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Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin 

 

1  Projektiehdotuksen tausta ja tavoitteet 

Liikennealan toimintaympäristö muuttuu digitalisaation, lainsäädännön uudistamisen ja 
uusien toimintamallien (mm. kierto- ja jakamistalous) myötä. Liikkumisen palveluiden toi-
votaan monipuolistuvan, ja markkinoille kaivataan uusia toimijoita ja palveluita, jotka oli-
sivat valmiit toimimaan yhteen sujuvien ja edullisten matkaketjujen syntymiseksi yksit-
täisten henkilöautomatkojen sijaan ja rinnalle. Palveluistamisen tavoitteena on myös uu-
den liiketoiminnan synty ja kasvu. Samaan aikaan Pariisin ilmastosopimus sekä Suo-
messa vastikään julkaistu Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 luovat 
vaateita liikenteen päästöjen vähentämiselle. Tavoitteena on kestävien liikennemuotojen 
kulkutapaosuuden kasvattaminen monin eri toimenpitein. Ratkaisevassa asemassa ta-
voitteiden toteutumisessa henkilöliikenteen osalta ovat kuitenkin ihmisten arjen liikkumi-
sen valinnat. Niistä riippuu, toteutuvatko liikenne- ja ympäristöpoliittiset tavoitteet käytän-
nössä ja millä aikajänteellä. 
 
Liikkumisen palveluekosysteemejä ja MaaS-ajattelua kehitetään tällä hetkellä Suomessa 
voimakkaasti. Kuitenkin konkreettiset kestävän liikkumisen kuluttajapalvelut (esim. yh-
teiskäyttöautot, kaupunki- ja vuokrapyörät, kimppakyydit) ovat toistaiseksi levinneet 
melko huonosti ympäri Suomen. Syynä lienee tähän mennessä ollut kuluttajakysynnän 
vähyys. Näiden palveluiden kehittämistyössä tulee edetä konkretian tasolle, eli ole-
massa oleviin ja toimiviin palveluihin joita esim. kunnat, työpaikat ja liikkujat voivat hank-
kia - ja jotka silloin voivat toimia toimenpidevalikoiman osana esimerkiksi liikennejärjes-
telmätyössä. Maas-kehittämisen piirissä on lisäksi toistaiseksi suhteellisen vähän poh-
dittu edellä mainittujen liikkumisen kuluttajapalvelujen sosiaalista hyväksyttävyyttä, pal-
veluiden markkinapotentiaalia eri kokoisilla kaupunkiseuduilla sekä kyseisten palveluin-
novaatioiden leviämisen mekanismeja. 
 
 

Kuva: Liikkumispalveluiden leviämisen edellytykset sekä julkishallinnon vaikuttamiskeinoja 
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On huomioitava, että julkiset toimijat voivat antaa liikkumispalveluiden kohdalla sysäyk-
siä (”nudge”, ”push”) markkinoiden kehittymiselle, vaikka varsinaisen liiketoiminnan on 
luonnollisesti oltava markkinaehtoista. Useissa keskisen Euroopan maissa, missä kestä-
vät liikkumispalvelut ovat Suomea yleisempiä, valtio ja kunnat ovat olleet eri tavoin pal-
velujen kehittämis- tai käynnistysvaiheessa mukana; keinoja ovat lainsäädännön lisäksi 
olleet esim. suora rahallinen tuki, pysäköinti- yms. järjestelyt, yhteisinformaatio, pilotoin-
nit ja kampanjat. Teeman kehittämistä tukee tällä hetkellä niin sanotun consumer clean-
tech -ajattelun nousu: eri aloilla ovat jalansijaa saamassa sellaiset uudet teknologiat ja 
palvelut, jotka houkuttelevat kuluttajia käyttäytymismuutoksiin samalla kun ne helpotta-
vat kuluttajan arjen toimintoja, kuten asuminen, energia, liikkuminen, ruoka. Tällöin hyö-
tyjiä ovat sekä asiakas (helppous), ympäristö (käyttäytymismuutokset kestävään suun-
taan) että yritykset (uusi liiketoiminta tai uudet markkinat aiemmalle liiketoiminnalle). 
 
