
Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin



Kestävien liikkumispalveluiden
lähtökohdat

Tavoitteet

●Edistää kaupungin tavoitteita ja kestävien kulkumuotojen käyttöä

●Liikkumispalvelut tuottavat kannattavaa liiketoimintaa

●Palvelut integroituvat osaksi seudun liikennejärjestelmää ja -politiikkaa



Kehityspolkujen rakentaminen neljän 
konkreettisen kaupunkicasen kautta

Lahti

Uudenlaiset 
pyöräpysäköintipalvelut

Tampere

Kuljetusten uudenlainen 
yhdistely

Jyväskylä

Yhteiskäyttöautot

Turku

Citylogistiikka



Palvelukohtaisten polkujen muodostus



Käyttökohteiden tunnistaminen

• Kangas: yleisesti käytettävissä oleva yhteiskäyttöauto

• Kaupungin työntekijöiden työpäivän aikaiset ajot: kaluston 

tehokkaampi käyttö yksikköjen välillä ja työpäivien ulkopuolella

Palveluntarjoajien tunnistaminen

• Internet-haut / NAP-palvelu (https://finap.fi/)

Neuvottelut palveluntarjoajien kanssa 

• Millaisia palveluita on olemassa?

• Mitkä ominaisuudet ovat helppoja ja edullisia toteuttaa, mitkä 

kalliita?

• Mitä edellytyksiä palveluiden käynnistämiselle on?

• Mitä esteitä on poistettava?

Palveluiden testaaminen käytännössä (kokeilut)

• Käytännön tietoa palveluiden toimivuudesta

• Hankintalain kynnysarvon alittavien kokeilujen helppo 

toteutettavuus 

Palvelun varsinainen käyttöönotto: 

• Hankintalain mukainen hankinta

• Hankintalain kynnysarvon alittava hankinta

• T&K mukainen hankinta

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Työasiamatkojen taloudellisempi järjestäminen

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Joustoa autojen käyttöön 

(yksittäisen työntekijän näkökulma)

Houkutteleva henkilöstöetu 

työnantajan kilpailuetuna

Pysäköintipaikkojen pienempi 

kokonaistarve (kustannussäästöt ja 

houkuttelevampi kaupunkiympäristö)

Mahdollisuus edullisempaan 

liikkumiseen (mm. kustannussäästöt 

autoilussa ja pysäköinnissä) sekä 

laajempaan kalustovalikoimaan

Muutokset kulkumuotojakaumassa: 

autoilun vähentyminen sekä pyöräilyn 

ja joukkoliikenteen vahvistuminen

Pienemmät päästöt (kulkumuotojakauman 

muutos sekä uudempi kalusto)

Liikennetarjonnan monipuolistuminen, 

tehostuminen ja tasa-arvoistuminen 

pienemmällä kalustomäärällä

Palvelun mahdollisuuksien ja rajoitteiden tunnistaminen

• Nopeasti kehittyvä palvelualue → benchmarkaus muiden 

kaupunkien kanssa (mm. Imatra, Savonlinna, Kotka)

• Kansainvälisesti pitkä käyttöhistoria → kokemukset ulkomailta 

(mm. Göteborg ja Uumaja)

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma

Palveluiden 

testaaminen

Palvelun varsinainen 

käyttöönotto

Palvelutarpeen 

määrittely

2017 2018 2019

Yhteiskäyttöautot

www



Askeleita kohti yhteiskäyttöautoilua 
Jyväskylässä

● Road show -tilaisuus 9.11.2017 osana Keski-Suomen liikennefoorumia
• Palveluntarjoajat ja kaupungin yhteyshenkilöt kohtasivat palvelun jalkauttamisen kehittämiseksi

● Lisäksi erillisiä tapaamisia ja/tai skype-haastatteluja palveluntarjoajien kanssa

● Yhteensä haastatteluja/neuvotteluja käyty 7 eri toimijan kanssa

● Kaksi pilottikokeilua eri toimijoiden kanssa: 
• 10/2017 
• 1-2/2018

● Hankintapalveluiden kanssa käynnissä keskustelu, miten hankintanäkökulmasta asiassa 
edetään

● Asukastilaisuus Kankaalla 14.2.2018
• Asukaskysely käyttötarpeista ja toiveista
• Eri vaihtoehtojen esittely asukkaille

● Yhteiskäyttöautoilun edistäminen kaavamääräyksissä: Jyväskylässä 1. pilottikohteessa 
kokeillaan yhteiskäyttöautoilun edistämistä kaavamääräysten kautta. Kaava on 
luonnosvaiheessa, tavoitteena kaupunginvaltuuston hyväksyntä kaavamuutokselle kesällä 
2018.

