
 

 

 
Tervetuloa tutustumaan kestävän liikkumisen ratkaisujen edistämistapoihin! Tilaisuus on tarkoitettu 
liikkumispalveluiden (esimerkiksi yhteiskäyttöajoneuvojen, automaattiajoneuvojen tai integroitujen 
matkaketjujen) palveluntarjoajille ja niistä kiinnostuneille julkisen sektorin edustajille. Aamupäivän aikana 
pääset kuulemaan neljästä esimerkkitapauksesta, joissa kestäviä liikkumispalveluita on edistetty neljällä eri 
kaupunkiseudulla: yhteiskäyttöautoja Jyväskylässä, polkupyöräpysäköintiä Lahdessa, jaettuja 
henkilökuljetuksia Tampereella ja citylogistiikkaa Turussa. Esimerkkitapauksista saatujen kokemusten 
pohjalta on koottu Kestävien liikkumispalvelujen käyttöönotto-opas hyödynnettäväksi muissa 
liikkumispalvelujen käyttöönottoa harkitsevissa kaupungeissa. 
 
Aika: Keskiviikkona 24.1.2018 klo 9:30–12:00 
Paikka: Senaatin kokouskeskus, Opastinsilta 12 B, 2. krs, Helsinki 
 
Hankkeen vaiheisiin, tuloksiin ja muihin kestävän liikkumisen teemoihin voit tutustua Facebookissa Polkuja 
kestävän liikkumisen palveluihin -ryhmässä tai MAL-verkoston nettisivuilla (http://www.mal-
verkosto.fi/tilaisuudet/kestavien_liikkumispalvelujen_foorumi_25.9.2017_messukeskus). 
 
Seminaari toimii jatkona 25.9. järjestetylle Kestävän liikkumisen palvelufoorumi -tapahtumalle. Seminaari 
on maksuton. Osallistujamäärä on rajallinen, mutta seminaariin voi osallistua myös etänä Facebook live -
lähetyksen avulla. Voit ilmoittautua mukaan läsnä tai etänä 17.1.2018 mennessä osoitteessa 
https://my.surveypal.com/Polkuja-loppuseminaari---ilmoittautuminen-F2-a-pdUSXKyBRoF. 
 
Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -projektissa selvitetään, kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan sekä kytketään osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. 
Projektissa etsitään yhteistoiminnallisia menetelmiä hyödyntäen vaikuttavia ja konkreettisia 
kehittämispolkuja, joilla kuntiin ja kaupunkiseuduille saadaan syntymään kannattavaa liiketoimintaa 
kestävän liikkumispalveluiden kuluttajapalveluista. Työn tilaajina ovat Liikennevirasto ja MAL-verkosto, ja 
sen toteuttaa Sitowise. 
 
 
Projektin aineistot ovat ladattavissa www.mal-verkosto.fi sivuilla. 
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POLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHIN: 
LOPPUSEMINAARI JA TULOSTEN ESITTELY 

 
9:30 Kahvitarjoilu 
 
10:00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet 
  Seminaarin puheenjohtaja, Tero Piippo, MAL-verkosto 

Avaussanat 
Marja Rosenberg, Liikennevirasto 
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto 
Hankkeen esittely 
Nina Frösén, Sitowise Oy 

 
10:20 Palvelukohtaisten tulosten esittely ja kaupunkien kommenttipuheenvuorot sekä 

osallistujien kysymyksiä teemoittain/palveluittain 
 Kati Kankainen, Jyväskylän kaupunki: Yhteiskäyttöautot  
Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki: Pyöräpysäköintipalvelut  
Katja Seimelä, Tampereen kaupunki: Julkiset kuljetukset osaksi matkaketjuja  
Stella Aaltonen, Turun kaupunki: Citylogistiikka 

 
11.30  Työn lopputulokset ja keskeisimmät havainnot sekä osallistujien kommentit näihin 
  Nina Frösén, Sitowise Oy 
 
11.50  Seuraavat askeleet 
  Raportin kommentointi facebook-ryhmässä 
  Maiju Lintusaari, Sitowise Oy 
  Loppusanat 

Marja Rosenberg, Liikennevirasto 
 

Tilaisuus järjestetään osana Liikenneviraston ja MAL-verkoston Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -
projektia, jossa selvitetään, kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan sekä kytketään 
osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmää. Projektissa etsitään yhteistoiminnallisia 
menetelmiä hyödyntäen vaikuttavia ja konkreettisia kehittämispolkuja, joilla kuntiin ja kaupunkiseuduille 
saadaan syntymään kannattavaa liiketoimintaa kestävän liikkumispalveluiden kuluttajapalveluista.  
 
 
Lisätietoja: 
 
Marja Rosenberg, Liikennevirasto (marja.rosenberg@liikennevirasto.fi, 029 534 3802) 
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto (kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852) 
Nina Frösén, Sitowise Oy (nina.frosen@sitowise.com, 040 537 5064) 
Maiju Lintusaari, Sitowise Oy (maiju.lintusaari@sitowise.com, 050 571 5013) 
 
 
   
 
 

Tapahtumasta käydään 
keskustelua hashtagilla 

#kklfoorumi. 
Teemasta keskustellaan 

hashtagilla 
#kestäväliikenne. 
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