
 

W-Park - sujuvaa kadunvarsipysäköintiä Puolalankadulla 
Wapice Oy:n kehittämä selainpohjainen W-Park -palvelu esitti tilatietoa Puolalankadulla olevasta 
noin 30 pysäköintiruudusta. Sovellus hyödynsi kameroita ja konenäköä ja oli autoilijoiden käytössä 
kesäkuusta lokakuuhun 2021. Kokeilun tavoitteena oli testata, pystyykö tilatietoa jakamalla 
vähentämään pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa ajoa kadulla, jossa on paljon 
asiointipysäköintiä. Lisäksi kaupunki sai kokeilusta tietoa konenäön mahdollisuuksista ja 
kadunvarsipysäköinnin käyttöasteesta. Kokeilun toteuttaneelta yritykseltä kerättiin tietoa arviointia 
varten aloituskyselyllä sekä kokeilun puolivälissä ja lopussa pidetyissä palavereissa.  
 
Palvelu edellytti konenäön vaatimien kameroiden asentamista Puolalankadun varrella oleviin 
rakennuksiin tai vaihtoehtoisesti kaupunki-infraan, kuten katuvalaisimiin. Mahdollisten 
asennuspaikkojen ja sähkönsaannin selvittäminen vei paljon aikaa ja vaati hankkeen työryhmän 
tukea. Katuvalaisimien käyttö ei ollut mahdollista, sillä niissä on sähköt päällä vain katuvalojen 
ollessa päällä. Myös ympäröivien rakennusten hyödyntäminen oli hankalaa, sillä osa kadunvarren 
rakennuksista on suojeltuja ja joidenkin kiinteistöjen omistajilta/käyttäjiltä ei saatu lupaa 
kameroiden kiinnittämiseen. Lopulta kaksi kameraa asennettiin Puolalankatu 5:n 2. kerroksen 
kulmahuoneeseen, josta saatiin myös sähkönsyöttö pintavetona. Asennus edellytti yritykseltä 
aitaamisluvan hakemista ja ulkopuolisen urakoitsijan käyttämistä.  
 
Autoja tunnistava objektintunnistusalgoritmi todettiin kokeilussa toimivaksi ja tulosten tarkkuus 
riittävän hyväksi esitettäväksi autoilijalle esimerkiksi liikennevalotyylisesti. Myös reititin ja usean 
kameran sisältämä kamerajärjestelmä olivat riittäviä palvelua varten. Yritys olisi kuitenkin toivonut 
kaupungilta enemmän tukea kameroiden asennukseen ja toisaalta parempaa esivalmistelua 
kokeilua varten. Yritys ehdotti jatkoa ajatellen kaupungin toimesta mahdollisimman pitkälle 
valmisteltua pilottikohdetta, johon yritykset tulisivat kokeilun alkaessa asentamaan omat laitteensa. 
Kameroiden asennus voitaisiin myös kokonaan välttää, jos kaupunki voisi tarjota rajapinnat sen 
omistamien kameroiden kuvaan (mm. liikennekamerat). Tällöin palvelu voisi olla helposti 
skaalattavissa laajallekin alueelle.  
 
Kaupunki markkinoi kaikkia käynnissä olleita kokeiluja lehdistötiedotteilla, uutiskirjeillä, nettisivuilla 
ja sosiaalisen median päivityksillä. Palvelu ei kuitenkaan tavoittanut suurta yleisöä, sillä sitä käytti 
kokeilun alussa vain noin 3-5 käyttäjää päivässä. Syksyyn tultaessa käyttäjämäärä kasvoi jonkin 
verran todennäköisesti kaupungin lisääntyneestä mainonnasta johtuen. Yritys keräsi kokeilun 
aikana käyttäjäpalautetta, jonka avulla järjestelmän tarkkuutta saatiin parannettua varsinkin 
kokeilun alkuvaiheessa. Myös palvelukonseptiin ja karttasovellukseen saatiin kehittämistoiveita 
käyttäjiltä.  
 
Yritys aikoo kehittää palvelua edelleen ja tarjota sitä älykaupunkiratkaisuna osana kehittämäänsä 
IoT-järjestelmää. Erään asiakkaan kanssa on jo sovittu ratkaisun kokeilemisesta 25 kameralla ja 
yritys on myös kiinnostunut monistamaan palvelua muihin kaupunkeihin. Järjestelmä on helposti 
skaalautuva, kunhan vain sopivat kamerapaikat löytyvät. 
 
Kaupunki sai kokeilusta tiedon Puolalankadun pysäköintialueen täyttöasteesta minuutin 
tarkkuudella sekä oppi älykaupunkikehityksen vaatimuksista kaupunkiympäristölle ja markkinoinnin 
merkityksestä uusien liikkumispalvelujen käyttöönotossa.  
 
 