”Oli hauska käyttää 
autoa puhelimella. Oli 
myös helpotus, ettei 
tarvinnut kuskata ja 
kirjata ajopäiväkirjaa.”



Polkuja kestävän 
liikkumisen palveluihin –
Lahden Pyöräpysäköinti
Johanna Kilpi-Koski Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Essi Artima-Sulkinoja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki



Taustaa työpajalle

●Lähtökohtana pyörien säilytysturvallisuuden parantaminen 
keskeisissä solmukohdissa

•Lahdessa varastettiin eniten pyöriä koko Suomessa 01 – 06/2017 
asukaslukuun suhteutettuna

●Turvallista pyöräpysäköintiä tarvitaan matkaketjujen alku- ja 
loppupäässä



Työpajan toteutus

● Ryhmätyöskentelyä alustettiin Polkuja kestävän liikkumisen 
palveluihin -hankkeen sekä Lahden CitiCAP-hankkeen esittelyllä. 

● Asukas- ja asiakasnäkökulmaa työskentelyyn tuotiin 
pyöräpysäköintikyselyn tuloksia esittelemällä. Palveluntarjoajan 
näkökulmaa keskusteluun tuotiin erilaisten benchmarkattujen
casejen avulla. Molempia näkökulmia vahvistettiin myös osallistujien 
omilla lyhyillä sparrauspuheenvuoroilla.

● Työpajatyöskentelyssä keskityttiin ryhmäkohtaisesti kolmeen 
erilaiseen teemaan, joissa työskenneltiin noin tunnin ajan:

• Teema 1: Turvallisen pyöräpysäköinnin tavoitteet ja reunaehdot

• Teema 2: Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen liittyvät 
toimijat rooleineen 

• Teema 3: Pysäköinnin mahdolliset lisäpalvelut

● Lopuksi käytiin läpi teemapisteiden tulokset ja keskusteltiin yhdessä 
pilotin jatkossuunnittelusta ja toimijoiden kiinnostuksesta osallistua 
pilottiin.



Teema 1: Turvallisen pyöräpysäköinnin 
tavoitteet ja reunaehdot

● Mistä pyöräpysäköinnin lisätilaa voitaisiin 
käytännössä irrottaa?

● Missä pyöräpysäköintipalveluille on erityisesti 
tarvetta?

● Millaisissa tilanteissa pyöräpysäköintipalveluilla 
voidaan estää pyörävarkauksia?

● Miten matkakeskuksen pysäköintijärjestelyitä 
voitaisiin kehittää?

● Millaisia eri tahojen intressejä toteutukseen voisi 
liittyä?

● Ketkä olisivat halukkaita osallistumaan 
toteutukseen?

Teemapisteen kysymykset



Teema 1: Turvallisen pyöräpysäköinnin 
tavoitteet ja reunaehdot

● Lasikontit lyhytaikaisen pysäköinnin ratkaisuna

• Näkyvä sijainti (sosiaalinen turvallisuus)

• Rakentaminen kaupungin investointina 
(n. 70-100t€; vrt. yksittäisen autopaikan 
kustannus 25-40t€)

• Operointi käyttäjätuloilla (6 €/kk; vrt. autopaikan 
hinta matkakeskuksessa 100€/kk)

● Lasiseinällä erotettu ratkaisu: tulossa käyttöön mm. 
Tikkurilassa

● Säilytyspalvelujen ohella myös riittävä ”vapaa 
pysäköinti” on turvattava

● Vastuukysymykset: säilytys omalla vastuulla myös 
palveluratkaisussa?

● Ratkaisujen kehittämisellä on vaikutuksia mm. 
kunnossapitokysymyksiin

● Tilavaraustarpeet myös 
kaupunkipyörille?

