
 

Etsiparkki.fi opasti pysäköintiruutuun Turussa 
YSP Oy kehitti etsiparkki.fi -palvelun, joka keräsi ja jakoi tietoa vapaista pysäköintipaikoista Turun 
keskustassa kävijöille. Palvelun avulla keskustassa asioiva näki jo ennakkoon, missä on 
asiointikohdetta lähin vapaa parkkipaikka ja sai sinne myös ajo-ohjeet. Palvelun tavoitteena oli 
säästää keskustakävijän aikaa ja stressiä sekä vähentää ylimääräisestä parkkipaikan etsimisestä 
johtuvia päästöjä ja kuluja.  Kaupungille palvelu tarjosi mahdollisuuden lisätä keskusta-asioinnin 
houkuttelevuutta ja vähäpäästöisempää autoilua.  
 
Etsiparkki.fi -palvelu perustui kaupungin tuottamaan dataan pysäköintipaikoista ja maksullisen 
pysäköinnin tapahtumista (ParkkiHUB-tietojärjestelmä). Koska maksullisen pysäköinnin 
tietoaineisto ei ollut vielä kesällä 2021 yrityksen käytettävissä kaupungin alihankkijoiden 
toimitusongelmien vuoksi, kokeilun ensimmäinen vaihe sisälsi pelkästään tiedot julkisten 
pysäköintipaikkojen sijainnista ja määrästä. Toinen vaihe – joka sisälsi myös pysäköintialueiden 
reaaliaikaisen käyttöasteen - oli tarkoitus julkaista kesän lopulla, mutta lopulta ParkkiHUBin data 
saatiin yrityksen käyttöön vasta lokakuun lopussa kokeilun ollessa päättymäisillään. Datan 
viivästymisen vuoksi yritys jatkoi kokeiluaan vielä marraskuun ajan. Yritys otti kokeilun aikana 
yhteyttä myös alueen parkkihallien operaattoreihin, mutta ei saanut heiltä pysäköintilaitosten dataa 
etsiparkki.fi -palvelua varten. Muista kokeiluja tehneistä yrityksistä Tuomiokirkonpuiston 
pysäköintialueen tilannetietoa seurannut Brighthouse Intelligence Oy jakoi kokeilunsa tuottaman 
datan etsiparkki.fi -palveluun niin, että käyttäjät näkivät Tuomiokirkonpuiston pysäköintialueen 
tarkan konenäköön perustuvan täyttöasteen.   
 
Käyttöasteen ilmaisevan datan viivästyminen laski palvelun käyttöarvoa ja osittain varmasti sen 
myötä palvelun käyttäjämäärä jäi odotettua pienemmäksi. Palvelua käytti kokeilukuukausien 
aikana 430 eri käyttäjää, jotka tekivät 48 reittihakua pysäköintipaikalle. Palvelua markkinointiin 
Turussa hankkeen toimesta – muiden pysäköintikokeilujen rinnalla - lehdistötiedotteilla, 
uutiskirjeillä, nettisivuilla ja sosiaalisen median päivityksillä. Etsiparkki.fi -kokeilu sai lisäksi 
näkyvyyttä kaupungin Facebook-tilillä esitetyn mainosvideon myötä, joka toi selvän piikin 
kävijämääriin. Palvelun leviäminen olisi kuitenkin vaatinut vielä voimakkaampaa markkinointia 
varsinkin ParkkiHUBin datan lisäämisen jälkeen.  
 
Käyttäjäpalautteen mukaan ratkaisu herätti autoilijoissa kiinnostusta, ja osa on todennut palvelun 
olevan erittäin hyödyllinen. Osa käyttäjistä kiitteli myös sitä, että palvelu toimi älypuhelimessa 
nettiselaimella ilman erillisen sovelluksen asentamista.  Ansaintamallista johtuva mainosten 
näkyminen palvelussa hieman ihmetytti joitain käyttäjiä, sillä mainokset eivät tuntuneet olevan 
sidoksissa käyttäjän sijaintiin. Ansaintamallin kannalta yritysten kohtalainen kiinnostus palvelussa 
mainostamiseen (joskin ilmaiseksi) on kuitenkin hyvä asia, sillä loppukäyttäjillä ei havaittu valmiutta 
palvelusta maksamiseen. Ansaintamalli voisi jatkossa perustua myös esimerkiksi kaupungin 
saamaan lisäarvoon, sillä kaupungilla on pysäköintioperaattoreiden lisäksi intressit 
pysäköinninohjaukseen.  
 
Etsiparkki.fi kaltaisten palveluiden vaikuttavuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että 
kaupungin tuottama ja yrityksen hyödyntämä data olisi laadukasta ja luvattuun aikaan 
hyödynnettävissä. Yritys toivoi myös kaupungilta nykyistäkin enemmän markkinointia uusista 
palveluista, jotta ihmiset kuulisivat niistä ja oppisivat hyödyntämään niitä. Etsiparkki-palvelu on 
laajentumassa toiseen suomalaiseen kaupunkiin ja siihen on tulossa mukaan myös uusia 
ominaisuuksia, kuten pyöräpysäköinti. Palvelun taustalla oleva alusta taipuu myös muihin 
paikkatiedon esitystarpeisiin, kunhan kaupunki tai muut potentiaaliset asiakkaat vain tunnistavat 
tarpeensa ja ovat valmiit maksamaan palvelun tuottamisesta.  
 