Alueellisen ja seudullisen liikennejärjestelmätyön näkökulmasta kestävät liikkumispalve-
lut ovat puolestaan teema, jota ollaan kasvavassa määrin sisällyttämässä osaksi moni-
toimijaisen yhteistyön keinovalikkoa. Liikennevirastossa on vuonna 2016 julkaistu opas 
"Kestävä liikkuminen alueellisessa liikennejärjestelmätyössä". Oppaassa todetaan, että 
liikkumisen palveluita voidaan liikennejärjestelmätasolla edistää esimerkiksi selkeyttä-
mällä palveluiden roolia osana liikennejärjestelmää, käynnistämällä asiakkaiden ja pal-
veluiden tuottajien yhteistyötä, edesauttamalla pilotointeja ja kokeiluja sekä huomioi-
malla uudet palvelut alueiden ja väylien suunnittelussa (esimerkiksi yhteiskäyttöautot ja 
sähköautojen latauspisteet). Tässä kuvattu projekti pyrkii tarjoamaan apua muun mu-
assa palveluiden roolin selkeyttämiseen ja toimijoiden yhteisten tavoitteiden ja toiminta-
mallien tunnistamiseen. 

2  Projektin sisältö ja lopputulos 

Tämän Liikenneviraston ja MAL-verkoston yhteisrahoittaman projektin tavoitteena on 
etsiä - yhteistoiminnallisin menetelmin - vaikuttavia ja konkreettisia kehittämispolkuja, 
joilla saadaan syntymään kuntiin ja kaupunkiseuduille kannattavaa liiketoimintaa kestä-
vän liikkumisen kuluttajapalveluista1 ja sitä kautta integroitua kyseiset palvelut osaksi 
seudun kestävää liikennejärjestelmää. 

 
Projekti keskittyy alueellisesti kaupunkeihin ja kaupunkiseuduille. Kyseessä on T&K-pro-
jekti, joka toteutetaan konsulttityönä. Projekti tehdään yhteistyössä 4 - 6 kaupungin 
kanssa (alustavia keskusteluja käyty seuraavien kaupunkien kanssa: Turku, Lahti, Jy-
väskylä, Tampere). Kaupungit saavat projektin myötä tulokset käyttöönsä ja oppia pro-
jektin aikana toisiltaan. Projekti mahdollistaa tiedon ja hyvien käytäntöjen tehokkaan ja-
kamisen jo projektin aikana. Kaupunkiseudut tuovat projektiin konkreettisia esimerkkejä 
ja liityntäpintaa kaupungin omaan kehitystyöhön ja toteutukseen. Alustavia teemoja ja 
toiveita tälle projektille olisivat: 
- Jyväskylä: Jyväskylässä on tehty kolmen vuoden ajan neljän suuren työnantajan 
kanssa liikkumisen ohjaustyötä. Työ jatkuu mm. kaupungin työntekijöiden työmatkaliik-
kumisen kartoituksella. Tässä tutkimus voidaan liittää työmatkaliikkumisen ohjaamiseen 
kestävämpään suuntaan mm. seuraavasti: 

                                                
1 Tässä projektissa liikkumisen palveluilla viitataan ensisijaisesti kestävän liikkumisen kulkutapoihin, eikä niin-

kään niitä koskevaan informaatioon, maksamiseen, paketointiin tms., joita jo kehitetään Suomessa voimak-
kaasti eri tahoilla. Jälkimmäinen ei silti ole poissuljettu näkökulma, jos sen avulla saadaan käytännössä edistet-
tyä konkreettisten liikkumispalveluiden leviämistä uudelle alueelle/seudulle/toimijalle/portinvartijalle. 



   3 (6) 

   

   

   
 

 käynnissä olevien työmatkaliikkumiseen liittyvien projektien seu-
ranta ja yrityksissä tehtyjen toimenpiteiden tulosten arviointi, 

 pysäköinnin maksullisuus, mobiilimaksaminen ja paikan varaus 
 
- Lahti: yhteiskäyttöautot, kevyt kaupunkipyöräjärjestelmä sekä pyöräpysäköintipalvelut, 
kaupunkilogistiikan uudet ratkaisut sekä markkinapotentiaalin selvittäminen näissä pal-
veluissa.  
- Tampere: Työpäivän aikaiset liikkumispalvelut muilla keinoin kuin omalla henkilöau-
tolla tavoitteena henkilöautoliikenteen kulkutapaosuuden vähentäminen myös työmat-
koilla ja pysäköintitilan vähentäminen 