Pysäköintitila kaupungin 
työntekijöille; tilan erottaminen 
lasiseinällä ja kulku 
luottokortilla/kulkukortilla

Tilaa lyhytaikaiseen pysäköintiin
ja lisäpalveluille; esim. Cyclos-
tyylinen lasikontti 
(sovittava kaupunkikuvaan)

Kaappeja pitkäaikaiseen 
pysäköintiin?

1

2

3

4



Teema 2: Pyöräpysäköintipalveluiden 
kehittämiseen liittyvät toimijat rooleineen

● Mitkä toimijat liittyvät nykyisin 
pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen? 

● Keitä uusia toimijoita kehittämiseen olisi tarpeen 
sisällyttää?

● Mitkä ovat kunkin tunnistetun toimijan tehtävät 
palveluiden kehittämisessä? Mitä haasteita näiden 
tehtävien toteutumisessa voidaan tunnistaa?

Teemapisteen kysymykset



Teema 2: Pyöräpysäköintipalveluiden 
kehittämiseen liittyvät toimijat rooleineen

●Pyöräpysäköintipalveluiden kehittämiseen tällä 
hetkellä liittyviä toimijoita ovat muun muassa 
kaupungit, kiinteistökehitysyhtiöt ja VR.

●Uusina toimijoina mukaan palveluiden 
kehittämiseen tulisi saada Matkahuolto, 
palveluntarjoajat, vakuutusyhtiöt, 
vartiointiliikkeet, pysäköintihallien operaattorit ja 
kauppakeskukset.

• Parempi säilytysturvallisuus on myös 
yrittäjien etu: kasvava kulkumuoto-osuus 
lisää liiketoimintaa!

●Eri toimijoille tunnistettiin seuraavat tehtävät:
• Kaupungit: pyöräilyn edistäminen ja 
korostaminen kaupunkisuunnittelussa.

• Vakuutusyhtiöt: pyörärekisterin luominen ja 
ylläpitäminen.

• Varkauksien esto vaatii laajaa yhteistyötä: 
esim. runkonumeron ilmoittaminen 
pakolliseksi pyörää myytäessä/ostettaessa

●Eri toimijoiden tehtäviin liittyen tunnistettiin 
seuraavia haasteita:

• Matkahuolto: mahdollinen kiinnostuksen 
puute? (ei edustusta työpajassa)

• Vartiointiliikkeet: kalleus
• Palveluntarjoajat/VR: talvikauden vuoksi 
liiketilojen tulisi sijaita sisällä, mutta niiden 
pitäisi olla kohtuuhintaisia. Toimijat pitäisi 
saada sitoutettua tilaan vuosimaksulla, jotta 
ne eivät ole talven ajan tyhjillään.



Teema 3: Pysäköinnin maksuhalukkuus 
ja uudet lisäpalvelut

● Millaisia lisäpalveluita pysäköinnin yhteydessä 
voitaisiin toteuttaa?

● Mitä palvelujen toteuttaminen käytännössä vaatisi?

● Kuka palveluita käytännössä pyörittäisi?

Teemapisteen kysymykset



Teema 3: Pysäköinnin maksuhalukkuus 
ja uudet lisäpalvelut

● Pysäköinnin yhteydessä voitaisiin toteuttaa seuraavia 
lisäpalveluita:

• omatoimihuoltomahdollisuus,

• huoltopalveluita

• pumppauspiste ja öljyt

• säilytyskaapit tavaroille ja pyörille (maksullisuus ok; 
mm. kypärän & sadevaatteiden 
säilytysmahdollisuus)

● Ovatko em. laajemmat lisäpalvelut kannattavia yrittäjien 
näkökulmasta?

● Palvelujen toteuttamiseen liittyvät kysymykset:

• Miten maksu hoidetaan? Tarve mobiilisovellukselle?

• Miten pyörän lukitus hoidetaan, jos pyörä jätetään 
lukkoon ja tilataan lisäpalveluna huoltoa? Huoltoon 
jättäminen vain tiettyinä miehitettyinä kellonaikoina?

• Pyörien robottipysäköinti? Toimisiko samalla 
periaatteella kuin Lahden nykyinen autojen 
robottipysäköinti?

