmien 
avustamana pysäköintialueiden viereisten kiinteistöjen sisätiloihin. Lisäksi eParkly sai luvan 
käyttää rajapinnan kautta Brighthouse Intelligence Oy:n tuottamaa kuvasyötettä 
Tuomiokirkontorilta. eParkly hyödynsi kokeilussaan myös kaupungin tuottamaa tietoa 
kadunvarsipaikoista.  
 
Kokeilujaksoa markkinoitiin kaupungin työntekijöille intranetissa olleella lomakkeella, johon tietonsa 
ilmoitti 105 henkilöä. Palvelun aktiivisiksi käyttäjiksi osoittautui kuitenkin vain noin puolet, jonka 
vuoksi heidän henkilökohtaista pysäköintietuuttaan nostettiin 50 euroon. Näin kaupungin eParkly 
sai aktiivisempia käyttäjiä palveluunsa ja kaupungin pysäköintitulojen menetys pysyi ennalta 
määrätyllä tasolla.  
 
eParkly-palveluun rekisteröityi kokeilujakson aikana 53 käyttäjää ja näistä 18 käytti sitä 
testialueella pysäköintiin. eParkly-pisteitä käytettiin yhteensä 192 euron arvosta. Palvelun 
saamasta palautteesta päätellen osalla käyttäjistä oli vaikeuksia palveluun kirjautumisessa ja sen 
käytössä. Palvelussa oli myös ajoittaisia häiriöitä mm. puhelimien ja epävarman mobiiliyhteyden 
vuoksi. Kuitenkinkin kokeilu antoi yritykselle arvokasta kokemusta palvelun toiminnasta ja 
laitteiston soveltuvuudesta. Lisäksi eParkly osallistui marraskuussa 2021 Barcelonan Smart City 
Expo World Congress -tapahtumaan hankkeen tukemana ja sai kontakteja Eurooppaan ja 
Aasiaan. Yritys pyrkii saamaan jalansijaa myös Suomessa suurten kaupunkien muuttaessa 
hinnoittelukäytäntöjään. Tavoitteena on yhtiöittää eParklyn toiminta jatkossa.  


