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Vähähiilinen 
liikkuminen  
liikennehubeissa
Turun auto- ja pyörä- 
pysäköinnin kokeilut 2021

Liikenteen päästöjen vähentäminen on 
välttämätöntä, jotta Turku voi saavuttaa 
tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2029. 
Turun keskustassa, vanhassa kaupungissa ja 
Kupittaalla kokeiltiin kesän ja syksyn aikana 
useita vähähiilisen liikkumisen palveluita. 

Kokeilujen tavoitteena oli vähentää pysäköintipaikan 
etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, helpottaa 
kimppakyydin käyttöä työmatkoilla sekä edistää 
turvallista ja laadukasta pyöräpysäköintiä ja 
pyöräliikennettä. 

Kokeiluista vastasivat alan yritykset ja niitä tukivat 
Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. 
Kokeiluja rahoittivat 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen 
liikennehubeissa -hanke sekä Turun kaksi 
kärkihanketta Smart and Wise Turku ja Keskustan 
kehittäminen.  

Lisätietoa

Turun auto- ja pyöräpysäköintikokeilut  
toteutettiin usean hankkeen välisenä yhteistyönä. 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke  
on osa suomalaiskaupunkien yhteistä 
kaupunkikehittämisen strategiaa (6aika). 

Hankkeessa Turun, Espoon, Tampereen ja Oulun 
seudut kehittävät yhdessä kestäviä liikkumisratkaisuja 
kaupunkien liikennehubeihin, joissa liikkuu paljon 
ihmisiä ja joissa on vahva julkinen liikenne. Hankkeen 
tavoitteena on kehittää uusia, markkinaehtoisesti 
toimivia ja skaalautuvia liikkumisen palveluja, jotka 
vähentäisivät liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, 
jossa yhdistyvät strateginen tavoite seudullisesta 
hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City 
-konsepti. 

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin 
strategisista kärkihankkeista, joka tavoittelee 
keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista. 

 turku.fi/pysakointikokeilut 
 turku.fi/pyorapysakointi

Pysäköintikokeilujen 
toteutus

Turussa tehtiin vuoden 2021 aikana  
9 autopysäköinnin ja 5 pyöräpysäköinnin kokeilua.

Kokeilujen taustalla oli Turun kaupungin ja 
Turun ammattikorkeakoulun tekemä laaja 
sidosryhmäyhteistyö, jonka avulla saatiin 
käsitys vähähiiliseen liikkumiseen liittyvistä 
kehittämistarpeista.  

Kokeilujen tavoitteena oli löytää ideat, joilla olisi 
potentiaalia toimia markkinaehtoisesti ja jäädä 
pysyviksi, vähähiilisyyttä edistäviksi ratkaisuiksi 
kaupunkiympäristöissä. Kunkin kokeilun 
keskimääräinen kesto oli 4 kuukautta ja rahoitus  
yhtä lukuun ottamatta 10 000 €. 

Viestinnässä havaittiin haasteeksi nostaa yksittäisiä 
kiinnostavia kokeiluja esiin tilanteessa, jossa 
käynnistymässä on suuri joukko erilaisia auto- ja 
pyöräpysäköinnin kokeiluja. Lyhyet sosiaalisen 
median kanavissa julkaistut videot kokeiluista olivat 
toimiva tapa saada kaupunkilaiset kiinnostumaan 
yksittäisistä kokeiluista. Katukuvassa näkyvät pylonit 
sekä verkkosivut ja lehdistötiedotteet toimivat niin 
ikään tehokkaina viestintäkanavina.  

Pysäköintikokeilujen 
arviointi

Kokeiluista kerättiin palautetta verkkopalveluissa, 
paperisella palautelomakkeella ja myös 
haastattelemalla kokeilujen käyttäjiä.

Käyttäjäpalautteen saaminen oli yllättävän hankalaa 
ja edellytti kannustimien käyttöä ja aktiivista 
viestintää. Saatu palaute koski useimmiten 
palvelussa ilmennyttä häiriötä, jotka saatiin yleensä 
nopeasti korjattua.  