● Kuka / ketkä vastaisivat palveluista:

• Kesäaikaan kaupungilta kesätyöntekijä 
pyörittämään pysäköinnin lisäpalveluita 

• Kesällä laajemmat lisäpalvelut ja myös kioski?

• Aseman yhteydessä VR pyörittämässä 
pysäköintipalvelua?

● Haasteena löytää yrittäjiä palveluiden tarjoajiksi? 
Näyttäytyykö pyöräpysäköinti kannattavana 
liiketoimintana? Saadaanko toiminnasta kannattavaa 
pelkillä pysäköintimaksuilla?

● Pyöräpysäköinti palveluna (VR, liikennöitsijät), jonka voisi 
ostaa matkalipun yhteydessä? Esim. junalippua ostaessa 
mahdollisuus ostaa samalla pyörälle pysäköintipaikka 
Lahden asemalta. Kokeilu Lahdessa ja skaalaus muille 
potentiaalisille asemille?



Ongelman 
kuvaus: 

vaikutukset 
eri 

toimijoihin

Alustavien 
tavoit-
teiden 

määrittely

Toimijoi-
den

määrit-
tely

Sidosryh-
mien

tunnista-
minen

Taloudel-
listen

reunaehto-
jen

määrittely

Ratkai-
sujen

täsmen
-tämi-
nen

Ratkai-
sujen

vertailu

Tilojen 
kartoitus

Rakenta-
minen

Testaa-
minen

Skaalaa-
minen

Etenemispolku: miten yhdessä 
eteenpäin?

Rahoituk-
sen 

selvittä-
minen:

kuka 
maksaa?

Asukasvuo-
rovaikutus

Kaupungin 
tiedotus-
kampanja

Tavoittei-
den

tarkenta-
minen

Jatkuvia tehtäviä:



Etenemispolku: miten yhdessä 
eteenpäin?

● Työpajan osallistujilla oli laajaa kiinnostusta yhteisen 
kehittämisen jatkamiseen. Yhteistyömuotona 
parhaiten toimisi jokin sähköinen kanava (esim. 
facebook-ryhmä).

● Keskusteluihin olisi hyvä saada mukaan myös 
ainakin

• Vakuutusyhtiöt / Finanssialan keskusliitto

• Matkahuolto



Johtopäätökset

Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden 
edellytyksiä parannetaan?

● Pyöräpysäköintipalvelujen matkaketjuvaikutus: 
mahdollisuus turvalliseen pyöräpysäköintiin 
matkakeskuksella vahvistaa pyöräilyn kulkumuoto-
osuutta!

Mitä ratkaisut edellyttävät julkisen sektorin 
toimijoilta?

● Kaupunki

• Toimijoiden motivointi: alustavan 
maksuhalukkuuden selvittäminen (kysely)

• Yhteistyön koordinointi (parantuvasta 
säilytysturvallisuudesta hyötyvien tahojen laaja 
joukko)

• Investoinnit tarvittaviin tiloihin? (esim. lasikontit)

● Asemanseudun julkiset toimijat (kaupunki, 
Liikennevirasto, muita?): tilankäytölliset hallinnolliset 
kysymykset

● Valtakunnallinen yhteistyö: tiedon jakaminen

• Alueellinen tieto (mm. testitulokset) turvallisista 
lukoista ja lukitustavoista kansalliseen käyttöön

• Ohjeistus: pyöräpysäköinnin tarpeiden huomiointi 
pysäköintilaitosten suunnittelussa



Ladecin rooli työpajan jälkeen

●Yritysyhteistyö ja yritysten aktivoiminen

•Mm. Turvatec  pyöräkatosten tuotekehitys



Kiitos”



Toimintamallin tarkentaminen työpajatyöskentelyllä

• Toimintamalli viimeisen mailin jakeluun

(mm. roolitus ja kalusto)

• Lähijakeluaseman tarkennukset

(sijainti ja toimintatapa sekä Operaattorin rooli ja vastuut)

• Toimintaperiaatteet (tilat, toiminnot ja toimintatapa)

• Yhteistyön edellyttämät sopimukset ja tiedonsiirto

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Toiminta-alueen ja tavarakoon 

paremmin huomioiva jakelutapa

Keskustaliikenteen rauhoittaminen 

raskaalta liikenteeltä 

(kaupunkitilan parempi käyttö) 

