
 

Pysäköintipaikkojen vertaisvuokrausalusta Shareway pyrki tehostamaan 
kaupunkitilan käyttöä Turussa 
Kesäkuussa 2021 Turussa julkaistu Shareway Oy:n nimikkosovellus mahdollisti yksityisten 
pysäköintipaikkojen vertaisvuokraamisen myös lyhyeksi ajaksi. Sovelluksen avulla niin 
yksityishenkilöt, taloyhtiöt kuin yritykset pystyivät laittamaan oman parkkipaikkansa vuokralle 
silloin, kun eivät itse paikkaa käyttäneet. Autoilijat taas näkivät reaaliaikaisesti suoraan 
sovelluksesta vapaana olevat yksityisten omistamat paikat, joille pysäköidä. Parkkipaikan omistajat 
ansaitsivat jokaisesta toteutuneesta vuokrauksesta 60 % itselleen lopun jäädessä yritykselle. 
Kokeilun aikana autoilijat saivat pysäköidä muiden vapaina oleville paikoille 1 € tuntihintaan tai 10 
€ / pv ja 20 € / vko.  Maksuton sovellus oli ladattavissa Google Play -kaupasta ja App Storesta. 
Kokeilun toteuttaneelta yritykseltä kerättiin tietoa arviointia varten aloituskyselyllä sekä kokeilun 
puolivälissä ja lopussa pidetyissä palavereissa.  
 
Yritys etsi kaupungin ja myös Varsinais-Suomen Kiinteistöliiton avustuksella kiinnostuneita 
taloyhtiöitä palvelun kokeilemiseen, mutta tulos jäi orastavasta kiinnostuksesta huolimatta laihaksi. 
Monet toimijat tuntuivat odottavan, että palvelu lähtisi kunnolla liikkeelle tai kasvaisi ennen, kuin 
uskaltavat ottaa sen käyttöön. Lisäksi jakamistalouteen perustuvat liikkumispalvelut ovat vielä 
uusia tulokkaita ja herättävät jonkin verran epäluuloja. Shareway on toiminut jo vuoden verran 
yrityksen kotikaupungissa Jyväskylässä, jossa palvelu on saanut hitaahkon alun jälkeen 
vakiintuneen käyttäjäkunnan. Palvelua markkinointiin Turussa hankkeen toimesta – muiden 
pysäköintikokeilujen rinnalla - lehdistötiedotteilla, uutiskirjeillä, nettisivuilla ja sosiaalisen median 
päivityksillä. Sharewayn kokeilu sai lisäksi näkyvyyttä ydinkeskustassa näkyneen mainospylonin ja 
kaupungin Facebook-tilillä esitetyn mainosvideon myötä. Lisäksi yritys kustansi itse Föli-busseissa 
näkyneen mainoskampanjan. Yritys olisi toivonut kaupungin viestinnältä parempaa koordinointia 
niin, että kaupungin ja yrityksen viestintätoimet tukisivat toisiaan. Lisäksi todettiin yksittäisten 
palvelujen jäävät helposti pimentoon, kun kaupunki kampanjoi samalla yli kymmentä auto- ja 
pyöräpysäköinnin kokeilua. 
 
Sharewayn sovellukseen kirjautui marraskuun alkuun mennessä 830 uutta käyttäjää, joista noin 
700 sovelluksen asennusta paikannettiin Turkuun. Lähes kaikki käyttäjät olivat kuitenkin 
parkkipaikan etsijöitä, kun taas oman paikkansa vuokraajia rekisteröityi palveluun vain 9 henkilöä. 
Vertailun vuoksi Jyväskylässä oli marraskuussa 100 pysäköintipaikan rekisteröitynyttä vuokraajaa. 
Turussa palvelun käyttöä jatkossa edistävinä ajureina voidaan pitää maksullisen pysäköinnin 
hiljattaista laajentumista, Kupittaan alueen julkisten pysäköintialueiden vähäistä määrää ja 
joidenkin autoilijoiden haluttomuutta parkkihallien käyttöön.   
 
Palvelun yleistymisen kannalta kiinnostavampi kohderyhmä saattaisi olla ne kaupunkilaiset, joiden 
pysäköintipaikka on vuokrattavissa eteenpäin esimerkiksi ilman taloyhtiön hyväksyntää. Taloyhtiön 
luvan hakeminen ja taloyhtiöiden keskenään erilaiset käytännöt toimivat todennäköisesti esteenä 
parkkipaikan vuokraajien vähäiselle määrälle.  Palautteen pohjalta kehityskohteeksi on ilmennyt 
myös yritysten ja oppilaitosten pysäköintialueet, niin että ne saataisiin kerralla vietyä vuokralle 
palveluun, kun nyt palvelu perustuu vain yksittäisten paikkojen vuokraamiseen.  Yritys on 
ilmoittanut tulleensa Turkuun jäädäkseen eli palvelu on myös hankkeen jälkeen käytettävissä, 
mutta kaupungilta toivotaan edelleen tukea palvelun tunnetuksi tekemisessä. Tavoitteena on myös 
laajentua muihin suuriin kaupunkeihin ja jatkossa suunnata myös kansainvälisille markkinoille.  
 