Käyttäjäpalautteen lisäksi kokeilujen tilaajat 
keräsivät palautetta kokeiluja toteuttavilta yrityksiltä. 
Tyytyväisimpiä oltiin yhteistyön sujuvuuteen ja 
kokeilukulttuurin omaksumiseen, kun taas kritiikkiä 
annettiin datan saatavuudesta ja lupaprosessien 
hitaudesta.  

Käyttäjät löysivät kokeillut palvelut ja alustavien 
tulosten valossa näyttäisi siltä, että uudenlaisille 
pysäköintipalveluille on kysyntää myös 
tulevaisuudessa. Osa kokeiluja toteuttaneista 
yrityksistä suunnittelee palvelun kehittämistä 
ja jatkamista isommalla ja räätälöidymmällä 
kapasiteetilla.  

Kokeilujen käyttäjämäärä jäi useissa kokeiluissa 
tavoitellusta, mikä saattoi johtua epidemian 
vaikutuksesta, kokeilujen suuresta määrästä, 
riittämättömistä viestintätoimista tai ihmisten 
vakiintuneista liikkumistottumuksista, joita on vaikea 
muuttaa lyhyen kokeilujakson aikana. Kokeilut 
tuleekin nähdä osana laajempaa työtä vähähiilisen 
kaupunkiliikkumisen hyväksi. Koska tavoitteena on 
markkinaehtoisesti toimivat vähähiilisen liikkumisen 
palvelut, palveluiden käyttäjät lopulta ratkaisevat, 
mitkä palvelut jäävät pysyvästi käyttöön.  

https://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/pysakoinnin-uudet-ratkaisut/vahahiilinen-liikkuminen
https://www.turku.fi/pyorapysakointi


Sujuva  
kadunvarsipysäköinti 

Kameran ja konenäön avulla luotiin tilatieto noin 40 
parkkipaikan alueesta Tuomiokirkontorilla ja noin 30 
paikan alueesta Puolalankadulla. Mobiilisovelluksien 
avulla kadunvarsipaikkaa etsivä pystyi tarkistamaan, onko 
alueilla tilaa ja siten välttämään turhaa ajoa. BrightPark- ja 
W-Park -sovellukset tuottivat kaupungille arvokasta tietoa 
konenäöstä ja kadunvarsipysäköinnin käyttöasteesta. 
Kehitysideana on teknologian toimittaminen muille alan 
toimijoille tai integrointi toiseen tuotteeseen.  

Kadunvarsipaikan  
varaaminen

Kaupungintalon pysäköintialueella sijaitsevat kaksi 
parkkiruutua olivat kokeilun ajan varattavissa enintään  
15 minuutiksi ennen pysäköinnin aloittamista.  
Varaus tehtiin rekisterinumeron perusteella osoitteessa  
parkki.marshallai.com, jonne välitettiin paikkoja koskeva 
tilatieto kameran ja konenäön avulla. Palvelu sai 
kiinnostuneen vastaanoton, mutta sen todettiin sopivan 
parhaiten esimerkiksi liikuntapaikkojen läheisyyteen, 
jossa kävijöillä on säännönmukainen pysäköintitarve, tai 
jakeluliikenteen käyttöön.

Opastettuna  
pysäköintiruutuun 

Pysäköintipaikkaa etsivä pystyi seuraamaan keskustan 
pysäköintipaikkojen tilatietoa osoitteessa etsiparkki.fi. 
Palvelusta oli nähtävillä kadunvarsipaikkojen sijainti sekä 
arvioitu käyttöaste, jolloin pysäköintipaikkaa etsivä pystyi 
katsomaan palvelusta vapaat pysäköintipaikat ja saamaan 
sinne ajo-ohjeet. Kokeilun aloittamista hidasti kaupungin 
vaikeudet pysäköintidatan toimittamisessa, mutta palvelu 
herätti kiinnostusta niin autoilijoissa kuin mainostajissakin.