Raskaan liikenteen ympäristövaikutusten 

vähentäminen (päästöt, melu jne.) 

keskusta-alueella

Uudenlaisen logistiikkaliiketoiminnan 

mahdollistaminen

Toimintamallin tarkentaminen ja toimijoiden sitouttaminen 

yrityskohtaisilla haastatteluilla

• Riittävän tavaravirran tavoittaminen pilottia varten

• Osallistumisen reunaehdot

• Yhteiset pelisäännöt pilotin valmisteluun

• Pilotin sopiminen yritysten omiin palvelukehitystoiveisiin

Osallisten tarkentaminen

• Logistiikkapalveluita ostavat yritykset

• Logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset

• Kevyttä citylogistiikkaa tarjoavat yritykset

• Keskustan jakelua hoitavat yritykset

• Potentiaaliset toimijat (mm. taksit)

• Kaupungin sisäinen logistiikka kokeilualustana

Palvelun alustava 

muotoilu

Pilotin 

suunnittelu

Pilotin 

käynnistys

Toimintamallin 

tarkennukset

Yrityksen imagohyödyt

Kaupunkijakelun loppuasiakkaiden 

hyvä palvelutaso

Jakelukuljettajien työolojen ja 

työhyvinvoinnin parannukset

Liikenneturvallisuuden 

parantaminen keskusta-alueella

2017 2018 2019

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma

Citylogistiikka



Jaetut

henkilökuljetukset

Potentiaalisten käyttäjien tunnistaminen

• Palvelun käynnistysvaiheessa rajattu asiakasryhmä, jota 

laajennetaan palvelun kehittyessä → valittujen yritysten 

työntekijöiden työasiamatkat

Käyttäjätarpeiden määrittely

• Kuinka motivoidaan organisaatio? 

• Kuinka motivoidaan yksittäinen käyttäjä?

• Kuinka palvelu on houkuttelevampi (=helpompi käyttää!) kuin 

kilpailevat kulkumuodot?

• Muiden liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden 

samanaikaisuus (erityisesti jotta saavutetaan 

kulkumuotojakauman muutos kodin ja työpaikan välisillä 

matkoilla)?

Työasiamatkojen taloudellisempi järjestäminen

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Pysäköintipaikkojen pienempi 

kokonaistarve (kustannussäästöt ja 

houkuttelevampi kaupunkiympäristö)

Muutokset kulkumuotojakaumassa 

(sekä työasiamatkat että työmatkat) 

Potentiaalisten käyttäjien kontaktointi

Yritysten valikointi (mm. kyselyillä saatavan tiedon avulla):

• Maantieteellinen sijainti

• Työasiamatkojen suuntautuminen ja ajankohta

• Organisaation vastuuhenkilön tunnistaminen

Tehostuva ajankäyttö

(matka-ajan hyödynnettävyys)

Hallinnollisen työn vähentäminen

Yrityksen imagohyödyt

Kustannussäästöt yhteiskunnan 

kustantamissa henkilökuljetuksissa

Väyläkapasiteetin vapautuminen 

suurimman käyttöasteen hetkellä

Palvelun 

alustava 

muotoilu

Palvelun muotoilu 

käyttäjien tarpeen 

mukaiseksi

Pilotin 

suunnittelu

Käyttäjä-

tarpeiden 

määrittely

2017 2018 2019

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma



Jaettujen henkilökuljetusten pilotoinnin 
vaatima muu suunnittelu

SOTE-kuljetusten avaamisen valmistelu

• kaupungin yksiköiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön tavoitteet 

• sopimukset kaupungin, alustatoimittajan, MaaS-operaattorin ja 

kuljetuspalveluiden tuottajien välillä

• rajapintojen määrittely, sote-kuljetusten 

tuotannonohjausjärjestelmään tehtävät muutokset, alustan 

suunnittelu ja toteutus

• kuljetusten tarjoamisen periaatteet 

• kuljetusten hinnoittelu

• matkan tilaaminen

• matkan maksaminen

• kytkeytyvien palveluiden kehittäminen

(mm. joukkoliikenteen mobiililippu)

• yksityiskohtien hiominen (mm. häiriönhallinta)

Osta
lippu

kaupunki

alusta-
toimittaja

MaaS-
operaattori

kuljetuspalveluiden 
tuottaja



Yhteenveto: Mitä polkujen 
muodostukseen yleisemmin tarvitaan?