 markkina-analyysi uudesta liikkumispalvelusta myöhemmin käyn-
nistettävää pilottia varten 

 kysely yrityksille tarpeista, haasteista ja kehittämistarpeista, maksu-
halukkuudesta  

 pilottina toteuttavan palvelun osapuolet ja potentiaaliset asiakkaat 
Tampereella ideana avata lakisääteisesti järjestetyt (Tuomi-Logistiikka) kuljetukset myös 
omalla rahalla maksavien asiakkaiden käyttöön ja lisätä näin yhteiskunnan maksamien 
kuljetusten tehokkuutta.  
- Turku: Turkua kiinnostavat kaupunkipyörä-pilotit, yhteiskäyttöautot sekä kaupunkilo-
gistiikan uudet ratkaisut osana kaupunkielämää.  
 
 
Keskeistä projektissa on löytää liikkumispalveluiden - eli konkreettisesti niitä tarjoavien 
yritysten - kytkentöjä ja yhteistyömalleja suhteessa palveluja hyödyntäviin kohteisiin ja 
toimijoihin: kunnat/kaupungit, asuminen, rakennusliikkeet, työpaikat, yhdyskuntasuunnit-
telu, kaupunginosat, asemanseudut, keskusta-alueet, kunnan/kaupungin (joukko)liiken-
nejärjestelmä, järjestöt, sosiaali- ja terveyssektori, kauppa, muut kuin liikennealan (pal-
velu)yritykset jne. Kyse on siis eräänlaisista portinvartijoista tai välittävistä toimijoista, 
joiden rooli uusien liikkumispalveluiden kanavoinnissa kuluttajien suuntaan saattaa tule-
vaisuudessa olla keskeinen, osana kunkin toimijan omaa perustoimintaa - vaikka toimijat 
eivät vielä olisi siitä itse tietoisia. Projektissa yhdistetään siis liikkumisen palveluajattelua 
myös muiden kuin liikennesektorin toimintakäytäntöihin. MaaS-operaattorit ovat luonnol-
lisesti yksi keskeinen em. välittävä toimija, mutta on mahdollista, että operaattoreiden 
toiminta ei tule Suomessa ulottumaan esimerkiksi kaikille keskisuurille ja pienille kau-
punkiseuduille. Siksi tarvitaan myös muiden kehittämispolkujen kartoitusta, jotta kestä-
vän liikkumisen tavoitteisiin päästään koko Suomen mittakaavassa, ja jotta konkreettis-
ten liikkumispalveluiden tarjoajille muodostuu maanlaajuisesti riittävä kuluttajakysyntä. 
 
Työn toteuttamiseen voidaan valita useita eri metodeja tai niiden yhdistelmiä (ks. 
esimerkkejä menetelmistä oheisessa kuvassa). Tarkastelutapa ja työmenetelmät 
valitaan niin, että saadaan mahdollisimman konkreettinen käsitys siitä miten kestäviä 
liikkumispalveluja voidaan vaikuttavasti edistää erilaisilla alueilla; ketkä ovat 
avaintoimijoita; mitkä ovat tärkeimmät toimet, jotta kuluttajat saavat ja ottavat käyttöön 
liikkumistapeisiin vastaavia ympäristöä säästäviä liikkumisen palveluja. Työssä tulee 
huomioida, että vaikuttavat ja tehokkaat kehittämispolut ovat todennäköisesti erilaisia 
alueesta, palvelusta, käyttäjätarpeista ja palvelun tarjoajista riippuen. 
 
Menetelmää valittaessa on lisäksi huomioitava, että jos työssä toteutetaan uusi pilotointi 
tai kokeilu, sen tulee kytkeytyä johonkin olemassa olevaan toimintaan, 
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suunnittelujärjestelmään tai seudun liikennejärjestelmään. Menetelmävalinnasta 
riippumatta läpileikkaavana toimintatapana projektissa on yhteistoiminnallinen 
kehittäminen liikennepalveluiden tarjoajien, "portinvartijoiden", kuluttajien sekä 
kunnan/seudun/alueen kesken. Lisäksi projektissa tulee perehtyä toimiviin ja Suomen 
oloihin siirrettäviin eurooppalaisiin esimerkkeihin, joita on esitelty mm. lähdeluettelon 
julkaisuissa ja nettilähteissä. 

