
6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

HELSINKI

ESPOO

VANTAA

TAMPERE

TURKU

OULU

Vähähiilisen liikkumisen 
uudet ratkaisut

Noora Salmela, Turun ammattikorkeakoulu
Juha Pulmuranta, Turun kaupunki

6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
8/2019 - 1/2022



6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

Toteutti kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja 

liikennealan kansallista kasvuohjelmaa.

Rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta.

Budjetti oli 1,9 miljoonaa euroa (tuki 2/3).

Tulokset saatavilla: www.espoo.fi/liikennehubit

http://www.espoo.fi/liikennehubit
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Kasvava liikenne aiheuttaa merkittäviä haasteita kehittyville kaupungeille.

Tavoitteenamme oli kehittää vähähiilisiä, markkinaehtoisesti toimivia ja 

skaalautuvia liikkumisen palveluja kaupunkiliikenteen solmukohtiin.

Työskentelimme yhdessä yritysten, asukkaiden ja

korkeakoulujen kanssa. 

Keskityimme seuraaviin teemoihin:

1. Joukkoliikenteeseen tukeutuvat matkaketjut

2. Vähäpäästöiset ja yhteiskäyttöiset ajoneuvot

3. Autonominen liikenne

4. Älykkäät pysäköintiratkaisut
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Joukkoliikenteeseen 
tukeutuvat matkaketjut
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Ensimmäisen ja viimeisen 
kilometrin liikkumispalvelut

Kokeilupaikka: Kaupin alue, Tampere

Uusi ratkaisu: Osallistujille annettiin valintansa mukaan käyttöoikeuksia 

sähköpotkulautoihin tai kaupunkipyöriin. Kokeiluun ilmoittautui 158 

henkilöä, joista pääosa valitsi sähköpotkulautojen laajemman 

käyttöoikeuden. Käyttöaluetta ei rajattu. 

Tulokset: Kävelystä ja pyöräilystä jonkin verran siirtymää 

sähköpotkulautoihin. Kolmasosa ilmoitti kokeilun vähentäneen 

yksityisautoiluaan. 

Lisätietoa: Tier Mobility Finland Oy ja Voi Technology Finland Ab, 

Tampereen kaupunki
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Kauppiin.fi-sovellus: matkaketjut 
liityntäpysäköinnin käyttäjille

Kokeilupaikka: Kaupin alue, Tampere

Uusi ratkaisu: Käyttäjälle tarjottiin mahdollisuus jättää oma 

auto liityntäparkkiin ja esitettiin kestävä matkaketju 

valittuun kohteeseen. Sovelluksessa nostettiin esiin 

liityntäpysäköinnin hyötyjä verrattuna pysäköintipaikan 

etsimiseen kuluvaan aikaan.

Tulokset: Palvelua käytettiin vain vähän, sovelluksen 

kehitystä ei jatkettu.

Lisätietoa: https://kauppiin.eficode.fi/, Eficode Oy

https://kauppiin.eficode.fi/

https://kauppiin.eficode.fi/
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Vähäpäästöiset ja 
yhteiskäyttöiset ajoneuvot
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Alueautot yhteiskäyttöön, Omago
Oy

Kokeilupaikka: Espoo (keskus, Leppävaara, Matinkylä ja 

Otaniemi)

Uusi ratkaisu: Alueautopalvelun laajentaminen 

Helsingistä Espooseen

Tulokset: 10 yhteiskäyttöautoa, joilla oli 82 kpl käyttäjiä 

3kk kokeilujaksolla. Käyttäjät olivat varsin tyytyväisiä 

palveluun, palvelu jää jatkossakin kaupunkilaisten 

käyttöön. Palvelun sujuvoittamiseksi kaupungin 

pysäköinnin linjausten tulee tukea em. palveluiden 

käyttöä

Lisätietoja: Omago Oy (https://omago.fi/en/), 

osatoteuttaja: Espoon kaupunki
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Kimppakyydin ja ilmaisen
pysäköintipaikan yhdistäminen

Kokeilupaikka: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampere

Uusi ratkaisu: Kimppakyytijärjestelmän hyödyntäminen -

kokeilijalle ilmainen pysäköinti työpäivän ajaksi. PiggyBaggy-

sovellus, jossa rajapinta IGL Technologiesin e-Parking 

järjestelmään.

