
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin: Jyväskylä Road 
Show 9.11.2017



Taustaa

●Hankkeen työvaiheet:

•Esiselvitysten laatiminen: liiketoimintatarkastelut ja markkina-analyysit 
liikkumisen palveluista

•Kick-off -tilaisuus: Kaupunkiseutujen kestävien liikkumispalveluiden 
foorumi 29.9.2017, joka toimi kaupunkien ja palveluntarjoajien 
kohtaamispaikkana

•Road show: kohdekaupunkien kehittämisfoorumit, joissa luodaan 
alustavia kehityspolkuja palvelutarpeisiin

•Tarkennettujen kaupunki- ja palvelukohtaisten liiketoimintamallien ja 
markkina-analyysien laatiminen, jotka soveltuvat myös muiden 
kaupunkien käyttöön palveluiden kehittämiseksi

●Liikennevirasto ja MAL-verkosto ovat käynnistäneet hankkeen Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin, jossa Sito toimii konsulttia. Hankkeessa tutkitaan konkreettisia 
edistämismahdollisuuksien liikkumispalveluiden käynnistämiseen neljässä kohdekaupungissa 
(Turussa kevyttä citylogistiikkaa, Lahdessa pyöräpysäköintiä, Tampereella yhteiskäyttötakseja 
oppilas- ja sote-kuljetusverkosta ja Jyväskylässä yhteiskäyttöautoja.

Nyt ollaan tässä



Jyväskylän Road Show

Polkuja-hankeen road show Jyväskylässä järjestetään osana Keski-Suomen 
liikennefoorumia. Liikennefoorumin sen tavoitteena on koota yhteen maakunnan 
liikennealan toimijoita, edistää vuorovaikutusta ja jakaa tietoa ajankohtaisista aiheista. 
Tänä vuonna teemoina ovat erityisesti liikenneturvallisuus sekä tavaraliikenne ja 
logistiikka. Foorumi järjestetään vuosittain, ja siellä on noin 100 osallistujaa.



Jyväskylän Liikennefoorumi 2017
9.11.2017 klo 9-16, Elokuvateatteri Fantasia

9:00 Kahvi

9:30 Avaus, maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto

9:45 Hallinnonalan ajankohtaiskatsaus, liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM

10:30 Maakuntauudistus ja tienpitotehtävät

11:15 Lounas

12:15 Liikennefoorumi jatkuu: Logistiikkakoulutus ja Liikenneturvallisuus

13:30 Kahvi

13:45 Liikennefoorumien saavutettavuus -puheenvuorot

15:30 Päätöskeskustelu

16:00 Tilaisuuden päättäminen

Resurssiviisaan liikkumisen esittely aulassa

Yhteiskäyttöautopalveluiden 
esittely aulassa klo 9-14

Kävijöitä erityisesti tauoilla 
klo 9:00-9:30

klo 11:15-12:15
klo 13:30-13:45



Liikkumispalveluiden Road Show Jyväskylässä 
Liikennefoorumin rinnakkaisohjelma

●Seminaaripuheenvuorojen aikana pidetään yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoajien ja Jyväskylän kaupungin 
edustajien kahdenvälisiä suunnittelu- ja yhteistyökeskusteluja. Liikennefoorumin kutsussa on tarjottu mahdollisuus 
myös muille kunnille varata aika kahdenkeskisille keskusteluille. Palveluntarjoajat esittelevät toimintaansa ja ovat 
tavattavissa Liikennefoorumin taukojen aikana kaikille liikennefoorumin osallistujille.

●Tavoitteena on konkretisoida kaupungin ja palvelutarjoajien yhteistyökäytännöt, käyttötapaukset ja palveluiden 
taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot.

●Tapaamisten aikataulu:

10:10-10:40 Hertz

10:40-11:10 Ald sharing

12:20-12:50 24 Rent

12:50-13:20 Share it blox car

●Lisäksi käydään erilliset neuvottelut Autonapin ja Arvalin kanssa Skypellä 10.11.2017, ja OP Kulun ja City Car 
Clubin kanssa myöhimmin sovittavana ajankohtana.



Palvelutarjoajan ja kaupungin 
kahdenkeskiset strukturoidut neuvottelut

Tavoitteet:

●Löytää konkreettiset polut sille, kuinka Jyväskylän kaupunki voi hyödyntää monipuolisesti yhteiskäyttöisiä 
ajoneuvoja. Alustavasti mahdollisia hyödyntämiskohteita ovat:

• Kehittyvälle Kankaan alueelle yhteiskäyttöauto tarjolle alueen asukkaille ja työntekijöille operaattorivetoisesti

• Kaupungin omistamien autojen yhteiskäytön edistäminen sekä omalle henkilöstölle yli organisaatiorajojen, 
että jakaminen korvauksesta ulkopuolisille

●Muodostaa Polkuja-hankkeeseen esiselvitysten ja neuvottelujen perusteella toiminnallisilla, taloudellisilla ja 
käyttäjätapauksilla konkretisoidut palvelupolut palveluiden edistämiseksi kaikkien kuntien käyttöön

Neuvotteluiden käytännöt:

● Jokainen palveluntarjoaja tavataan erikseen

●Sitolla päävastuu haastattelusta ja sen dokumentaatiosta

● Jyväskylän kaupungin edustajat esittävät täydentäviä kysymyksiä ja kommentteja omista näkökulmistaan

●Kesto 30 minuuttia/palveluntarjoaja



Neuvotteluiden keskeiset kysymykset

●Mitä hyötyjä kaupunkiorganisaatiolle tavoitellaan yhteiskäyttöajoneuvoilla?

●Mitä hyötyjä kaupunkilaisille tavoitellaan yhteiskäyttöajoneuvoilla?

●Millainen tarjottava palvelu on? Kuinka se vastaa kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten tarpeisiin? Onko palvelun 
toteuttamiselle erilaisia vaihtoehtoja?

●Miten kaupunki voi edistää palvelun käynnistymistä?

●Miten kaupunki voi edistää palvelun toimintaa sen ollessa käynnissä?

●Mitä muita yhteistyökumppaneita palvelutarjoajan ja kaupungin lisäksi tarvitaan palvelun käynnistämiseen? Millaisia 
reunaehtoja sidosryhmillä on (talous, muu toimintaympäristö, jne.)?

●Mitä muita yhteistyökumppaneita palvelutarjoajan ja kaupungin lisäksi tarvitaan palvelun ylläpitoon? Millaisia reunaehtoja
sidosryhmillä on (talous, muu toimintaympäristö, jne.)?

●Kuinka reunaehtoja voidaan täyttää? Mikä vastuutaho edistää toteutuksen edellytyksiä?



Yhteyshenkilöt
Sito

Maiju Lintusaari (maiju.Lintusaari@sito.fi) 
Jaakko Rintamäki (jaakko.rintamaki@sito.fi)

Jyväskylän kaupunki
Kati Kankainen (kati.kankainen@jkl.fi) 
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