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Lähtökohdat

 Tutkimus on tehty YAMK-opinnäytetyönä HAMKin teknologiaosaamisen johtamisen 

koulutusohjelmaan

 Tutkimuksen ajatus on kehittynyt pohdiskelusta ”miten saada kestäviä kulkutapoja 

aidosti ja hyväksyttävästi edistettyä”

 Taustalla on kokemuksia liikennesuunnittelijan arjesta, jossa jotkut hankkeet 

kaatuvat päätöksenteossa melko kevyin perusteluin

 Mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon?

 Työ laadittiin projektina, jonka tilaajia ovat Liikennevirasto, ympäristöministeriö, 

MAL-verkosto, Varsinais-Suomen liitto, Helsingin kaupunki ja Strafica Oy
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Tavoitteet

 Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tapoja parantaa kuntien kestävän liikkumisen 

suunnitelmien hyväksyttävyyttä

 Tutkimuksessa päädyttiin kolmeen tutkimuskysymykseen:

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?
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Tutkimuksen rakenne

 Tutkimus toteutettiin kaksiosaisena

 Ensimmäisessä osassa kerättiin valtakunnallista taustatietoa 
ja teoriapohjaa
– Kestävän liikkumisen suunnitelmat

– Kunnan organisaatio, kuntapolitiikka, erilaiset politiikkaan 
vaikuttavat tahot

– Liikennepolitiikka

– Poliittisen päätöksenteon teoriat

 Toisessa osassa toteutettiin kuuden kunnan osalta
case-tutkimus
– Kunnista kerättiin tilastotietoja eri osa-alueilta

– Viranhaltijoiden näkemyksiä kerättiin haastatteluilla

– Päätöksentekijöiden näkemyksiä kerättiin kyselyillä

4

Jaksottaisen tasapainon malli

Polkuriippuvuus

Moniulottuvuuskehys



Kestävän liikkumisen suunnitelmat

 Suunnitelmakenttä on valtava

 Pitää määritellä
– Mitä tarkoitetaan kestävällä liikkumisella?

– Mitä tarkoitetaan kestävän liikkumisen 
suunnitelmalla?

– Millä tasolla suunnitellaan kestävää 
liikkumista?

 Tutkimuksessa keskityttiin kunnissa 
tehtäviin suunnitelmiin, joissa linjataan 
kestävien kulkutapojen asemaa
– Mukana on myös alue- ja seututason 

suunnitelmia, joissa kunta on merkittävästi 
osallisena

Suunnitelmanimi Esimerkkejä

Liikennejärjestelmä-

suunnitelma

• Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025

• Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma

• Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

• Keravan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035

Liikenneturvallisuus-

suunnitelma

• Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma

• Pielisen Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

• Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma

Kävelyn ja pyöräilyn 

edistämissuunnitelma

• Joensuun seudun kävelyn ja pyöräilyn strategia

• Oulun keskustan kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen

• Tampereen pyöräilykatsaus

Kestävän kaupunki-

liikenteen suunnitelma

• Hyvinkään kestävä liikkuminen 2030

Joukkoliikenteen 

suunnitelmat

• Lappeenrannan joukkoliikenne 2020

• Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennesuunnitelma

Maankäytön 

suunnitelmat

• Yleiskaavat

• Asemakaavat

• Rakennemallit ja muut strategiset maankäytön suunnitelmat

Muut suunnitelmat • Yhdyskuntatekniset suunnitelmat kuten katu- ja tiesuunnitelmat

• Kuntastrategiat, talousarviot, ilmasto-ohjelmat, hyvinvointi-

suunnitelmat, opetussuunnitelmat jne.5



Case-kunnat

Helsinki

Turku

Vaasa

Kangasala

Joensuu

Rovaniemi
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 Ohjausryhmässä päädyttiin kuuteen case-

kuntaan:

– Helsingin kaupunki

– Turun kaupunki

– Joensuun kaupunki

– Vaasan kaupunki

– Rovaniemen kaupunki

– Kangasalan kaupunki

 Kriteerinä valittaville kunnille oli, että 

niissä on tehty kestävän liikkumisen 

suunnitelma



Tilastokatsaus (1/2)
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Tilastokatsaus (2/2)
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 Poimintoja tilastoista

– Mukaan otettiin vain tilastoja, jotka ovat 

yhteismitallisia ja saatavissa kaikkien kuntien 

osalta

– Suurissa kaupungeissa myös 

liikenneonnettomuuksien suhteellinen osuus on 

suurempi, erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden 

osuus onnettomuuksista

– Poliittinen innokkuus edistää kestävää liikkumista 

on kaikissa kunnissa korkea tilastollisista eroista 

riippumatta

– Aineisto on liian pieni eri muuttujien keskinäisen 

korrelaation tutkimiseksi koko maan tasolla
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Haastattelut

 Joka kunnasta haastateltiin viranhaltijaa, jonka vastuulla kestävän liikkumisen edistäminen 
erityisesti on

 Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2016

 Haasteena on kuntien erilaisuus
– Henkilöiden tittelit vaihtelevat kaavoituspäälliköstä apulaiskaupunginjohtajaan

– Kestävän liikkumisen näkökulma vaihtelee myös

– Pienemmissä kunnissa yksi henkilö vastaa laajasta kokonaisuudesta, isommissa on enemmän erikoistumista

– Myös vastaukset painottuvat eri tavalla

 Haastatteluissa kysyttiin
1. Miksi ja miten kunnassanne edistetään kestävää liikkumista?