Pysäköintipaikkojen  
vertausvuokraus 

Kokeilussa yksityishenkilöt, taloyhtiöt sekä yritykset 
pystyivät asettamaan pysäköintipaikkansa vuokralle 
Shareway-sovellukseen silloin, kun eivät itse paikkaa 
käyttäneet. Saman sovelluksen kautta pysäköintipaikkaa 
etsivät näkivät vapaana olevat yksityiset paikat ja pystyivät 
vuokraamaan ne omaan käyttöön. Uusi jakamistalouden 
palvelu vaatii paljon markkinointia ja suoria kontakteja, 
jotta pysäköintipaikkojen omistajat laittaisivat  
paikkansa vuokralle. Palvelua alettiin laajentaa  
myös muihin kaupunkeihin.
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Turvallinen  
pyöräpysäköinti  
lisäpalveluineen  
Kupittaalla ja Hansassa 

Kupittaalla, ICT-talon pihalla sijainnut pyöräkontti 
mahdollisti pyörän pysäköimisen lukolliseen tilaan ympäri 
vuorokauden. Kontin toiminta perustui selainpalveluun, 
jonka avulla kontin käyttäjä sai esimerkiksi puhelimen 
kautta avattua kontin oven, lukittua pyörän sekä 
maksettua pysäköinnin. Lisäpalveluina pysäköinnille kontti 
sisälsi lukollisen säilytyslokerikon, pyöränhuoltosetin 
sekä mahdollisuuden sähköpyörän akun lataamiseen. 
Kokeilun käyttäjäryhmää olivat erityisesti Kupittaan alueen 
työntekijät.  

Turun keskustan Hansa-korttelissa toiminut 
pyöräpysäköintipalvelu toimi mobiilisti selaimella 
tai sovelluksella. Palvelu sisälsi pyörän pysäköinnin 
parkkihalliin sekä lisäpalveluina välineet pyörän 
omatoimista huoltoa varten ja pyörän pesumahdollisuuden 
sekä omien tavaroiden säilytysmahdollisuuden. Palvelun 
kautta tehtiin myös yhteistyötä pyöränhuoltoyrityksen 
kanssa. Lisäksi Hansassa kokeiltiin järjestelmää, jonka 
avulla asiakas sai ilmoituksen, jos pyörää liikutettiin hänen 
tietämättään. Järjestelmän avulla pyrittiin estämään 
pyörävarkauksia. Kokeilu palveli erityisesti keskustan 
alueella pyöräillen asioivia ja työssäkäyviä. 

Sähköpyörien  
akkujen latauskaapit

Latauspolku on kehittänyt maailman ensimmäisen 
sähköpolkupyörien akkujen latauskaapin, joka pystyy 
automaattisesti havaitsemaan palon syttymisen ja 
sammuttamaan palon itsenäisesti. Kaapit toimivat 
asiakkaan omien latureiden kanssa ja avaus tapahtuu 
Latauspolun applikaation avulla. Akun latausta pystytään 
seuraamaan antureiden avulla ja alkava palo pystytään 
tunnistamaan ja estämään jo ennen liekkivaihetta. 
Palotilanteen sattuessa kaappi ilmoittaa tilanteesta 
viranomaisille ja täyttää latauslokerot vedellä.

Kokeilussa Latauspolku tarjosi kolme latauskaappia, jotka 
sijoitettiin Turun pääkirjaston uutistorille, Hansakorttelin 
Yliopistonkadun puoleisen sisäänkäynnin tuulikaappiin ja 
linja-autoaseman aulaan. Kokeilun ajan kaapit  
olivat asiakkaiden käytössä ilmaiseksi.

Pyöräpysäköintitalli

Kaskea toi kokeiluihin turvallisen, suljetun pyörä-
pysäköintitallin, jonka avaus ja maksu onnistui lippu-
automaatilla. Nykyiset lippuautomaatit ovat moderneja 
 tekniikaltaan ja sisältävät maksujärjestelmät jo valmiiksi, 
jolloin niiden käyttöä voidaan monipuolistaa esimerkiksi 
pyöräpysäköinnin tai sähköautojen palveluihin.