Tulokset: Tärkeimpiä syitä kimppakyydin käyttöön

ympäristövaikutukset, taloudellinen hyöty ja toisten

auttaminen. Korona-aikana käyttäjämäärät jäivät suhteellisen

pieniksi, ihmiset myös siirtyvät omatoimiseen järjestelyyn

kimppakyytiringin löydyttyä

Lisätietoja: CoReorient Oy, osatoteuttaja Business Tampere

Kuva: Motiva
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Autonominen liikenne
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Autonomisten bussien 
kehityspolku (Sitowise)

● Kansallisina uranuurtajina mm. SOHJOA, 

Fabulos, SHOW, Hiedanranta-hankkeet.

● Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa testit.

● Itsenäinen toiminta perustuu ajoneuvon 

sensoreihin, kameroihin ja tutkiin. 

● Ratkaistava teknisiä haasteita, ennen kuin 

ajoneuvo toimii täysin luotettavasti (vrt. 

ihmiskuljettaja).

Kuva: Juha Pulmuranta



6aika.fi  

#6Aika  

#SixCities

Autonomisten bussien 
kehityspolku (Sitowise)
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Älykkäät 
pysäköintiratkaisut
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Sujuvaa kadunvarsipysäköintiä
Kokeilupaikka: Turun Tuomiokirkontori 

Uusi ratkaisu: Yritys loi konenäön avulla 

tilannetiedon 40 ruudun pysäköintialueesta. 

Autoilija näki Brightpark-sovelluksella 

pysäköintialueen täyttöasteen ja sai ilmoituksen 

jopa kilometrin ennen kohteeseen saapumista. 

Tulokset: Sovellus ladattiin 417 kertaa ja sitä 

käytettiin 930 kertaa. 14 tähtiluokitusta, joista kaikki 

5/5. Yritys tähtää teknologiatoimittajaksi alan 

toimijoille. 

Lisätietoa: Brighthouse Intelligence Oy
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Älykkäät 
pyöräpysäköintiratkaisut

Kokeilupaikka: Turku: Kupittaa & keskustan Hansakorttelin kauppakeskus

Uusi ratkaisu: Turvallinen ja älykäs pyöräpysäköinti lisäpalveluineen. 

Molemmat palvelut toimivat ohjelmiston avulla. Turvallisuutta toisessa 

kokeilussa toi lukollinen tila ja toisessa seurantalaitteisto.

Tulokset: Kokeilujen kapasiteetti ja käyttäjäkunta oli melko pieniä. Palveluita 

pidettiin pääosin hyvinä: kehityskohteita turvallisuuden lisääminen, tilan 

joustavuuden lisääminen ja käyttösovelluksen sujuvoittaminen. 

Lisäpalveluista hyviksi koettiin etenkin pyörän pesu ja säilytyslokerikot.

Lisätietoja: Punta Oy ja CoReorient Oy, osatoteuttaja Turun AMK
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Kokeiluista palveluihin –
selvityksistä toimintaan
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Kantapään kautta opittua

● Palvelukokeilujen fasilitointi on kovaa työtä, joten on parempi keskittyä 

muutamaan kokeiluun kerrallaan. 

● Palvelujen testikäyttäjät kannattaa sitouttaa heti alussa (mm. lahjakortti). 

● Kaupungissa kannattaisi olla "vähähiilisen liikkumisen laboratorioalue” 

uusien palvelujen kokeilemista ja esittelyä varten.

● Yritykset kaipaavat tukea markkinoinnissa ja myös tuotteistamisessa.  

● Jatkossa yrityksiltä tulisi vaatia myös tavoitellun muutoksen seurantaa.

● Uudet liikkumispalvelut tarvitsevat tuekseen paljon laadukasta ja 

säännöllistä viestintää eri kanavissa.
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Tuomas Kiuru

tuomas.kiuru
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040 552 2646

Jukka Reunavuori

jukka.reunavuori

@businesstampere.fi

040 637 8702

Sami Puuperä
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@ouka.fi

050 523 4356

Noora Salmela

noora.salmela

@turkuamk.fi

040 355 0102

Juha Pulmuranta

juha.pulmuranta

@turku.fi

040 617 5381