2. Ketkä osallistuvat kestävän liikkumisen edistämiseen ja missä roolissa?

3. Mitkä ovat suurimmat esteet kestävän liikkumisen edistämiselle?

4. Mitkä ovat suurimmat onnistumiset kestävän liikkumisen edistämisessä?
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Esteet
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Esiin nousseet esteet tiivistetysti teemoittain

Kunta-organisaatio Taloudellisten tai henkilöresurssien puute

Toimenpiteiden toteutumisen hitaus

Vanhassa pitäytyminen mukavuudenhalusta

Asukkaat Keskustelun herääminen liian myöhään

Kiinnostus vain detaljitasolla

Henkilöautokeskeinen elämäntapa

Turvallisuuspelot

Maankäyttö Kaupan kehitys johtanut autoistumiseen

Liikenne Rajallinen tila aiheuttaa ongelmia

Autoliikenteestä tai pysäköinnistä karsiminen ei ole helppoa

Väylien tai suunnittelun laatuongelmat

Politiikka Ei yleistä vastustusta, mutta yksittäiset hankkeet voivat kohdata paljonkin vastustusta

Autoilun investoinnit koetaan edelleen tärkeimpinä

Vaihtoehtoja verrataan liikaa nykytilaan vaikka pitäisi katsoa tulevaisuuteen

Muut Yritykset vastustavat pysäköinnin karsimista tai pitävät autoilevia asiakkaita ainoina oikeina

Valtion resurssien niukkuus

Maastonmuodot



Onnistumiset
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Esiin nousseet onnistumiset tiivistetysti teemoittain

Kuntaorganisaatio ja 

toimintatavat

Kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman laatiminen

Kestävä liikkuminen osana kunnan strategiaa

Systemaattinen ja johdonmukainen edistämistyö

Toimintaympäristön muutoksiin tarttuminen ylimmän johdon tuella

Liikenneympäristö ja hankkeet Helsinki: kestävän liikkumisen ehdoilla tehtävät suuret hankkeet

Turku: kansainväliset kokeiluhankkeet, sähköbussiliikenne

Vaasa: biokaasuhanke, Vaasa–Seinäjoki-ratayhteyden sähköistäminen

Muut asiat Myönteinen asenneilmapiiri

Voitetut palkinnot tai nimitykset

Seutuorganisaation vahva tuki

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

MAL-rahoitus

Monistettavuus Toimenpiteiden soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin

Strategisten ohjelmien laadinta

Toimenpiteiden arviointimenetelmät ja perustelukyky ennen toteuttamista

Pilotti- ja kokeiluhankkeet

Jatkuva näkemyksellinen työ yksittäisten detaljien sijaan

Tehokkaan seutuorganisaation muodostaminen

Kuntien välisen vuoropuhelun ylläpito

MAL-sopimukset ja valtionavustuksen haku



Kyselyt (1/8)

 Kyselyt tehtiin nettikyselynä loka-
marraskuussa 2016

 Kyselyissä kysyttiin kuntien valtuutetuilta ja 
muilta luottamushenkilöiltä
– Näkemyksiä eri kulkutapojen tärkeydestä

– Mielipiteitä liikennepoliittisiin väitteisiin

– Osallistumisesta kuntansa kestävän 
liikkumisen suunnitelmaan

– Kestävän liikkumisen suunnitelmien 
hyväksyttävyyttä lisääviä asioita

 Vastauksia tuli 146 kpl eli 25 % tavoitetuista 
vastasi
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Kyselyt (2/8)
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Kyselyssä selvitettiin luottamushenkilöiden 

näkemyksiä eri kulkumuotojen tärkeydestä omissa 

kunnissaan. Kysymykset olivat:

1. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavien 

kulkumuotojen kehittämistä kunnassanne?

2. Kuinka merkittävinä arvioitte kuntanne 

asukkaiden pitävän seuraavien 

kulkumuotojen kehittämistä?

3. Kuinka merkittävässä roolissa seuraavien 

kulkumuotojen kehittäminen on mielestänne 

nykyisen valtuuston tavoitteissa?

