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Työn lähtökohdat 

 Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen 
(Ins. AMK) 

 Tutkimus laaditaan ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon 
opinnäytetyönä Hämeen 
ammattikorkeakoulun 
teknologiaosaamisen johtamisen 
koulutusohjelmaan 

 Työn tilaajia ovat Liikennevirasto, 
ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen 
liitto, MAL-verkosto, Helsingin kaupunki ja 
Strafica Oy 

 Työn ohjaajat ovat Heikki Metsäranta 
(Strafica Oy) ja Lauri Tenhunen (HAMK) 

 Työn ohjausryhmään kuuluvat 
– Tytti Viinikainen, Liikennevirasto 

– Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö 

– Mari Sinn, Varsinais-Suomen liitto 

– Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto 

– Tero Piippo, MAL-verkosto 

– Heikki Hälvä, Helsingin kaupunki 

– Johanna Vilkuna, Kuntaliitto 

– Heikki Metsäranta, Strafica Oy 



Tutkimuskysymykset 

1. Millaisia kestävään liikkumiseen liittyviä tai keskittyviä suunnitelmia kunnissa 

tehdään? 

2. Millaista vuoropuhelua kestävästä liikkumisesta käydään kuntien 

luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja sidosryhmien kesken? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti kestävän liikkumisen 

suunnitelmien poliittiseen hyväksyttävyyteen? 

 



Tutkimuksen menetelmät 

 Selvitys kunnissa laadituista suunnitelmatyypeistä 

– Toteutettu osittain 

 Kuusi case-kuntaa kohteena 

 Tilastollinen taustatutkimus 

– Toteutettu osittain 

 Haastattelututkimus kuntien viranhaltijoille 

– Toteutettu 3.-21.10. 

 Kyselytutkimus kuntien poliittisille päätöksentekijöille 

– Toteutettu 31.10.-20.11. 



Kestävän liikkumisen suunnitelmat 

 Kestävää liikkumista käsitellään kunnissa hyvin monentyyppisissä suunnitelmissa 

 Suunnitelmat voidaan jakaa maantieteellisesti 
– Valtakunnalliset strategiat ja linjaukset 

– Alueelliset suunnitelmat (yksi tai useampi maakunta: erityisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmat) 

– Seudulliset suunnitelmat (useampi kunta: erityisesti liikenneturvallisuussuunnitelmat) 

– Kunnalliset suunnitelmat (erityisesti maankäytön suunnitelmat) 

 Suunnitelmat voidaan jakaa myös teemoittain 
– Liikenneturvallisuussuunnitelmat: kestävän ja turvallisen liikkumisen edistäminen 

– Kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmat: keskittyvät kävelyyn ja pyöräilyyn 

– Joukkoliikenteen eritasoiset suunnitelmat: linjastoja, aikatauluja, lippu- ja informaatiojärjestelmiä, 
strategioita 

– Maankäytön suunnitelmat, yleissuunnitelmat, muut tekniset suunnitelmat 

– Kuntastrategiat, hyvinvointisuunnitelmat yms., joissa usein hyvinvointi, terveellisyys ja turvallisuus korostuvat 



Case-kunnat 

 Helsinki 

 Turku 

 Joensuu 

 Vaasa 

 Rovaniemi 

 Kangasala 

2 suurta kaupunkia 

3 keskisuurta 

kaupunkia 

1 pienempi kunta 



Taustatutkimus 
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Väkiluku (2015) Väestötiheys (as/km2, 2016)
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Kävely Pyöräily Joukkoliikenne Henkilöauto



Taustatutkimus 
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Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä (2015)

15-64-vuotiaiden osuus väestöstä (2015)

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä (2015)

Taloudellinen huoltosuhde (2013)
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Taustatutkimus 

 Onnettomuuksissa 

– Kuolee keskimäärin 22 henkilöä vuodessa 

– Loukkaantuu keskimäärin 1025 henkilöä vuodessa 

 Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä 

– Kangasalla 34 hlöä/v, Helsingissä 535 hlöä/v 

 Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä väkilukuun 

suhteutettuna 

– Helsingissä 85 hlöä/100t as./v, Rovaniemellä 165 hlöä/100t as./v 

 Lasten osuus keskimäärin 5,5 % 

– Turussa 4,7 %, Rovaniemellä 6,9 % 

 Nuorten osuus keskimäärin 32 % 

– Helsingissä 21 %, Rovaniemellä 47 % 

 Iäkkäiden osuus keskimäärin 12 % 

– Vaasassa 8 %, Kangasalla 16 % 
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Jalankulkijoiden osuus kuolleista ja loukkaantuneista (2011-2015)

Pyöräilijöiden osuus kuolleista ja loukkaantuneista (2011-2015)

Onnettomuustilastot perustuvat poliisin tietoon 

tulleisiin onnettomuuksiin ja niiden kattavuus erityisesti 

kävelyn ja pyöräilyn onnettomuuksien osalta on huono. 



