
13.5.2022
Stella Aaltonen, Turun kaupunki

Liikkumispalvelut turvallisesti
osaksi lähiympäristöä LIPATOL



• Vuosi 2021, rahoitus liikkumisen ohjauksen valtionavustus

• Järjestettiin neljä yritysvuoropuhelufoorumia

• Laadittiin yhteiskäyttöisille pienliikkumisvälineille pelisäännöt,

jotka hyväksyttiin keväällä 2021 ja päivitettettiin 11/2021.

• Määritelty pysäköintikieltoalueet

• Edistetty yhteiskäyttöautojen pysäköintiluvitusta ja

yritysyhteistyötä sekä datan hyötykäyttöä

• Suunnitteluohje sähköpotkulautojen pysäköintiruuduille

• Luotu sivusto www.turku.fi/yhteiskäyttö

Lipatol –hanke Turussa

http://www.turku.fi/yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6


• Polkupyörien ja sähköpotkulautojen risteyshavainnointi

• Yhteiskäyttöisten kulkuvälineiden testaaminen

• Yhteiskäyttöisten liikkumispalveluiden käyttäjäkysely

• Sähköpotkulautojen pysäköintiruutukokeilu

• Liikuttavan hyvä kaupunki - kampanja

Kesän 2021 selvitykset



• Sähköpotkulaudat saapuivat Turkuun keväällä 2019

• Skuuttien käyttömäärä on lisääntynyt, ja ne ovat olleet

paljon esillä mediassa kesällä 2021

• Kaupungin palautepalvelun kautta kysytään, mitä

kaupunki aikoo skuuteille ja niihin liittyville asioille tehdä.
• Skuutteja on kritisoitu etenkin niiden organisoitumattoman

pysäköinnin takia
– Huolimattomasti pysäköidyt potkulaudat voivat haitata

muiden tienkäyttäjien liikkumista, tukkia kulkuväyliä ja johtaa

vaaratilanteisiin

Pysäköintiruutukokeilu
kesällä 2021



Kuva: Jalmari Salaterä Kuva: Joona Silvola



Kokeilun pysäköintiruudut

• Potkulautojen pysäköintiruutuja kokeiltiin

Turun keskustassa 13 eri sijainnissa

• Havaittiin, että ruutuja käytetään, jos ne ovat

kulkusuuntaan ja määränpäähän nähden sopivissa

paikoissa

• Käyttäjät ja operaattorit antoivat kokeilusta positiivista

palautetta
– Ruutuja toivottiin jatkossa laajemmalle alueelle

Pysäköintiruutukokeilu



Kuva: Aki Raittila

Itäinen Rantakatu -
Auransilta



• Ennen parkkiruutujen maalaamista kohtaa ei pidetty
sähköpotkulautojen pysäköinnin kannalta kovin vilkkaana

• Yleensä havainnointipäivinä pysäköitynä on ollut muutamia
sähköpotkulautoja, poikkeuksena vilkas 5.8. (kuvassa)

• Hyvin usein tien toisella puolella on ollut ”droppi”, eli
latauksesta tulleiden potkulautojen ryhmä. Nämä tulisi
keskittää pysäköintiruutujen riviin.

Kuva: Aki Raittila

Kuva: Aki Raittila

5.8.19.7.



Kuva: Aki Raittila

Teatterisilta –
Läntinen Rantakatu I



5.8.16.7.1.7.

- Parkkiruudun sijaintia voidaan pitää epäonnistuneena
- Usein aivan ruutujen lähettyvillä on ollut potkulautoja, jotka eivät kuitenkaan ole päätyneet

parkkiruutuun asti, kun omaa ajoa ei ole oltu valmiita muuttamaan pysäköintiruutujen vuoksi
- Parkkiruutua tulisi vähintäänkin siirtää ruskean talon kulmalle



Kuva: Aki Raittila

Kristiinankatu –
Läntinen Rantakatu



• Määrällisesti kaikkein onnistunein potkulautaparkki.
Potkulautoja on havainnointikerroilla ollut aina
vähintään 10, usein noin 20

• Paikka oli kuitenkin suosittu parkkipaikka jo ennen
ruutujen maalaamista. Mikä siis lopulta muuttui?

 Pysäköityjen potkulautojen ”muoto” näyttää
vähintäänkin siistiytyneen

Kuva: Aki Raittila

5.8
.

