
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin



Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

●Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista, 
joilla saadaan

•kuntatasolla syntymään kannattavaa liiketoimintaa

•integroitua kyseiset palvelut osaksi seudun kestävää 
liikennejärjestelmää ja liikennepolitiikkaa

•tuotettua esimerkkejä ja markkina-analyyseja erilaisista palveluista 
soveltuvaksi erikokoisiin ja palvelutasoltaan erilaisiin 
kaupunkeihin/seuduille.

●Markkinakatsaukseen pohjautuvaa tietoa kestävän liikkumisen 
palveluiden käytännön edistämisestä arjen matkoilla

•Kaupungeille

•Yrityksille, valtionhallintoon, maakunnille ja yhteistyöverkostoille



Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

●Liikenneviraston ja Elyjen sekä alueellisen liikennejärjestelmätyön 
näkökulmasta

•Miten valtakunnalliset tavoitteet uusien liikkumisen palveluiden 
edistämisestä jalkautetaan? 

•Mitkä ovat ne yhteistoimintamuodot ja toimijat, joiden avulla tuloksia 
syntyy? 

•Millaista yhteistyötä tarvitaan? 

•Millainen on Liikenneviraston ja Elyjen rooli?



Kehityspolkujen rakentaminen neljän 
konkreettisen kaupunkicasen kautta

Lahti

Uudenlaiset 
pyöräpysäköintipalvelut

Tampere

Kuljetusten 
uudenlainen yhdistely

Jyväskylä

Yhteiskäyttöautot

Turku

Citylogistiikka



Lahti

●Teemana uudenlaiset pyöräpysäköintipalvelut

●Tavoitteena

•Lisätä pyöräilyn kulkumuoto-osuutta ja vahvistaa sen roolia matkaketjujen 
osana poistamalla säilytysturvallisuuteen liittyviä ongelmia

●Keinoina

•Porukka-sovelluksella tehtävät kyselyt (pyöräpysäköinnin merkittävimmät 
kipupisteet ja kaupunkilaisten tarpeet uusille palveluille)

•Road show -tilaisuus kehittämispolkujen muovaamiseksi ja 
kehittämisfoorumeiden avaamiseksi

•Mukaan kaupungin ja palveluntarjoajien ohella mm. Liikennevirasto, VR, 
Poliisi, Lahden Pysäköinti, pyörävuokraamot ja paikalliset 
pyöräilijäjärjestöt



Jyväskylä

●Teemana yhteiskäyttöautot

●Tavoitteena

•Käynnistää yhteiskäyttöautotoiminta Jyväskylässä

•Ensin hallintokorttelin sisällä eri yksikköjen välillä työasiamatkoihin

•Myöhemmin vapaasti käytettävissä virka-ajan ulkopuolella

●Keinoina

•Road show -tilaisuus osana Keski-Suomen liikennefoorumia, jossa 
palveluntarjoajat ja kaupungin yhteyshenkilöt kohtaavat palvelun 
jalkauttamisen kehittämiseksi



Tampere

●Teemana kuljetusten uudenlainen yhdistely

●Tavoitteena 

•Työasiamatkojen tarkastelu ja kehittäminen

•Vaihtoehtoinen liikkumisväline työasiamatkoille vähentää tarvetta liikkua 
työmatka henkilöautolla

•Julkisesti järjestettyjen kuljetusten tehostaminen

●Keinoina

•Työpaikoille tehtävät kyselyt, joilla selvitetään potentiaalia uudenlaista 
kutsuliikennepalvelua kohtaan ja siihen liittyviä tarpeita

•Millaisia työasiamatkoja uusi kutsuliikennepalvelu voisi käytännössä korvata?

•Millainen olisi työasiamatkojen kulkutapamuutoksen vaikutus muuhun 
liikkumiseen?

•Millaisia hyötyjä muutos toisi työnantajille?



Turku

●Teemana citylogistiikka

●Tavoitteena

•Konseptin jalkauttaminen (monistettavuus ja skaalattavuus)

•Konkreettiset esimerkit 

•Yritysten sitouttaminen toimintamalliin

●Keinoina

•Yrityskohtainen sitouttaminen (sekä palveluita tarjoavat että niitä ostavat yritykset)

• Puhelinhaastattelut: millä ehdoilla eri toimijat saadaan mukaan?

•Yrityksiä ja kaupunkia yhdistävä Road show -tilaisuus kehittämispolkujen 
muovaamiseksi ja kehittämisfoorumeiden avaamiseksi

• Tarkasteltavina kysymyksinä mm. liiketoimintamallit, markkinapotentiaali, 
kannattavat alihankintamallit ja yhteistyöverkostot

• Julkisen sektorin rooli kokonaisuuden mahdollistamisessa



Projektin tulevia tapahtumia

Syyskuu

●Kick-off -tilaisuus Messukeskuksessa 25.9.

●Tampereen 1. kysely

Lokakuu

●Tampereen 2. kysely

●Turun Road show –tilaisuus 31.10.

Marraskuu

●Lahden Road show –tilaisuus 2.11.

●Jyväskylän Road Show-tilaisuus 9.11.

Työ valmistuu helmikuun 2018 loppuun mennessä.