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Vastaajien mielestä Asukkaiden kannalta Valtuuston tavoitteissa



Kyselyt (3/8)
Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä kuntanne osalta?
(1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
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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 ansiota tai syytä

Liikennepolitiikka keskittyy pääasiassa raskaisiin tai kalliisiin hankkeisiin

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

liikennepolitiikkaan

Liikennepolitiikka on yhtenäistä, johdonmukaista ja tavoitteellista

Liikennepolitiikka pyrkii vastaamaan olemassa oleviin tai tunnistettuihin ongelmiin tehokkaasti

Nykyinen liikennepolitiikka vastaa hyvin elinkeinoelämän tarpeisiin

Liikenteen tai maankäytön suunnittelijat keskittyvät oikeisiin asioihin

Liikennepolitiikka on mielestäni oikean suuntaista

Kunnassa on hyvin vaikea muuttaa valittua linjaa liikennepolitiikassa

Kunnassa on tapahtunut yksi tai useampi merkittävä loikka liikennepolitiikan linjauksissa nykyisen valtuustokauden

aikana

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen vastaa hyvin tunnistettuihin liikenteeseen liittyviin ongelmiin

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelu tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen

Liikennepolitiikka perustuu kunnan strategisiin linjauksiin

Seudullinen organisaatio vaikuttaa positiivisesti kunnan liikennepolitiikkaan



Kyselyt (4/8)
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat kävelyn tai 

pyöräilyn toimintaedellytyksiin? (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
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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

Kunnan taloudellinen tilanne

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta

Yhdyskuntarakenne

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus

Työpaikkojen määrä

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto

Asukasmäärä



Kyselyt (5/8)
Miten koette, että kunnan nykyiset ominaisuudet vaikuttavat joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti)
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Poliittiset valtasuhteet

Kunnan taloudellinen tilanne

Pysäköintipolitiikka

Henkilöautoliikenteen sujuvuus ja väylät

Maastonmuodot, vesistö, kunnan sijainti ja muut maantieteelliset ominaisuudet

Yhdyskuntarakenne

Sosiaalinen tai taloudellinen väestörakenne taikka ikärakenne

Liikenneturvallisuustilanne

Asukkaiden asenteet ja toiminta

Poliittisten päätöksentekijöiden asenteet ja toiminta

Jalkakäytävä- ja pyörätieverkosto

Joukkoliikenteen tarjonta ja saavutettavuus

Liikenneasioista vastaavien työntekijöiden asenteet ja toiminta

Työpaikkojen määrä

Asukasmäärä

Kunnan jäsenyys seudullisessa organisaatiossa



Kyselyt (6/8)
Miten seuraavat ilmiöt vaikuttavat kuntanne kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti)
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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

Väestön ikääntyminen

Maailman tai Suomen talouden kehitys

Kansainvälistyminen

Kunnan talouden kehitys

Työmaailman ja työssäkäynnin muutokset

Terveyden ja hyvinvoinnin kehitys

Muu teknologinen kehitys

Mobiili- ja informaatioteknologian kehitys

Kaupungistuminen

Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet



Kyselyt (7/8)
Miten kuntien kestävän liikkumisen suunnitelmat vaikuttavat seuraaviin asioihin 

kunnissa? (1 = erittäin negatiivisesti, 5 = erittäin positiivisesti)
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1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Yritysten ja työpaikkojen sijoittuminen

Kaupungin toimintatavat

Yleinen ilmapiiri

Kaupungin profiloituminen tai erottautuminen muista kunnista

Asukkaiden käyttäytyminen ja liikkumistottumukset

Kaupunkistrategian valmistelu

Joukkoliikenteen tarjonta ja palvelutaso

Maankäyttö ja kaavoitus

Liikenteeseen, katuihin ja niiden infrastruktuuriin liittyvät toimenpiteet

Liikennepoliittiset linjaukset



Kyselyt (8/8)
Arvioikaa seuraavien kulkumuotojen edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden 

toteutumista kuluvan valtuustokauden aikana. (1 = erittäin vähän, 5 = erittäin paljon)

19

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

Eri kulkumuodoilla tehtävät matkaketjut ja liityntäpysäköinti

Henkilöautoliikenne

Kävely

Joukkoliikenne

Pyöräily



Loppupäätelmät

Taustatutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että kuntien koko, 

puoluepoliittinen tausta tai monet muut tilastolliset ominaisuudet eivät 

erityisen vahvasti ohjaa kuntien halukkuutta edistää kestävää liikkumista. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden luottamushenkilöiden näkemykset eri 

kulkumuotojen kehittämisen tärkeydestä ovat kunnasta riippumatta 

melko lähellä toisiaan.