21.6.

Kuva: Aki Raittila

5.8.



Kuva: Joona Silvola

9.8.



• Ruudut ovat näkyvä, edullinen ja tehokas tapa

ohjata liikkumista ja vastata tämän hetken

haasteisiin

• Skuuttien pysäköintiruutuja tulee lisätä vuoden

2022 sesongille sekä keskustaan että Kupittaalle,

mutta myös muualle.

• Suunnitteluohje sähköpotkulautojen

pysäköintiruuduille + sapluuna

maalaamiseen kaikkien käyttöön

Pysäköintikokeilun
laajentaminen 2022



Viestintätoimenpiteet
• Turussa käytössä olevat yhteiskäyttöiset kulkuvälineet koottiin huhtikuun

lopulla sivulle www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/yhteiskayttoiset-
kulkuvalineet ja sinne ohjattiin somesta osoitteella www.turku.fi/yhteiskäyttö

• Tavoitteena kannustaa yhteiskäyttöisten kulkuvälineiden käyttöön ja
muistuttaa niiden oikeaoppisesta ja turvallisesta käytöstä.

• Kesäkuun lopulla käynnistettiin
Liikuttavan hyvä kaupunki -kampanja,
joka näkyi verkon lisäksi myös
kaupunkitiloissa.

http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/yhteiskayttoiset-kulkuvalineet
http://www.turku.fi/yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6


Maksetut mainokset FB & IG (1/2)

Aloitusvideo 2 vkoa,
muut stillkuvat 1 vko



Postaukset: Facebook
• Aloituspostaus 23.6.2021: Liikuttavan hyvä kaupunki -video

https://www.facebook.com/turunkaupunki/videos/544123376755532/


Postaukset: Twitter (3/3)



Twitter
@kasperstromman



Twitter
@kasperstrom
man aiheesta myöhemmin



Postaukset: Instagram (1/2)

• Ota kaupunki haltuusi: https://www.instagram.com/p/CQdo-88hT2K/

• Valitse oikea ajoväylä: https://www.instagram.com/p/CStjAqEKyhS/

https://www.instagram.com/p/CQdo-88hT2K/
https://www.instagram.com/p/CStjAqEKyhS/


Postaukset: Instagram (2/2)

• Riksakyydillä jokirantaan: https://www.instagram.com/p/CRBG4r4s8sF/

• Turku haltuun veneellä: https://www.instagram.com/p/CRVrNGCsVsP/

https://www.instagram.com/p/CRBG4r4s8sF/
https://www.instagram.com/p/CRVrNGCsVsP/


Uutispostaus Facebookissa 29.10.

• Tavoittavuus korkea ilman
mainontaakin.

• Peukkuja ja muutama
naurunaama, ei kiukkuemojeja.

• Paljon kommentteja.



Perussivu
• www.turku.fi/yhteiskäyttö

• 29.4.–8.11.2021

• Kävijähuiput 2.7. ja 15.7.

http://www.turku.fi/yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6


Huomioita
• FB: Maksullisissa mainoksilla tavoitetaan uusia kohderyhmiä, mutta

orgaaninen kattavuus kaupungin suurilla seuraajamäärillä yhä melko hyvää.

• Twitter: Palkinnot lisäävät linkin klikkauksia ja reaktiot seuratun vaikuttajan
tviitteihin tuovat lisähuomiota asialle.

• Instagram: Valokuvalla alkaneet 2 kuvan postaukset paljon tykätympiä kuin
pelkät grafiikkakuvat.

• Verkko: Kampanjapostaukset ovat tuoneet yhteiskäyttö-verkkosivulle
kävijöitä erityisesti heinäkuussa.

• Media: Media tarttuu mielellään tähän aiheeseen.



www.turku.fi/yhteiskäyttö – löytyvät
hankkeen aineistot ja loppuraportti

Vuoropuhelu yritysten kanssa jatkuu
foorumeissa vuonna 2022

Tulossa palvelutarjonta näkyville
Turun kaupungin palvelukartan
liikkumisnäkymään 05/2022 osana
Scale-up –hanketta.

Lisätietoa

http://www.turku.fi/yhteisk%C3%A4ytt%C3%B6


Kiitos!

Stella Aaltonen
hankepäällikkö

stella.aaltonen@turku.f
puh. 044 9075983

mailto:stella.aaltonen@turku.f