 
Eräs tarkasteltava osa-alue projektissa on lisäksi erilaisen liikkumistarpeita koskevan 
tiedon yhdistäminen palvelujen kehittämiseen: mitä lähtötietoja (kyselyt, paikkatiedot, 
tilastot, reaaliaikainen data, laadullinen asiakastieto jne.) tarvitaan palvelujen syntymisen 
pohjaksi. 

3  Työn tulokset 

Työn lopputuloksena syntyy kuvaus erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai ke-
hittämispoluista, joilla kuntatasolla saadaan syntymään kannattavaa liiketoimintaa kestä-
vän liikkumisen kuluttajapalveluista ja integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun kestä-
vää liikennejärjestelmää ja julkisen sektorin liikennepolitiikkaa. Kuvaus sisältää esimerk-
kejä ja markkina-analyyseja erilaisista palveluista soveltuvaksi erikokoisiin ja palveluta-
soltaan erilaisiin kaupunkeihin/seuduille, ei ainoastaan yhtä yleispätevää konseptia. 
 
Työssä syntyy raportti, joka julkaistaan sähköisenä Liikenneviraston julkaisusarjassa 
sekä lisäksi esittelyaineisto. Myös muut helposti omaksuttavat ja jaettavat tulostusmuo-
dot ovat mahdollisia. 
 
Projekti tuottaa tuloksenaan erityisesti kaupungeille, mutta myös yrityksille, 
valtionhallintoon, maakunnille sekä erilaisille yhteistyöverkostoille kyselyyn ja 
markkinakatsaukseen pohjautuvaa tietoa kestävän liikkumisen palveluiden käytännön 
edistämisestä arjen matkoilla. Liikenneviraston ja Elyjen sekä alueellisen liikennejärjes-
telmätyön näkökulmasta projekti vastaa osaltaan seuraaviin kysymyksiin: Miten valta-
kunnalliset tavoitteet uusien liikkumisen palveluiden edistämisestä jalkautetaan liikenne-
järjestelmätyöhön alue- ja kuntatasolla? Mitkä ovat ne yhteistoimintamuodot ja toimijat, 
joiden avulla toivottavia tuloksia syntyy? Millaista yhteistyötä maakuntiin ja kuntiin sekä 

Polut uusien 
liikkumispalveluiden 

integroitumiseen 
osaksi 

kunnan/seudun 
liikennejärjestelmää

Aiempien 
suomalaisten 

hankkeiden analyysi

Käynnissä olevien 
projektien ja 

kokeilujen 
seuraaminen

Uusi pilotti tai  
kokeilu

Eurooppalaiset 
esimerkit

Vuorovaikutus 
palveluntarjoajien 

kanssa

Käyttäjälähtöinen 
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alan liiketoimintaan tarvitaan? Millainen on Liikenneviraston ja ELyjen rooli tavoitteiden 
toteutumisen edistämisessä eri suunnittelutasoilla ja liikennejärjestelmän kehittämistoi-
menpiteissä? 

4  Rajaukset ja liittymät muihin hankkeisiin/projekteihin 

Projektilla edistetään liikenteen hallinnonalan kestävän liikenteen tavoitteiden toteutu-
mista. Työn sisältöä tarkennetaan käynnistämisvaiheessa, jotta varmistetaan, että pro-
jektilla voidaan tukea mahdollisia muita samaan tavoitteeseen pyrkiviä hankkeita. 
 
Tätä projektia vastaavaa kehittämistä on tehty aiemmissakin projekteissa (ks. lähdeluet-
telo, esim. Nordic cities beyond digital disruption / Smart Retro). Myös käynnissä ole-
vassa työssä (esimerkiksi Tekesin ohjelmat; liikkumisen ohjauksen valtionavustushank-
keet; kaupunkien omat Smart City -hankkeet; MaaS-pilotit ja kokeilut; liikkumispalvelui-
den tuottajien oma markkinointi- ja kehittämistyö; Sitran ohjelmat ja hankkeet; aseman-
seutujen kehittäminen; rakennusliikkeiden hankkeet) on samansuuntaisia teemoja. Näitä 
eri hankkeita ja lähteitä voidaan käyttää työn materiaalina ja "esimerkkipankkina". 

5  Projektin aikataulu ja ohjaus 

Projekti toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 
Työtä ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustus molempien rahoittajata-
hojen lisäksi mukana olevista kaupungeista sekä Kuntaliitosta. 

6  Lähteitä ja lisätietoa 

http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrate-
gia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-
70c9261d2a63 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130112/lts_2016-45_978-952-317-330-
9.pdf?sequence=2 

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/123600/opin_2016-09_978-952-317-282-
1.pdf?sequence=2 

http://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2015/11/Nordic-Cities-Beyond-Digi-
tal-Disruption.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214367X1600003X 

http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2792 

http://www.wocomoco.org/en/kongress/Kongress-2016/infomaterial-und-unterla-
gen.php 

http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/viisaan_liikkumi-
sen_hankkeet 

http://www.motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/live-tilaisuuksien_esi-
tykset/live-tilaisuus_28.4.2016 

http://www.motiva.fi/files/11801/08_Havaintoja_yhteiskayttoauto-_ja_kimppakyytipro-
jekteista.pdf 

http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63
http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63
http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+vuoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130112/lts_2016-45_978-952-317-330-9.pdf?sequence=2
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/130112/lts_2016-45_978-952-317-330-9.pdf?sequence=2
http://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2015/11/Nordic-Cities-Beyond-Digital-Disruption.pdf
http://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2015/11/Nordic-Cities-Beyond-Digital-Disruption.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214367X1600003X
http://www.civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-07_m_web.pdf
http://www.epomm.eu/index.php?id=2792
http://www.wocomoco.org/en/kongress/Kongress-2016/infomaterial-und-unterlagen.php
http://www.wocomoco.org/en/kongress/Kongress-2016/infomaterial-und-unterlagen.php
http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/viisaan_liikkumisen_hankkeet
http://www.motiva.fi/liikenne/viisaan_liikkumisen_edistaminen/viisaan_liikkumisen_hankkeet
http://www.motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/live-tilaisuuksien_esitykset/live-tilaisuus_28.4.2016
http://www.motiva.fi/ajankohtaista/seminaariaineistot/liikenne/live-tilaisuuksien_esitykset/live-tilaisuus_28.4.2016
http://www.motiva.fi/files/11801/08_Havaintoja_yhteiskayttoauto-_ja_kimppakyytiprojekteista.pdf
http://www.motiva.fi/files/11801/08_Havaintoja_yhteiskayttoauto-_ja_kimppakyytiprojekteista.pdf
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https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/4b0a5875/Ksiohjelma_v3-3901.pdf 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2015-10_sahkoavusteisten_polkupy-
orien_web.pdf 

http://www.transsmart.fi/files/363/Esiselvitys_liikenteen_uusien_palveluiden_ympa-
ristovaikutuksista_ja_niiden_arvioinnista.pdf 

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-29_pyoraily_palveluistu-
vassa_web.pdf 

http://evidence-project.eu/images/pdf/New_Models_of_Car_Use_In_Depth_Re-
view.pdf 

http://www.vtt.fi/sites/maasifie/fi/tulokset 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152385/Sahkoautot_kayttajien_koke-
mina.pdf?sequence=1 

http://www.crow.nl/documents/kpvv-publicaties/going-dutch-a-new-moment-for-
carsharing-in-the-net.aspx?ext=.pdf 

https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/4b0a5875/Ksiohjelma_v3-3901.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2015-10_sahkoavusteisten_polkupyorien_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2015-10_sahkoavusteisten_polkupyorien_web.pdf
http://www.transsmart.fi/files/363/Esiselvitys_liikenteen_uusien_palveluiden_ymparistovaikutuksista_ja_niiden_arvioinnista.pdf
http://www.transsmart.fi/files/363/Esiselvitys_liikenteen_uusien_palveluiden_ymparistovaikutuksista_ja_niiden_arvioinnista.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-29_pyoraily_palveluistuvassa_web.pdf
http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-29_pyoraily_palveluistuvassa_web.pdf
http://evidence-project.eu/images/pdf/New_Models_of_Car_Use_In_Depth_Review.pdf
http://evidence-project.eu/images/pdf/New_Models_of_Car_Use_In_Depth_Review.pdf
http://www.vtt.fi/sites/maasifie/fi/tulokset
http://www.crow.nl/documents/kpvv-publicaties/going-dutch-a-new-moment-for-carsharing-in-the-net.aspx?ext=.pdf
http://www.crow.nl/documents/kpvv-publicaties/going-dutch-a-new-moment-for-carsharing-in-the-net.aspx?ext=.pdf