Pyöräpysäköintitalli sijoitettiin linja-autoaseman 
pysäköinti alueen viereen, kevyen liikenteen väylän 
 reunaan. Tallin hyödyt korostuivat erityisesti pidempi-
aikaisessa pysäköinnissä ja viikonloppuisin,  
jolloin pyörät ovat kaikkein alttiimpia  
ilkivallalle ja varkauksille.

Analysoitua dataa

MarshallAI tarjosi kokeiluun järjestelmän, jolla voitiin 
 reaaliaikaisesti seurata ja analysoida pyöräpysäköintiä. 
Järjestelmä keräsi dataa pyöräpysäköinnistä kamera-
kuvan avulla ja analysoi datan konenäköä hyödyntäen. 
Datasta pystyttiin analysoimaan pyöräpysäköinnin  
kestoa, pysäköintialueen käyttöastetta ja esimerkiksi 
sään vaikutusta pyörien määrään.

Kerätyn tiedon perusteella pystytään kehittämään 
ratkaisuja helpottamaan pyöräilyä kaupungin alueella. 
Sen avulla pystytään myös havainnoimaan mahdollisia 
väärinkäytöksiä ja ilkivaltaa, puuttumaan  
niihin tehokkaammin ja tarjoamaan  
pyörille turvallisempia  
pysäköintipaikkoja.

MARSHALLAI

Pysäköintietuus kimppa- 
kyytiautoille 

Kokeilussa verkkopalvelu yhdisti kimppakyydin 
etsijät ja tarjoajat. Tavoitteena oli yksityisautoilun 
vähentäminen edistämällä kimppakyydin käyttöä työ- ja 
harrastematkoilla. Kokeilu kohdistettiin ensisijaisesti 
Kupittaan Tiedepuistossa työssäkäyville, jotka 
olivat oikeutettuja työpäivän mittaiseen ilmaiseen 
kadunvarsipysäköintiin ydinkeskustaa lukuun ottamatta. 
Etuuden ehtona oli kimppakyydin todentaminen 
osoitteessa turku.liiteri.net ja etuuden kiintiönä enintään 
10 ilmaispysäköintiä/työpäivä. 

Pysäköinnin markkinapaikka

Kokeilussa tehtiin pysäköinnin markkinapaikka, joka 
näytti kokeilussa mukana olevien pysäköintialueiden 
reaaliaikaisen käyttöasteen ja dynaamisesti muuttuvan 
hinnan sekä ajo-ohjeet perille. Tieto auttoi autoilijaa 
löytämään mieleisensä pysäköintipaikan nopeasti 
ja vähensi siten turhaa ajelua. Palvelun testaaminen 
rajattiin kokeilun ajaksi vain kaupungin työntekijöille, 
mutta tavoitteena on tehdä eParklystä kansainvälinen 
vientituote. 

Tapahtumien aikainen  
pysäköinnin ohjaus 

Kokeilun tavoitteena oli vähentää suurtapahtumiin 
saapuvan yleisön turhaa autoilua tapahtumapaikan 
ympäristössä. Yrityksen kehittämässä pre-parking.info  
-palvelussa pysäköintialueiden valvojat seuraavat 
väliaikaisen pysäköintialueen tilatietoa ja päivittävät 
sen sovellukseen tapahtuman osallistujien nähtäväksi. 
Palvelua kokeillaan pandemian vuoksi Turussa vasta 
kesällä 2022. 

Keskustaliikenteen tilannekuva 

Kokeilun tavoitteena oli löytää ratkaisu, jonka avulla 
asukkaat, elinkeinoelämä ja päätöksentekijät voivat käydä 
keskustelua liikkumisen kehittämisen tarpeista. Kokeilussa 
tehtiin datavisualisointeja Turun keskustaliikenteen tilasta 
sekä järjestettiin työpaja kaupunkiliikkumisen haasteista. 
Käytössä olevan laadukkaan datan pieni määrä heikensi 
kokeilun vaikuttavuutta, mutta toisaalta kokeilussa 
kehitetty menetelmä auttoi tehokkaasti ongelmien 
tunnistamisessa. Menetelmä on toteutettavissa myös 
muissa kaupungeissa. 

Pyöräpysäköinnin  
kokeilut

Autopysäköinnin  
kokeilut
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