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• Työpaja järjestetään osana ENDURANCE –hanketta, jonka 

tavoitteena on edistää kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. 
 

• MOTIVA 
 

• MAL-verkosto   www.MAL-verkosto.fi 
• Valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 

kehittämisverkosto, 
• 14 kaupunkia tai kaupunkiseutua, 
• LVM, TEM, YM, VM,  
• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Liikennevirasto 
• Suomen Kuntaliitto.  
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Työpaja 8.10.2014 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/


 
 

• Euroopan komissio julkaisi vuonna 2013 
• Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia (SUMP) koskevan 

ohjeistuksen 
http://www.mobilityplans.eu 
 

• Tiedonannon ”Tavoitteena kilpailukykyinen ja 
resurssitehokas kaupunkiliikenne”, joka myös käsittelee 
kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmia 
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com
%282013%29913-annex_fi.pdf 
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Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat  
Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP 
 
 

http://www.mobilityplans.eu/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_fi.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_fi.pdf


• Eri liikennemuotojen tasapainoinen ja integroitu kehittäminen 
• Suunnitelmassa käsiteltäviä osa-alueita 

• Julkisen liikenteen palvelujen laatua, turvallisuutta, integrointia ja 
käytettävyyttä parantava strategia (infrastruktuuri, kalusto ja palvelut) 

• Kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden ja turvallisuuden edistäminen 
• Matkaketjut, eri liikennemuotojen yhdistäminen 
• Tieliikenteen turvallisuus 
• Tieinfrastruktuurin optimaalinen käyttö sekä ongelmakohtien 

tunnistaminen 
• Kaupunkilogistiikka 
• Liikkumisen ohjaus, keskeistä eri kohderyhmien huomioiminen (koulut,  

työpaikat jne. )  
• Älyliikenne: soveltaminen kaikissa liikennemuodoissa ja –palveluissa, 

sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä 
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SUMP –ohjeistuksesta: 



Suunnitelman 
valmistelu 

Suunnitelman 
toteuttaminen 

Selkeä tavoitteen 
asetanta 

Suunnitelman 
laatiminen 

1. Selvitä 
resurssit, nykytila 
ja potentiaali 

2. Määrittele 
prosessi ja 
suunnitelman 
tavoite 

3. Analysoi 
liikenteen 
nykytila ja kehi-
tysnäkymät 

4. Muodosta 
yhteinen visio 

5. Määritä 
prioriteetit ja 
tavoitteet 

6. Valitse keinot 
ja toimenpiteet 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

7. Sovi 
vastuista ja 
kohdenna 
budjetti 

8. Laadi seuranta- 
ja arviointi-
suunnitelma 

9. Hyväksytä 
suunnitelma 

10. Varmista 
suunnitelman 
hyvä johtaminen 
ja viestintä 

11. Kokemuksista 
oppiminen ja 
niiden hyödyn- 
       täminen 

Aloituspiste 
Tavoitteena 
kehittää 
liikkumista ja 
liikennejärjes-
telmää sekä 
asukkaiden 
elämänlaatua 

1.1 Sitoudu yleisiin kestävän liikkumisen periaatteisiin 
1.2. Arvioi seudullisten/kansallisten puitteiden vaikutus 
1.3 Tee itsearviointi 
1.4 Selvitä käytettävien resurssien määrä 

KESTÄVÄN KAUPUNKILIIKENTEEN 
SUUNNITELMA 

1.5 Määrittele aikataulu 
1.6 Tunnista keskeiset toimijat ja sidosryhmät 

2.1 Tarkastele asiaa laajasti, myös 
omaa vastuualuetta laajemmin 
2.2. Pyri yhteensovittavaan 
suunnitteluun 
2.3. Suunnittele sidosryhmien ja 
asukkaiden osallistaminen  
2.4 Sovi työsuunnitelmasta ja 
hallinnollisista järjestelyistä 

3.1 Määrittele analysoi haasteet ja 
mahdollisuudet 
3.2 Muodosta skenaariot 

4.1 Kehitä yhteinen visio 
liikkumisesta 
4.2  Viesti aktiivisesti 

5.1 Määritä  prioriteetit  
5.2  Aseta tavoitteet (SMART) 

6.1 Tunnista tehokkaimmat toimenpiteet 
6.2  Opi muiden kokemuksista 
6.3 Huomioi kustannustehokkuus 
6.4 Hyödynnä synergioida ja kokoa toimenpiteitä 
kokonaisuuksiksi 
 

