
 

Kadunvarsipaikan varaaminen Turun kaupungintalon pihalta 
MarshallAI kokeili vuoden 2021 heinä- ja lokakuun välisenä aikana järjestelmää, joka antoi autoilijalle 
mahdollisuuden varata pysäköintipaikan jo ennen keskustaan ajoa. Kokeilun tavoitteena oli selvittää, 
miten autoilijat suhtautuvat pysäköintipaikan varaamiseen ja seurata, vähentääkö palvelu 
pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa ajoa. Kokeilun edellytyksenä oli kokeiluun soveltuvien 
kadunvarsipaikkojen löytyminen, sähkönsaanti kohteeseen sekä mahdollisuus kameran ja muun 
laitteiston kiinnitykseen. Sopivaa kokeilukohdetta etsittiin kaupungin ylläpidon ja pysäköinninvalvonnan 
kanssa ensin Humalistonkadulta, josta siirryttiin Kauppiaskadun kautta Aurakadulle.  
 
Kokeilu toteutettiin lopulta kaupungintalon pihalla osoitteessa Aurakatu 2, josta kaupunki osoitti kokeilua 
varten kaksi yleistä maksullista pysäköintiruutua, jotka olivat kuitenkin edelleen myös kenen tahansa 
autoilijan käytössä. Yritys seurasi pysäköintiruutujen tilaa liikennemerkkiin kiinnitetyn kameran ja 
konenäön avulla. Autoilija näki varaustilanteen reaaliajassa osoitteessa parkki.marshallai.com, jossa 
pystyi myös varaamaan vapaan ruudun itselleen rekisterinumeron perusteella 15 minuutin ajaksi ennen 
pysäköintiä. Järjestelmä valvoi, että samalle rekisterinumerolle ei voinut tehdä varauksia useammin, 
kuin kolme kertaa vuorokaudessa.  Paikkojen käyttöä paikan päällä ohjasi varaustilanteen mukaan 
muuttuva LED-taulu.  
 
Kokeilun haasteena oli Kaupungintalon pysäköintialueen korkea käyttöaste, jonka vuoksi kokeilulle 
osoitetut pysäköintiruudut olivat vain harvoin palvelun käyttäjien varattavissa. Yrityksen tekemän 
seurannan mukaan kokeilulle osoitettujen paikkojen käyttöaste heinä- ja lokakuun välisenä aikana oli yli 
70 % ja vieläpä niin, että käyttöaste oli pienimmillään aikaisin aamulla, jolloin keskusta-asiointia 
tehdään yleensä vähemmän ja jolloin myös varaamisen tarve on pienimmillään. Kokeilua muutettiin 
lokakuun ajaksi niin, että LED-taulu korvattiin kiinteällä ”Pysäköinti sallittu vain parkki.marshallai.com 
luvalla” -lisäkilvellä. Lisäksi päätettiin, että väärinpysäköinti johti autoilijalle annettavaan 
huomautukseen. Lisäkilvellä ei ollut kuitenkaan vaikutusta eli autoilijat eivät kiinnittäneet huomiota 
uuteen väliaikaiseen kieltomerkkiin ja siten käyttöaste pysyi yli 70 prosentissa.  
 
Järjestelmän puolesta oli mahdollista lähettää automaattinen viesti pysäköinninvalvonnalle aina silloin, 
kun jokin muu ajoneuvo pysäköi paikoille tilanteessa, jossa voimassa olevalle varaukselle ei jäänyt 
vapaata ruutua. Virheellisistä pysäköinneistä ei kuitenkaan lähetetty ilmoituksia pysäköinnin valvontaan, 
sillä yrityksen sisäisessä seurannassa viestien määrä oli niin iso, että tätä ei tulkittu 
tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Palveluun tehtiin varauksia kokeilun aikana yhteensä 102 kappaletta, joista kuitenkin todellisia – ei 
testimielessä tehtyjä varauksia - vain yhdeksän. Näistä kuusi tehtiin lokakuun aikana eli 
liikennemerkkimuutos lisäsi palvelun käyttöä, joskin varsin vähän. Teknisestä näkökulmasta palvelu 
toimi hyvin ja konenäkö sopi menetelmänä hyvin pysäköintiruutujen tilan seurantaan. Myös 
varausjärjestelmä ja syyskuun loppuun asti käytössä ollut LED-taulu toimivat hyvin, pois lukien näytön 
riittämätön kirkkaus suoralla auringonpaisteella. Vähäinen käyttäjäpalaute koski varausaikaa, jonka 
toivottiin olevan 15 minuuttia pidempi, jotta kauempaa autoilleissa ei tarvitse käyttää puhelinta matkalla.  
 
Palvelun kaupallinen potentiaali edellyttäisi todennäköisesti kaupungin tai varattavan pysäköintiruudun 
lähellä olevan yrityksen osallistumista kustannuksiin mikromaksujen lisäksi. Palvelua on kuitenkin 
hankala saada kannattavaksi vilkkaasti liikennöidyillä paikoilla, joissa maksuton etukäteisvaraus syö 
herkästi paikan nykyisen tuoton. Palvelulle on kokeilun jälkeen löytynyt asiakas yksityiseltä puolelta 
(latauspaikkojen varaaminen) ja yrityksen on tarkoitus monistaa samaa konseptia jatkossakin.  
 
Jos kokeilu toistettaisiin, se tulisi tehdä vähemmän suositulla alueella ja paikat tulisi alusta alkaen 
varustaa kiinteällä lisäkilvellä. Potentiaalisia käyttäjiä tulisi etsiä aktiivisemmin, kuin tässä kokeilussa oli 
resurssien puolesta mahdollista. Kokeilun päätteeksi syntynyt jatkokehitysidea oli skaalata palvelua 
sinne, missä on vähemmän ruuhkaa, mutta enemmän säännönmukaista käyttöä (esimerkiksi Kupittaan 
liikuntakeskus). Myös jakeluliikenne voisi olla kiinnostunut palvelun soveltamisesta.  


