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Kuntien kävelyn ja pyöräilyn T&K

● Liikennevirasto, YM, LVM ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ovat 

tukeneet yhdessä kuntien kävelyn ja pyöräilyn projekteja vuodesta 

2013 vuoteen 2015

● Työ on pohjautunut vuonna 2012 valmistuneeseen valtakunnalliseen 

kävelyn ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelmaan ja siinä esitettyihin 

toimenpiteisiin 

● Rahoitettavia hankkeita on ollut vuosittain 4 – 10 kpl

● Rahoitus on innostanut ja aktivoinut avainasemassa olevia kuntia 

edistämään kävelyä ja pyöräilyä
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Kävelyn ja pyöräilyn T&K-rahoituksen avulla on…

● Laadittu kuntakohtaisia kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia

● Kokkola, Ylöjärvi, Hyvinkää, Riihimäki (2015), Iisalmi (2015)

● Selvitetty kävelyn ja pyöräilyn vaikutuksia tai kehitetty 

arviointimenetelmiä ja seurantajärjestelmiä 

● Kävelyn ja edistämisen terveyshyödyt Joensuussa

● Seurantajärjestelmät Vantaalle, Tampereelle ja Mäntsälään (2015)

● SEGMENT – kävelyn ja pyöräilyn kohderyhmätietoisen viestinnän työkalu

● Bikenomics – Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi Jyväskylään, 

Kauniaisiin ja Raumalle (2015)

● Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen Joensuuhun, Kokkolaan, Ouluun ja 

Rovaniemelle (2015)

● Pyöräilyn vaikutusarvioinnin kehittäminen Lahdessa (2015)

● Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen jalankulun ja pyöräilyn 

näkökulmasta Jyväskylässä (2015)
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Kävelyn ja pyöräilyn T&K-rahoituksen avulla on…

● Tuettu uudenlaisten palvelujen syntymistä

● Pyöräilynavigaattorin kehittäminen

● Pyörällä kaiken ikää –projekti Tampereella (2015)

● Pyöräilyn esteiden purkaminen sähköavusteisilla ja tavarapyörillä 

Kangasalla (2015)

● Kehitetty viestintää

● Tampereen kävelyn ja pyöräilyn viestintäsuunnitelma

● Edistetty kävelyä ja pyöräilyä keskustoissa

● Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkeminen Savonlinnan keskustan 

kehittämiseen

● Tutkimus kävelykeskustan laajentamiseksi väliaikaisin järjestelyin 

Jyväskylässä (2015)
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Lisää tietoa kävelyn ja pyöräilyn T&K -projekteista

● Liikenneviraston T&K-sivustolla Henkilöliikenteen palveluiden 

kehittämisen ja Liikkumisen ohjauksen alla:

● http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikennevirasto/tutkimus_kehittam

inen/hankkeetjaprojektit/henkiloliikenne

● Motivan sivuilla tarkempia projektikuvauksia:

● http://motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/viisaan_liikkumis

en_hankkeet/kavelyn_ja_pyorailyn_t_k

● Vuoden 2015 projekteja, jotka ovat valmistumassa:

● Pyörällä kaiken ikää -projektissa Tampereella on vapaaehtoisvoimin 

kuljetettu vanhuksia www.pyorallakaikenikaa.fi

● Kangasalla on useampi kokeilija saanut kesällä 2015 käyttöönsä 

kuukauden ajaksi sähköpyörän  www.kokeilupyora.fi
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Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

● Liikkumisen ohjauksen 

tavoitteena on vähentää yksin 

omalla autolla ajamista ja lisätä 

kävelyä, pyöräilyä, 

joukkoliikenteen ja uusien 

liikennepalvelujen käyttöä, 

autojen yhteiskäyttöä, 

kimppakyytejä ja taloudellista 

ajotapaa.

● Toimenpiteitä ovat esim. 

neuvonta, markkinointi, tiedotus, 

suunnitteluratkaisut, koordinointi 

ja liikennejärjestelmän 

kehittäminen.
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Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

● Liikennevirasto vastaa liikkumisen ohjauksen valtakunnallisesta 

koordinoinnista, apuna toimii Motiva.

● Seutujen ja kuntien liikkumisen ohjauksen työtä tuettiin aluksi T&K-

hauilla, mutta vuodesta 2012 alkaen valtioneuvoston asetukseen 

joukkoliikenteen valtionavustuksista on sisältynyt liikkumisen 

ohjauksen toiminta.

● Vuosittain haettavaa avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja 

muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 

erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja 

yhdistykset. 

● Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja 

yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

● Vuonna 2015 avustusta jaettiin noin 825 000 € ja 27 hakijasta sitä 

myönnettiin 20 hakijalle.

● Isoimpien kaupunkiseutujen toimijoiden lisäksi avustuksia saanut eri 

vuosina yli 30 eri kuntaa ja vajaa 10 muuta toimijaa.

17.9.2015 Erika Helin 8



www.liikennevirasto.fi•

Näkökulmia kuntien liikkumisen ohjaustyöhön

Päättyvä projekti vs. integrointi normaalitoimintaan

”Kiva tempaus” vs. vaikuttavuus (mitattu ja seurattu)

Kaikille kaikkea vs. kohderyhmät mietittynä

Minun oma hanke vs. yhteistyö

Yksi kulkumuoto vs. liikennejärjestelmä, matkaketjut

Ekopuuhaa vs. ympäristö, terveys, talous, helppous, kaupunkitila

Kampanja riittää vs. markkinointi, liikkumissuunnitelmat, info,

neuvonta, kokeilut, liikkumispalvelut, koulutus - yhdistettynä

infraparannuksiin, maankäytön suunnitteluun, taloudelliseen

ohjaukseen...

Liikennepuolen hommaa vs. monta sektoria mukana

Ylhäältä alas vs. käyttäjälähtöisyys, palvelunäkökulma

Erillinen toiminto vs. osa liikennepolitiikan keinovalikkoa
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Kiitos!

● Lisää luettavaa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista ja 

tarkempia projektikuvauksia:

● http://motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/viisaan_liikkumis

en_hankkeet/liikkumisen_ohjauksen_valtionavustus

● Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen sivut:

● http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/liikennejarjestelma

/liikennejarjestelman_suunnittelu/20110601_kestava_liikkuminen#.VfhG8

n2RPhA
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