Tärkeimpiä huomioita:

 Strateginen ohjelma tai kuntastrategia erittäin tärkeitä

 Seudullinen organisaatio vaikuttaa positiivisesti

 Kestäviä kulkutapoja ei vastusteta yleisesti missään, mutta vastustus 

herää kulkumuotojen vastakkainasettelun synnyttyä tietyn kohteen 

suunnittelussa

 Vuoropuhelu riittämätöntä

 Media tärkeä, mutta kärjistävä ja yksityiskohtiin keskittyvä

Suurimmat esteet:

 Resurssien niukkuus, erityisesti liikkumisen ohjaukselle tai 

markkinoinnille ei ole osoitettu rahoitusta

 Valtion vaikutus ei ole merkittävä kuntatasolla, mutta MAL-rahoitusta

ja valtionavustusta pidettiin positiivisina

Suurimmat onnistumiset:

 Strategisten ohjelmien hyväksyminen

 Yksittäiset tärkeät hankkeet

 Myönteisen ilmapiirin ja asenteiden kehittyminen

Merkittävimmät megatrendit:

 Energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet, kaupungistuminen ja 

teknologian kehittyminen vaikuttavat positiivisimmin kestäviin 

kulkutapoihin
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Loppupäätelmät
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Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden parantamiseksi

Väestö • Vuorovaikutuksen ja aidon osallisuuden 

parantaminen aikaisessa vaiheessa (asukkaat, 

asukasyhdistykset, autottomat taloudet, 

intressiryhmät, opiskelijat)

• Vaikutusten konkretisoiminen

• Vaikutukset todennettava jälkeenpäin (viihtyisyys, 

melu, päästöt jne.)

• Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta

• Väestön ikääntymiseen reagoitava

Elinkeino • Elinkeinonharjoittajat tiedotettava ja saatava 

osallisiksi toimintaan

• Mitattavat vaikutukset todennettava jälkeenpäin 

(liikevaihto, liikkujavirrat jne.)

• Liikenteen palveluihin liittyvän yritystoiminnan 

tukeminen

Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden parantamiseksi

Maankäyttö • Seudullinen yhteistyö helpottaa kuntien välistä 

kilpailua

• Asiantunteva ja verkostoitunut henkilöstö

• Maankäytön ratkaisujen luotettavat vaikutusarviot

• Toimenpiteiden keskittäminen tiiviin maankäytön 

alueelle

Liikenne • Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen

• Asiantunteva ja verkostoitunut henkilöstö

• Vaikutukset yksityisautoilulle perusteltava 

huolellisesti

• Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailua vältettävä

• Ihmiskeskeinen liikennesuunnittelu



Loppupäätelmät
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Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden parantamiseksi

Politiikka • Tukeutuminen kunnan strategiaan

• Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta

• Päättäjien tiedottaminen ja osallisuuden 

parantaminen

• Aikataulutettu toteuttamisohjelma

Talous • Terveyden ja hyvinvoinnin taloudellisten vaikutusten 

seuranta

• Kustannustehokkuuden korostaminen

• Toteuttamisen resurssien varmistaminen

• Autottomien ja yksiautoisten perheiden 

kulutuskyvyn laskelmat

• MAL-rahoituksen ja liikkumisen ohjauksen 

valtionavustuksen hyödyntäminen

Suositellut jatkotoimenpiteet hyväksyttävyyden parantamiseksi

Ympäristö • Suunnitelman sitominen energia- ja 

ilmastopoliittisiin tavoitteisiin

• Uusiutuvien energianlähteiden edistäminen

Muut • Kansainvälisten esimerkkien uskottava 

hyödyntäminen

• Tilastotiedon hyödyntäminen

• Median käyttäminen tiedottamisessa 

monipuolisesti

• Valtion ja valtakunnallisten toimijoiden saaminen 

mukaan edistämistyöhön

• Paikallisiin olosuhteisiin sovelletut toimenpiteet ja 

toimintatavat



Opittua

Onnistumiset

 Kolmen erityyppisen 

työskentelymenetelmän avulla saa kattavan 

kuvan kunnista

 Toistettavuus on hyvä

 Tulokset ovat uskottavia

 Teoriakatsaus antaa hyvän ymmärryksen 

kuntapolitiikasta ja sen vaatimuksista

 Kestäviä kulkutapoja, erityisesti 

joukkoliikennettä todella halutaan edistää!

Haasteet

 Työskentelytapana kolme metodia on työläs

 Tilastokatsauksen hyödyntäminen 

hankalaa, koska pienestä otoksesta ei voi 

tehdä pitkälle meneviä päätelmiä

 Metodien yhteenveto toisiaan tukevasti ei 

ole yksinkertaista tai yksiselitteistä, helppo 

tehdä virhetulkintoja

 Case-tutkimus ei heijastele suoraan 1. osan 

suunnitelmakenttää
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Tapio Kinnunen

050 325 2984

tapio.kinnunen@strafica.fi