Taustatutkimus 
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Valtuustojen jakautuminen puolueittain 

Muut KD RKP
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Haastattelututkimus 

 Haastateltiin kunkin kunnan osalta yhtä 
viranhaltijaa, joka on aktiivisesti tekemisissä 
kestävän liikkumisen edistämisen kanssa 

 Vaikeutena oli kuntien monimuotoisuus ja 
viranhaltijoiden roolien monitasoisuus 

 Haastateltavat ovat teknisen puolen päälliköitä ja 
johtajia 

 Tarkoitus oli  aluksi haastatella myös poliitikkoa 
mutta resurssi-, aikataulu- ja tutkimusteknisistä 
syistä näin ei tehty 

 Haastattelut hoidettiin kahden kesken kasvotusten 
ja ne nauhoitettiin sekä litteroitiin 

 Analysointi on vielä kesken 

Haastatellut henkilöt 

 

 Helsinki 
– Ville Lehmuskoski, ed. liikennesuunnittelupäällikkö 

– Reetta Putkonen, nyk. liikennesuunnittelupäällikkö 

 Turku 
– Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja 

 Joensuu 
– Ari Varonen, kaupungininsinööri 

 Vaasa 
– Markku Järvelä, tekninen johtaja 

 Rovaniemi 
– Aku Raappana, suunnittelupäällikkö 

 Kangasala 
– Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti 



Kyselytutkimus 

 Tavoiteltiin kuntien valtuutettuja sekä useiden eri 
lautakuntien muita luottamushenkilöitä 

 Kysely toteutettiin sähköisenä 

 Yhteensä tavoiteltiin 618 luottamushenkilöä 
sähköpostitse 
– Valtuutettuja on 388 (63 %) 

– Luottamushenkilöiden painoarvo kasvaa väkiluvun 
pienentyessä 

– Helsingissä tavoiteltujen henkilöiden määrä on 
24/100 000 as. kun Kangasalla se on 222/100 000 
as. 

 Vastanneita oli yhteensä 146 
– 24 % tavoitellusta joukosta 

 Analysointi on vielä kesken 
– Ohessa on kyselyn koko aineiston välituloksia 
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Kyselytutkimus 

 Puoluejakauma on melko lähellä 
todellisuutta 
– Vihreät on hieman yliedustettu (3 %-yks.) ja 

kokoomus hieman aliedustettu (4 %-yks.) 

 Vastanneista 66 % on valtuutettuja 
– 14 % on kunnanhallituksessa 

– 32 % on teknisessä lautakunnassa 

– 19 % on sivistyslautakunnassa 

– 11 % on sote-lautakunnassa 

– 40 % on muussa luottamuselimessä 

 Vajaa kolmannes on ensimmäistä kertaa 
kuntansa luottamustehtävissä 
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Kyselytutkimus 
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Kyselytutkimus 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Valtionhallinto vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan

Liikennepolitiikka on henkilöitynyttä ja nykytilanne on lähinnä yhden tai muutaman ihmisen…

Liikennepolitiikka on yhtenäistä, johdonmukaista ja tavoitteellista

Liikennepolitiikka pyrkii vastaamaan olemassa oleviin tai tunnistettuihin ongelmiin…

Liikennepolitiikka keskittyy pääasiassa raskaisiin tai kalliisiin hankkeisiin

Liikenteen tai maankäytön suunnittelijat keskittyvät oikeisiin asioihin

Kunnassa on yhdistyksiä, järjestöjä, yrityksiä tai muita edunvalvontatahoja, jotka vaikuttavat…

Nykyinen liikennepolitiikka vastaa hyvin elinkeinoelämän tarpeisiin

Liikennepolitiikka on mielestäni oikean suuntaista

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen vastaa hyvin tunnistettuihin…

Kunnassa on hyvin vaikea muuttaa valittua linjaa liikennepolitiikassa

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelu tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen

Kunnassa on tapahtunut yksi tai useampi merkittävä loikka liikennepolitiikan linjauksissa…

Liikennepolitiikka perustuu kunnan strategisiin linjauksiin

Seudullinen toimija vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan



Kyselytutkimus 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Pysäköintipolitiikka

Poliittiset valtasuhteet

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät

Liikenneturvallisuustilanne

Asukkaiden asenteet ja toiminta

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta

Kunnan taloudellinen tilanne

Yhdyskuntarakenne

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta

Jäsenyys seudullisessa organisaatiossa

Työpaikkojen määrä

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto

Asukasmäärä

Kunnan ominaisuuksien vaikutus kestävän liikkumisen toimintaedellytyksiin 

Joukkoliikenne Kävely ja pyöräily



Kyselytutkimus 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu

Liikennehallinnon muutokset valtionhallinnon tasolla

Liikennehallinnon muutokset alueellisen hallinnon tasolla

Maailman tai Suomen talouden kehitys

Väestön ikääntyminen

Kansainvälistyminen

Helsingin talouden kehitys

Työmaailman ja työssäkäynnin muutokset

Terveyden ja hyvinvoinnin kehitys

Muu teknologinen kehitys

Mobiili- ja informaatioteknologian kehitys

Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet

Kaupungistuminen

Eri ilmiöiden vaikutus kestävän liikkumisen edellytyksiin tulevaisuudessa 



Seuraavat askeleet 

 Tilastoanalyysi viimeistellään ja valitaan lopulliset mittarit 

 Haastatteluaineisto muutetaan käsitekartoiksi 
– Tehdään vuorovaikutukseen ja hyväksyttävyyteen liittyviä havaintoja 

 Kyselyaineisto tutkitaan kuntakohtaisesti ja useiden eri muuttujien suhteen 
– Tehdään kuntakohtaisia havaintoja 

– Alhainen vastausprosentti -> ei välttämättä voida suoraan yleistää edes kyseiseen kuntaan 

 Eri tutkimusaineistoja verrataan keskenään 
– Etsitään toisiaan tukevia havaintoja 

 Opinnäytetyö kirjoitetaan mahdollisimman pitkälle vuodenvaihteen molemmin puolin 

 Seuraava ohjausryhmän kokous on 18.1.2017 

 Työ valmistuu helmikuun loppuun mennessä 



Kiitos! 
Tapio Kinnunen 

050 325 2984 

tapio.kinnunen@strafica.fi 