7.1 Sovi vastuista ja resursseista 
7.2 Valmistele toteutussuunnitelma ja budjetti 
 

8.1 Järjestä seuranta ja vaikutusten 
arviointi 

9.1 Tarkista suunnitelman laatu 
9.2 Hyväksytä suunnitelma 
9.3 Varmista suunnitelman 
vastuutaho 

10.1 Johda suunnitelman käyttöönotto 
10.2 Viesti ja sitouta asukkaat 
10.3 Tarkista tavoitteiden eteneminen 

11.1 Päivitä suunnitelma säännöllisesti 
11.2 Arvioi tulokset – tiedosta 
onnistumiset ja epäonnistumiset 
11.3 Tunnista uudet haasteet 
seuraavaa suunnitelmaa varten 



<Event> • <Date> • <Location> • <Speaker> http://mobilityplans.eu/docs/file/eltisplus_state-of-the-art_of_sumps_in_europe_sep2011.pdf 

http://mobilityplans.eu/docs/file/eltisplus_state-of-the-art_of_sumps_in_europe_sep2011.pdf


• Vuonna 2013 käynnistynyt EU-hanke  
• Tavoitteena lisätä kestävän liikkumisen suunnittelua 

• verkostoitumalla  
• yhdessä oppimalla 
• jakamalla parhaita käytäntöjä ja kokemuksia  
• lisäämällä tiedonvaihtoa ja osaamista valituista teemoista 
• tarjoamalla tietoa olemassa olevista työkaluista 

• Mukana 25 eurooppalaista maata.  
• Kansallisina rahoittajina Liikennevirasto ja ympäristöministeriö  
• Motiva kontaktipisteenä 
• MAL –verkosto yhteistyötahona 
 
ENDURANCE –hankkeen maasivuilla muiden maiden esimerkkejä 
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809 
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ENDURANCE –hanke, 2013-2016 
 

http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809
http://www.epomm.eu/endurance/index.php?id=2809


SUMP-konseptin kytkennät Suomen 
suunnittelujärjestelmään    1(2) 
   
Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

• Uusimmat nykyiset liikennejärjestelmäsuunnitelmat täyttävät 
pitkälle SUMPin osa-alueet 

• Kehittämiskohteina  
• asukasvuorovaikutus ja muu toimijoiden välinen 

vuorovaikutus;  
• seurannan ja vaikutustenarvioinnin indikaattorit;  
• poikkihallinnollisuus;  
• eri kulkumuotojen integrointi;  
• liikenteen palvelut ja älyliikenne 
 

Kaupunkien omat liikennesuunnitelmat tai -strategiat 
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SUMP-konseptin kytkennät Suomen 
suunnittelujärjestelmään    2(2) 
  
 
Kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat 

• Vastaavat pääkohdiltaan pitkälti SUMPin periaatteita. 
Yhtenäisen ohjeistuksen puuttuessa suunnitelmissa alueellisia 
eroja. 

• Kehittämiskohteita:  
• seurannan ja vaikutustenarvioinnin indikaattorit erityisesti 

kestävien kulkumuotojen osuuksien määrittelyyn;  
• älyliikenteen ja palveluiden huomioiminen 

 
Yleiskaavat, asemakaavat 

 
MAL -aiesopimukset 

• Monia SUMP –periaatteita tukevia toimenpiteitä 
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http://ERA17.fi 
14.12.2010 10 Ympäristöministeriö / Kaisa Mäkelä 

Strateginen toimintaohjelma (11/2010) 
• Kokonaiskuva rakennetun ympäristön 

merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta 

• Toimenpide-ehdotukset pitkän ja lyhyen 
aikavälin toimista kansalaisille, yrityksille, 
kunnille ja valtiolle  

http://era17.fi/


Viisi osa-aluetta: 
 

Energiatehokas 
maankäyttö 

Hajautettu 
energiantuotanto 

Rakentamisen 
ohjaus 

Kiinteistöjen 
käyttö ja omistus 

Osaamisen 
kehittäminen 

Piirrokset: Leena Ahveninen 



Kestävä liikkuminen suunnittelun lähtökohdaksi 
Asetetaan velvoite tehdä kestävän liikkumisen suunnitelma, joka  
• huomioi kaikki liikennemuodot, liikenneturvallisuuden ja 

kestävän liikkumisen edellyttämät aluevaraukset. 
• Tarkastellaan täydennysrakentamisen ja uusien alueiden 

käyttöönottoon liittyvää järkevää toteuttamisjärjestystä ja haja- 
ja lieverakentamisen vaikutukset 

• Tavoitteena  
• hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta  
• vähentää alueen sisäistä henkilöajoneuvosuoritetta  
• vähentää liikkumisen vaatiman tilan tarvetta.  

 
• Tehdään samanaikaisesti maankäytön yleiskaavatasoisen 

suunnittelun kanssa ja huomioidaan asemakaavoituksen 
reunaehtona  

• Joukkoliikenneratkaisu 
   12 



MUKAVAA ILTAPÄIVÄÄ! 
 
 Esimerkkejä 
 
 Työpajatyöskentelyä 
 
 Keskustelua  
 
 Verkostoitumista 
 
KIITOS! 
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