Polku kestävän liikkumisen palveluihin

1.
Mikä ongelma halutaan 

ratkaista? Mitä lisäarvoa 

kaupunki saa palvelun 

avulla?

2.
Mikä tavoiteltava 

ratkaisu on? 

3.
Keitä tarvitaan 

yhteistyöhön? Kenellä 

vastuu kaupungin 

organisaatiossa?

4.
Millainen palvelu on 

teknisiltä näkökulmilta 

tai asiakkaan 

näkökulmasta?

5.
Mitkä ovat ratkaisun 

toteutuksen 

kynnyskysymykset; 

keitä yhteistyötahoja ne 

koskevat?

6.
Kuinka 

kynnyskysymyksiin 

lähdetään etsimään 

vastauksia?

Mikä on tavoiteltava 

hyöty?

Yleinen tavoite edistää 

kestävää liikkumista: 

mikä on täsmällinen 

ongelma juuri nyt ja juuri 

tässä kaupungissa?

Palveluiden kartoitus

Ominaisuudet, 

kohderyhmä, -alue

Sidosryhmien ja 

palveluntarjoajien 

tunnistaminen

Kaupunki

Kaupunki, 

palveluntarjoaja

ja muut sidosryhmät 

yhdessä

Sidosryhmien ja 

palveluntarjoajien 

tunnistaminen

Millaisia ratkaisuita on 

valmiina olemassa?

Millaiset ominaisuudet 

on helppoa tai edullista 

toteuttaa, millaiset 

vaikeaa tai kallista?

Mitä asiakas haluaa ja 

on valmis ottamaan 

käyttöön?

Hyödyt asiakkaalle ja 

yrityksille

Mitä palvelun käyttöön-

otto käytännössä vaatii?

• Tilakysymykset / 

katusuunnittelu 

• Rahoitus 

(operointi/investointi)

• Palvelumuotoilu

Kuka vastaa 

käyttöönoton tehtävistä

• Vastuutus

• Aikataulutus

• Vuorovaikutus

Sidosryhmien ja 

palveluntarjoajien 

yhteistyön 

käynnistäminen, 

vuoropuhelu ja 

kontaktointi



Saatujen tulosten vaikutukset ja 
skaalaus

● Palvelun kehittäminen ja laajentaminen 
vaatii laajaa yhteistyötä (mm. käyttäjät, 
palveluntarjoajat ja kaupunki)

● Tuloksista opitaan uutta myös 
liikennejärjestelmän näkökulmasta

• Edistääkö palvelu tavoiteltuja 
vaikutuksia odotetusti?

• Mitä uusia toimintatapoja tarvitaan 
uusien palveluiden integrointimiseksi
liikennejärjestelmätyöhön tai sen
kehittämiseksi?

● Palvelun kerroksellisuudella (kokonaan 
uusi palvelu vai nykyisten palveluiden 
täydentäminen) on suoria vaikutuksia 
monistettavuuteen.

● Palvelu voi olla skaalattava joko 
konseptin tai varsinaisen palvelun osalta 
(miten palvelu esimerkiksi resursoidaan 
käytännössä?)

Palvelun 

käynnistäminen 

(pilotti)

Tuloksista 

oppiminen

Palvelun monistaminen 

toiselle maantieteelliselle 

alueellePalvelun 

kehittäminen ja 

laajentaminen

Kokemusten 

levittäminen

Toimintaympäristön 

jatkokehitystarpeet



Projektin lopputuotteet sekä muita
hyödyllisiä linkkejä

●Projektin lopputuotteet kootaan MAL-verkoston sivuille: 
http://www.mal-verkosto.fi/

●Lisätietoa NAP-palvelusta: 
https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/liikennepalvelulaki/nap#.W
mHuC-RlKzk

http://www.mal-verkosto.fi/
https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/liikennepalvelulaki/nap#.WmHuC-RlKzk


Kiitos!

liikennevirasto.fi
twitter.com/liikennevirasto
facebook.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto


