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Johdanto 

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2016–2020 toteuttaa maakunnan 
strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja liikkumisen ohjauksen tavoitteita ja toimii ohjenuorana hyvälle 
liikkumisen ohjaustyölle. Suunnitelmassa on määritetty kärkikohderyhmät ja -toimenpiteet lähivuosille. 
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2016–2020 on päivitys vuosien 2012-2015 
suunnitelmaan, johon kirjatut tavoitteet ja visio ulottuvat vuoteen 2020.  Toiminta tukee Varsinais-Suomen 
jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. 
 
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2012–2015 valmistui osana liikenne- ja 
viestintäministeriön ja Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen T&K -hankeohjelmaa. Liikkumisen 
ohjaustoiminnan järjestämisen vaihtoehtojen ja kärkitoimenpiteiden määrittämisen lisäksi hankkeessa 
tehtiin liikkumissuunnitelmapilotteja työpaikoille sekä toteutettiin tapahtumia ja kampanjoita. 
 
Kestävässä yhdyskunnassa kävellään ja pyöräillään paljon. Kävely ja pyöräily sopivat lähes kaikille 
ihmisryhmille ja ikäryhmille sekä monenlaisiin arkielämän matkoihin. Lihasvoimin tapahtuva liikkuminen 
tuottaa ja ylläpitää miellyttäviä liikkumisympäristöjä, viihtyisyyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Keskustat 
elävöityvät ja lähipalveluiden käyttö lisääntyy. Kasvihuonekaasupäästöt ja liikennemelu vähenevät, eikä 
pysäköintiin ja liikennealueisiin tarvita niin paljon tilaa kuin autovaltaisemmassa yhdyskunnassa. Kävelyn ja 
pyöräilyn lisääntyminen parantaa kansanterveyttä. Sekä kävely että pyöräily ovat paitsi omia itsenäisiä 
liikennemuotojaan, myös osa muilla kulkutavoilla tehtäviä matkaketjuja.  Erityisesti joukkoliikennematkoilla 
hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet pysäkeille ja terminaaleihin sekä toimivat pyöräpysäköintijärjestelyt 
ovat keskeisiä palvelutasotekijöitä. Liikennepolitiikan tavoitteena on kestävien kulkutapojen, kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen, yhteisen kulkutapaosuuden kasvattaminen. (Liikennevirasto. 2012) 
 
Suomalaisten tekemistä automatkoista yli 40 prosenttia on alle viiden kilometrin mittaisia ja 1-3 kilometrin 
mittaisista matkoista yli puolet tehdään henkilöautolla. Noin kolmasosa suomalaisten matkoista tehdään 
jalan tai pyörällä. Suuri osa näistä matkoista olisi mahdollista tehdä kävellen tai pyörällä. Kävelyn osuus on 
yli 20 ja pyöräilyn vajaa kymmenen prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen strategian 2020 
tavoitteena on nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 300 
miljoonaa lisämatkaa. Työikäisille jaettuna se merkitsee 3-4 kävellen ja pyöräillen tehtyä matkaa lisää 
nykyiseen verrattuna. Tavoiteltujen kulkutapamuutosten toteutuminen edellyttää strategian mukaan, että 
kävelyä ja pyöräilyä lisäävät etenkin ne aktiivi-ikäiset aikuiset, jotka tekevät nykyisin suurimman osan 
henkilöautomatkoista. (Liikenne- ja viestintäministeriö. 2011) 
 
Joukkoliikenteen käyttäminen vähentää liikenteen energiankulutusta, haitallisia päästöjä sekä melua. 
Esimerkiksi bussin hiilidioksidipäästöt henkilökilometriä kohden ovat alle puolet henkilöauton vastaavista. 
Joukkoliikenteen olemassaolo itsessään on kuitenkin myös yhteiskunnan sosiaalista tasa-arvoa ja vakautta 
lisäävä tekijä. 
 
Liikkumisen ohjaus on pitkälti ihmisten asenteisiin vaikuttamista ja täten sen tulokset esimerkiksi 
kulkumuotojakaumassa ovat usein nähtävissä vasta usean vuoden viiveellä. Toiminnan tuloksia arvioitaessa 
tulee niille antaa riittävän pitkä aika näkyä. Samalla on muistettava, ettei tulevaisuutta lykätä liian kauas. 
Ponnistelut ja usko liian kaukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi saattavat heikentyä. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi tulee varmistaa, että toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen on turvattu. 
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1. Tausta 

1.1. Mitä on liikkumisen ohjaus? 

Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi 
(eng. Mobility Management).  
 
Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä ympäristön ja 
yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, 
autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Liikkumisen ohjauksen yhteydessä 
puhutaan viisaasta liikkumisesta, jolla tarkoitetaan kestävien kulkumuotojen suosimista ja 
liikenneturvallisuuden edistämistä. 
 
Liikkumisen ohjauksen keinot ovat useimmiten kestävistä kulkumuodoista viestimistä ja niiden 
markkinointia. Liikkumisen ohjauksen keinoihin lukeutuu myös kestävän liikkumisen palvelujen 
koordinointi ja kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistäminen helpottuvat. 
 
Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikennepolitiikan keinojen – maankäytön suunnittelun, infra-
struktuurin ja palvelujen tarjonnan, hinnoittelun ja sääntelyn – joukossa, kun halutaan vaikuttaa 
liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. Liikkumisen ohjaus on liikenteen 
kysynnän hallinnan keino. 
 
Tavoitteena on, että yhä useampi valitsee kestävämmän kulkutavan, koska se on terveellistä, 
turvallista, ympäristöystävällistä ja helppoa. 

 

1.2. Liikkumisen ohjauksen yleiset tavoitteet 

 

 Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden nousu kulkumuotojakaumassa 

 Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnonvarojen käytön vähentäminen 

 Ruuhkaisuuden ja autoilun vaatiman tilan ja investointien vähentäminen  

 Ilmansaasteiden ja melun vähentäminen 

 Ympäristötietoisuuden ja yhteiskuntavastuun lisääminen 

 Sosiaaliset tavoitteet, kuten terveyden ja elämänlaadun parantaminen 

 Liikenneturvallisuuden edistäminen 

 Biopolttoaineiden liikennekäytön edistäminen 

 Liikkumisen ohjauksen toteuttajan vaikutusmahdollisuus ja mandaatti suhteessa 
päätöksentekoon, toteutukseen ja ylläpitoon 

 Riittävät taloudelliset ja toimeenpanovaltaan liittyvät resurssit 

 Hyvä yhteistyö maakunnallisten liikkumisen ohjaukseen liittyvien toimijoiden ja sidosryhmien 
kanssa 

 Hyväksyntä liikkumisen ohjaukselle 

 Olevien resurssien parempi hyödyntäminen tavoitteiden saavuttamiseksi eri hallinnon aloilla 
 

Liikenteen osuus maamme energiankulutuksesta on noin viidennes, mutta sen merkitys ilman 
epäpuhtauksien lähteenä ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien kasvihuonekaasujen lisääjänä on 
huomattavasti suurempi. Haitallisimpia liikenteen päästöjä ovat hiukkaset, typen oksidit, 
hiilivedyt ja otsoni. Terveyden kannalta liikenteen päästöt ovat erityisen haitallisia siksi, että ne 
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syntyvät ihmisen hengitysilman korkeudella. Hiukkasista pienimmät ovat vaarallisimpia, koska ne 
pääsevät kulkeutumaan syvälle keuhkoihin.  
 
Pakokaasut vaikuttavat myös kaukana päästölähteistä. Rikin ja typen oksidit aiheuttavat 
happamia sateita, erityisesti typen oksidit lisäävät vesistöjen ravinnekuormaa ja hiilivetyjen ja 
typen oksidien reaktiotuotteena alailmakehään syntyy liikaa otsonia. Nämä kaikki horjuttavat 
luonnon tasapainoa ja lisäävät terveysongelmia. Kasvi-huoneilmiötä voimistavien kaasujen kuten 
hiilidioksidin ja metaanin päästöjen kannalta on yhdentekevää missä ne syntyvät, koska 
kokonaismäärä ilmakehässä ratkaisee. Liikennemelukaan ei ole vähäpätöistä. Melu heikentää 
viihtyisyyttä, vaikeuttaa keskittymistä ja puheviestintää. Se häiritsee myös lepoa. Yli 55 desibelin 
liikennemelusta kärsii joka viides suomalainen. Heistä 90 prosenttia kärsii autoliikenteen 
melusta. 
 
Suomessa kyselyjen mukaan vain noin puolet työikäisistä liikkuu terveysliikunnan suosituksen 
mukaisen määrän kestävyysliikuntaa. Vähintään 2,5 tuntia reipasta liikuntaa, esimerkiksi 
pyöräilyä tai kävelyä, täyttää viikoittaisen suosituksen kestävyyskuntoa vaativasta liikunnasta. 
Täten esimerkiksi 15 minuutin työmatka suuntaansa fyysisen aktiivisuuden kulkutavalla riittää. 
Yksilölle aiheutuvien vaikutusten lisäksi liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle 
merkittäviä kuluja. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän terveydenhoidon menoja 
vuodessa 100–200 miljoonaa euroa. Lisäksi lisääntyneet poissaolot ja työn tuottavuuden lasku 
lisäävät välillisiä kustannuksia. (Liikennevirasto. 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 1: Terveysliikunnan suositus 18-64-vuotiaille. UKK-Instituutti 2009. 
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2. Matkojen kulkumuotojakaumatavoitteet Turun seudulla 

 
Valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa selvitetään jalankulun ja pyöräilyn kehitystä koko maan 
laajuisesti. Se on tärkein Suomessa liikkumistarpeissa ja -tottumuksissa tapahtunutta kehitystä mittaava 
tutkimus ja se on toteutettu kuuden vuoden välein aina vuodesta 1974 alkaen.  
 
Turun kaupunkiseudulla tehtiin kuntakohtaisesti kulkumuotojakauman kertova Turun kaupunkiseudun 
henkilöliikennetutkimus viimeksi vuonna 2008. Tutkimuksessa seudun otos oli 4 364 henkilöä ja 
vastausprosentti 65 %.  
 
Matkojen kulkumuotojakauma matkamääristä laskettuna Turun kaupunkiseudulla oli vuoden 2008 
henkilöliikennetutkimuksen mukaan seuraava: 27 % kävellen, 11 % pyöräillen, 52 % henkilöautolla, 8 % 
linja-autolla ja 2 % muulla tavalla.  
 
Turun kaupungissa tehdyistä matkoista tehtiin tutkimuksen mukaan 30 % kävellen, 13 % pyörällä, 47 % 
henkilöautolla ja 9 % linja-autolla. 
 
Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus tehdään jälleen vuoden 2016 aikana ja sen yhteydessä 
toteutetaan Varsinais-Suomen jatkuvan liikennejärjestelmätyön puitteissa lisätutkimus, jossa selvitetään 
kulkumuoto-osuudet kuntakohtaisesti. 
 

2.1. Matkojen kulkumuotojakauma Turun seudulla 2008  

 

 
 

Kuva 2: Matkojen kulkumuotojakauma asuinkunnittain matkamääristä laskettuna vuoden 2008 
henkilöliikennetutkimuksen mukaan. 
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Kuva 3: Matkojen kulkumuotojakauma asuinkunnittain matkasuoritteista laskettuna vuoden 2008 
henkilöliikennetutkimuksen mukaan. 
 

2.2. Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009 – 2013 

tavoitteet 

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman 2009 – 2013 tavoitteena on vaikuttaa 
kulkumuotojakauman kehitykseen siten, että: 

 Henkilöauton osuus Turussa tehtävistä matkoista on enintään 1/3 ja kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen osuus vähintään 2/3 vuonna 2030.  

 Pyörällä tehtävät matkat asukasta kohden lisääntyvät vähintään 50 % vuoden 2008 tasosta ja 
kävellen tehtävien matkojen määrä asukasta kohden säilyy vähintään vuoden 2008 tasolla.  

 Joukkoliikenteen matkamäärän tulee nousta 2 % vuodessa vuosina 2010–2030. Vuonna 2020 
matkamäärän tulee siis olla 24 % suurempi kuin vuonna 2009.  

 Kaupunkiseudulta Turun keskustaan suuntautuvan liikenteen kasvu tapahtuu 
joukkoliikenteenä. 

 
Tämä tarkoittaa, että joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuus kulkumuotojakaumasta nousee vuo-
teen 2030 mennessä yli 66:en prosenttiin. Välitavoite vuonna 2013 on yli 55 %:a. Vuoden 2008 tehdyn 
Turun henkilöliikenne-tutkimuksen mukaan kyseinen osuus oli yhteensä 52 %.  
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2.3. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 

kulkumuotojakaumatavoitteet 

 
Rakennemalli 2035 -työn yhteydessä vuonna 2012 hyväksytyt kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 
tavoitteet kulkutapojen osalta ovat seuraavat: 

 Kestävien kulkutapojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) kulkumuoto-osuus Turun 
kaupungissa kasvaa yli 66 % tasolle vuoteen 2030 mennessä nykyisestä noin 52 %. 

 Kestävien kulkutapojen (jalankulku, pyöräily, joukkoliikenne) osuus kaupunkiseudun muissa 
kunnissa (matkoista laskettuna) nousee yli 40 % tasolle vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 
noin 30–37 %. 

 

3. VISIO 2020 

”Yhä useampi Turun kaupunkiseudulla liikkuva henkilö valitsee kulkutavakseen muun kuin henkilöauton, 
koska autoton liikkuminen on taloudellista, terveellistä, vaivatonta, turvallista ja ympäristömyötäistä. 
Viisaat liikkumismuodot eivät ole toistensa kilpailijoita vaan täydentävät kestävän liikkumisen 
kokonaisuutta. Koordinoitu seudullinen liikkumisen ohjaus on yksi merkittävistä tekijöistä, joka kannustaa 
viisaampiin kulkuvalintoihin ja kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti.” 
 

3.1. Alatavoitteet 

Vision toteutuminen on jaettu viiteen alatavoitteeseen, joiden toteutumista liikkumisen 
ohjaustoiminnalla erityisesti edistetään:  
 

1. Liikkumisen ohjaus on osa Turun kaupunkiseudun normaalia toimintaa, jolle on osoitettu 
selkeät tavoitteet, vastuut ja resurssit. 

 
2. Jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa on liikkumisen ohjauksesta tietoinen 

vastuuhenkilö, joka kuuluu Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon (V-S LIVE) ja 
edistää viisasta liikkumista omassa kunnassaan. Kaikissa kunnissa on tehty jokin liikkumisen 
ohjauksen toimenpide vuoteen 2015 mennessä. 

 
3. Liikkumisen ohjaus linkitetään seudun kunnissa tehtävään muuhun liikennepoliittiseen työhön 

(mm. liikenneturvallisuustyö, liikennejärjestelmätyö, joukkoliikenteen edistäminen, kävelyn ja 
pyöräilyn edistäminen). 

 
4. Kulkumuotojakaumassa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu osuus Turussa ja 

Turun seudulla on noussut vuoden 2008 tasosta. 
 

5. Liikkumisen ohjaus auttaa asiakaslähtöisesti, konkreettisin keinoin kaupunkiseudulla liikkuvia 
ihmisiä tekemään kestävämpiä liikkumisvalintoja. 
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4. Liikkumisen ohjaus osana toimintaa ohjaavia asiakirjoja 

 
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaan 2012–2015 kirjattiin tarve liikkumisen 
ohjauksen liittämisestä kuntien, kuntayhtymien ja valtiollisten organisaatioiden strategioihin ja ohjelmiin 
sekä näiden tarvittavasta toimenpanosta huolehtiminen. Lisäksi kirjattiin, että liikkumisen ohjaus tulee 
liittää liikennejärjestelmätyötä ohjaaviin lakeihin ja normistoihin ja kestävän liikenteen suunnitelmat ja 
liikkumissuunnitelmat sisällyttää valtion ja kuntien toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Tarve on edelleen 
olemassa, mutta paljon on myös tapahtunut.  
 
Kestävän liikkumisen edistäminen on otettu osaksi mm. Liikenneviraston laatimia 
liikenneturvallisuussuunnitelmien ohjeistuksia ja liikkumisen ohjauksen tavoitteita edistäviä kirjauksia 
löytyy jo laajasti sekä valtakunnallisista, maakunnallisista että kuntatasoisista strategioista, ohjelmista ja 
suunnitteluasiakirjoista.  
 
Liikkumisen ohjaus terminä alkaa myös olla yhä tunnetumpi viranhaltijatasolla. Kuntalaiskeskusteluissa ja 
viestinnässä on selkeämpää puhua kestävien tai viisaiden kulkutapojen edistämisestä kuin liikkumisen 
ohjauksesta. Valtakunnallisena liikkumisen ohjauksen koordinaatiopisteenä toimiva Motiva esimerkiksi 
käyttää paljolti termiä ”viisas liikkuminen” muun muassa työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa.  

 

4.1. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtakunnallinen strategia 2020 

Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2011 laatinut Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen 
valtakunnallisen strategian 2020, jonka laatiminen perustui hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa 
vuonna 2008 esittämään kevyen liikenteen toimintalinjauksen laatimiseen vuoteen 2020. Myös 
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa 2009–2020 asetettiin 
kevyelle liikenteelle määrällisiä tavoitteita, jotta päästöt vähenisivät.  
 
Strategian tavoitteena on nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia, mikä tarkoittaa 
noin 300 miljoonaa lisämatkaa. Työikäisille jaettuna tavoite merkitsee 3-4- autoilusta kävelyyn tai 
pyöräilyyn vaihdettua matkaa viikossa. Linjaus varmistaa, että kävelyllä ja pyöräilyllä on omat 
tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen joukossa. Liikennesuunnittelussa 
niitä tulee käsitellä ihmisen perusliikkumismuotoina. Lihasvoimin  tapahtuvaa liikkumista edistämällä 
vähennetään liikennejärjestelmän hiilidioksidipäästöjä ja tehdään jokapäiväinen liikkumisympäristö 
viihtyisäksi, terveelliseksi ja turvalliseksi.  
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtakunnallisen strategia 2020 on laadittu liikenne- ja 
viestintäministeriössä kiinteässä yhteistyössä Liikenneviraston, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten, kaupunkien ja kuntien, ympäristöministeriön sekä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa. Strategialinjauksen toteutuminen edellyttää eri organisaatioiden ja hallinnon eri 
tasojen yhteistä tahtoa ja tiivistä yhteistyötä. Linjaus toteuttaa uudistuvan liikennepolitiikan 
näkemyksiä ja ohjaa Liikenneviraston suunnittelutyötä sekä valtion ja kuntien yhteistyötä 
liikennejärjestelmän kehittämiseksi.  
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4.2. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtakunnallinen 

toimenpidesuunnitelma 2020 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 on laadittu 
Liikennevirastossa vuonna 2012. Yhdessä Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen 
strategian 2020 kanssa toimenpidesuunnitelma tähtää siihen, että kävelyllä ja pyöräilyllä on omat, 
poliittisesti tunnustetut asemansa liikennejärjestelmässä muiden kulkutapojen joukossa. Tavoitteena 
on lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja vastaavasti 
vähentää henkilöautomatkoja sekä kannustaa ja mahdollistaa ihmisiä valitsemaan kävely tai pyöräily 
ainakin osalla matkoistaan. 
 
Tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä ovat laaja-alainen toimenpidevalikoima sekä yhteistyö valtion, 
kuntien ja yksityisen sektorin kesken. Liikennepolitiikassa ja kaupunkisuunnittelussa kävely ja pyöräily 
on tunnustettava perusliikkumismuodoiksi, ja niiden edistäminen on otettava konkreettiseksi osaksi 
yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämistä.  
 
Toimenpidesuunnitelma on monen tahon yhteinen linjaus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi 
tarvittavista toimista. Esitetyt toimenpiteet viedään käytäntöön valtion ja kuntien omissa 
suunnitelmissa, toiminnanohjauksessa ja toteutuksessa. Toimenpidesuunnitelma on jaettu neljään 
kokonaisuuteen, jotka koskevat 1) asenteisiin vaikuttamista, 2) infrastruktuuria, 3) 
yhdyskuntarakennetta sekä 4) hallinnon rakenteita ja lainsäädäntöä. Näiden alla on esitetty yhteensä 
33 toimenpidettä vastuutahoineen.  
 
Potentiaalia kulkutapaosuuksien muutokseen on kaikenkokoisissa kunnissa, kaikissa väestöryhmissä ja 
monen tyyppisillä matkoilla. Toimenpidesuunnitelman mukaan kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi 
liikkumistapojen on muututtava erityisesti paljon autoilevien kansalaisten keskuudessa ja tilanteissa, 
joissa kävely tai pyöräily tarjoaa käyttökelpoisen, toimivan ja haluttavan vaihtoehdon. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on perinteisesti ollut liikenneturvallisuus- ja 
infrastruktuuripainotteista. Merkittävää muutosta liikkumisvalinnoissa ei toimenpidesuunnitelman 
mukaan kuitenkaan voida saavuttaa vain rakentamalla uusia jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Lisäksi 
tarvitaan asenteisiin vaikuttamista, olemassa olevien väyläverkkojen laatutason nostoa sekä kävelyä ja 
pyöräilyä suosivaa yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa.  

 
Motivointia ja tiedon levittämistä tarvitaan kansalaisille, päättäjille ja suunnittelijoille. Tietoa 
esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn konkreettisista hyödyistä on runsaasti olemassa, mutta se ei aina välity 
sille joka tekee asiaan liittyviä päätöksiä. Keskeiset keinot kulkutapavalintoihin vaikuttamiseen ovat 
kävelyn ja pyöräilyn markkinointi ja muut liikkumisen ohjauksen toimenpiteet sekä kävelyn ja pyöräilyn 
välineiden, varusteiden ja palvelujen kehittäminen ja käytön edistäminen. 

 

4.3. Varsinais-Suomen maakuntastrategia 

Varsinais-Suomen maakuntastrategia on kumppanuusstrategia, jonka visio sisältää vahvan näkemyksen 

menestyksen ja hyvinvoinnin avaintekijöistä – avoimuudesta, yhdessä tekemisestä ja kumppanuudesta. 

Maakuntastrategiaa toteutetaan Varsinais-Suomessa kumppanuudella, jossa tavoitteet tulevaisuudelle 

asetetaan yhdessä, sitoudutaan yhteiseen työhön ja löydetään yhdessä keinot asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Maakuntastrategia haluaa mukaan varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset ja 

järjestöt – kaikki maakunnan toimijat. 
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Seudullinen liikkumisen ohjaustoiminta toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa erityisesti 

kohtia TP V8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja ja 

TP R1. Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja 

luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen. 

Maakuntasuunnitelman neljä kärkiteemaa luovat käsityksen siitä, miten vastuullisuus, yhteistyötaidot, 

saavutettavuus ja resurssiviisaus toteutuvat ja näkyvät Varsinais-Suomessa vuonna 2035. 

Läpileikkaavana teemana on alueen toimijoiden kumppanuus ja yhdessä tekeminen. Kärkiteemat 

edustavat kumppanuus-yhteistyöajattelua laajasti.  

Vastuullisuus 
 
Vastuullisuus aluerakenteessa näkyy mm. valinnoissa, joilla sitoudutaan Turun kaupunkiseudun 
ydinalueen kehittämiseen yhteisen Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -työn 
mukaisesti. Vastuullisuus näkyy ympäristön vaalimisessa, vesien suojelussa ja luonnonvarojen 
hyödyntämisessä kestävällä tavalla. Lähienergian ja lähiruoan hyödyntäminen ovat 
vastuullisuutta. Alueiden käyttöä, liikennejärjestelmää, tuotantorakenteita, käyttövoimaa, 
uusiutuvuutta ja kestävyyttä koskevat lähivuosien valinnat vaikuttavat kaikkeen toimintaan 
asukkaan arjesta liike-elämän kilpailukykyyn ja maakunnan vetovoimaan. Energia on merkittävä 
tulevaisuuden vastuullisuusvalinta. Yhtä vaikuttava päätös on energian säästäminen ja sen 
huomattavasti tehokkaampi käyttö. 
 
Yhteistyötaidot 
 
Varsinais-Suomen aluerakenne perustuu seutukeskusten päivittäisten vuorovaikutusten osin 
päällekkäisille vyöhykkeille. Monikeskuksinen alue- ja palvelurakenne edellyttää toimivia 
yhteistyösuhteita ja -käytäntöjä niin maakunnan sisällä kuin laajemmin osana keskisen Itämeren 
aluetta. Maakunnan vahvuus ja menestys perustuvat luonteiltaan erilaisten alueiden keskinäiseen 
tehtäväjakoon, yhteistyöhön ja terveeseen kilpailuun. Vetovoimaisen toimintaympäristön 
edellytyksenä on ennakkoluuloton, sektorirajat ylittävä suunnittelu. 
 
Saavutettavuus 
 
Varsinais-Suomi on portti Eurooppaan kaikkien liikennemuotojen suorilla yhteyksillä. Pohjoinen 
kasvuvyöhyke, nopeat henkilö- ja tavaraliikenteen moottori- ja rautatieyhteydet Turun, 
Helsingin ja Pietarin välillä (ml. toteutettu Espoo–Lohja–Salo -oikorata) sekä yhteydet rannikon ja 
sisämaan suuntiin yhdessä vetovoimaisen ympäristön kanssa luovat elinkeinoelämälle 
ainutlaatuiset toimintaedellytykset. Maakunta muodostaa mm. paikallisjunaliikenteeseen 
tukeutuvan yhtenäisen työ- ja asuntomarkkina-alueen. 
 
Resurssiviisaus 
 
Varsinais-Suomessa osataan kestävällä tavalla hyödyntää maakunnan ainutlaatuinen luonto ja 
kulttuuriperintö. Tasapainoinen keskus- ja palveluverkko luo edellytykset koko maakunnan 
elinvoimaisuudelle. Maakuntakeskuksessa tehdyt kestävät valinnat edistävät koko maakunnan 
kehitystä. Olemassa olevien rakenteiden tehokas hyödyntäminen on resurssiviisautta. 
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4.4. Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ 

Varsinais-Suomen liikennestrategian 2035+ lähtökohtina ovat olleet maakunnan tulevaisuudelle 
tärkeiden tekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen 
toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen vähentämistä ja kestävän kehityksen edistämistä 
koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden edistäminen. Liikennestrategian mukaan 
liikennejärjestelmää on suunniteltava osana muuta maankäyttöä, elinkeinoelämän tarpeet ja 
asukkaiden arjen sujuvuus huomioon ottaen.  

 
Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ tarkentaa maakuntastrategiaa liikennejärjestelmän osa-
alalla – molempien prosessien ytimessä on maakunnan aluekehitystä tukeva saavutettavuus, 
asukkaiden arjen sujuvuuden edistäminen sekä kestävän aluerakenteen vahvistaminen. Varsinais-
Suomen liikennestrategia on tuottanut tietopohjaa myös taajamien maankäytön, palveluiden ja 
liikenteen vaihemaakuntakaavatyötä varten. Lisäksi yhteisessä prosessissa Varsinais-Suomen 
liikennestrategiatyön kanssa on laadittu Turun seudun rakennemallialueen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma.  

 
 

Varsinais-Suomen liikennestrategian 2035+ mukaisia tavoitteita kestävän ja turvallisen liikenteen 
edistämiseksi ovat:  

 

 Kävely ja pyöräily ykköseksi kaupunkialueilla ja taajamissa. Jalankulkukaupungin 
vahvistaminen: lyhyisiin etäisyyksiin, lähipalveluihin ja houkuttelevaan 
jalankulkuympäristöön perustuva maankäytön suunnittelu ja toteutus sekä 
kaupunkiseuduilla että pienemmissä taajamissa 

 Pyöräilyn olosuhteet kuntoon: panostus olemassa olevien liikennejärjestelyjen 
parantamiseen ja sujuvien pikapyöräteiden rakentamiseen 

 Varsinais-Suomi liikenneturvallisuuden edelläkävijäksi. Turvallisuus reunaehtona 
kaikessa liikennejärjestelmän kehittämisessä sekä aktiivinen liikenneturvallisuustyö 
kunnissa ja liikennehallinnossa  

 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä keskeinen lähivuosien uudistus on 
runkobussijärjestelmä, jossa tärkeimmät joukkoliikenteen pääsuunnat kehitetään 
tiheästi liikennöidyiksi, nopeiksi ja palvelutasoltaan korkeatasoisiksi runkolinjoiksi. 
Tiheän liikennöinnin lisäksi runkolinjasto edellyttää panostusta koko matkaketjun 
kehittämiseen mukaan lukien joukkoliikenne-etuisuudet, pysäkit ja liityntäyhteydet sekä 
matkustajainformaatio. 

 
Vuonna 2013 on valmistunut myös Turun kaupunkiseudun pyöräilyn pääverkon ja laatukäytävien 
kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty nykyinen ja tavoitteellinen pyöräilyn pääverkko ja sen 
osana pikapyöräteinä sekä viihtyisinä reitteinä kehitettävät yhteydet, asetettu pääverkolle 
laatutasotavoitteet sekä laadittu pääverkon kehittämisohjelma. Lisäksi työn osana on laadittu 
ideatasoiset suunnitelmat Kaarinan suunnan esimerkkireittien pienistä ja isommista 
parantamistarpeista. 

  

4.5. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015–2020 

Liikkumisen ohjaustoiminta Varsinais-Suomessa toteuttaa vuonna 2014 laadittua Varsinais-Suomen 
kestävän kehityksen ohjelmaa 2015–2020, joka tukee ja täydentää kuntien kestävän kehityksen työtä. 
Ohjelma2020 on toimeenpano-ohjelma, joka ohjaa Valonian toimintaa ja sen avulla toteutetaan sekä 
valtion että alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelman painopisteitä vuosille 
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2015–2010 ovat julkinen sektori edelläkävijänä, vastuullinen yritystoiminta, vihreä yrittäjyys, kestävä 
yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet, osallistuva ja vastuullinen asuminen sekä 
laajapohjainen ympäristölukutaito.  
 
Ohjelma perustuu yhteistyössä toteutettaviin toimenpiteisiin, joilla vaikutetaan kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteuttamiseen koko maakunnan alueella. Toimenpideohjelman ensisijaisia hyödyntäjiä ja 
Valonian jäseniä ovat Varsinais-Suomen kunnat.  
 
Toimenpideohjelmaan on kirjattu seuraavia kestävään liikkumiseen liittyviä tavoitteita, joita 
toteutetaan yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa:  
 
Julkinen sektori edelläkävijänä  

 
Kunta edistää viisaiden, kestävien kulkumuotojen käyttöä ja niihin liittyvän infrastruktuurin 
muodostumista. Tavoitteena on mahdollistaa sujuva vähähiilinen liikenne. Päätöksiä tehtäessä 
varmistetaan, että päätöksellä ei ole haitallisia vaikutuksia seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
toteutumiseen. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuudet kulkumuotojakaumassa ovat nousseet. 
 
Kestävä yhdyskuntarakenne, resurssitehokkaat ja vähähiiliset alueet  
 
Varsinais-Suomi on Suomen johtavia alueita etätyöskentelyssä. Ympäri maakuntaa on joustavaan työn-
tekoon soveltuvia tiloja, jotka parantavat samalla alueiden elinvoimaisuutta. Työnantajat ymmärtävät 
nykyistä paremmin etätyön edut. Kunnissa on varmistettu tärkeimpien palveluiden saavutettavuus 
ilman yksityisautoa; kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Yhdessä naapurikuntien kanssa on 
parannettu kuntakeskusten välisiä pyöräily-yhteyksiä ja otettu käyttöön innovatiivisia palveluliikenteen 
ratkaisuja. 
 
Osallistuva ja vastuullinen asuminen 
 
Kuntien käyttämättömiä rakennuksia ja toimitiloja on muutettu yhteisöllisiksi tiloiksi, joita kunnan 
asukkaat, pienyrittäjät ja järjestöt voivat käyttää etätyötiloina, yritystiloina sekä harrastus- ja 
kerhotiloina. Kunnissa on selvitetty julkisten ja yksityisten tilojen mahdollisuudet joustavan työn 
tekemiseen. Jokaisessa seutukunnassa on käytössä joustavaan työntekoon soveltuva tila.  

 

4.6. Turun kaupunkiseudun turvallisen ja kestävän liikkumisen 

suunnitelma.  

Turun kaupunkiseudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma on laadittu vuonna 2012 
seudun kuntien ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty 
liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän nykytilaa sekä 
kartoitettu liikenneturvallisuusongelmia erilaisten analyysien ja kyselyiden avulla. Nykytila-analyysin 
pohjalta on asetettu liikenneturvallisuustyön visio ja tavoitteet sekä määritetty toimenpide-
ehdotukset.  
 
Tavoitteisiin pääsemistä tukevat liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden ohjelma, liikkumisen 
ohjauksen toimintaohjelma sekä hallintokuntien liikenneturvallisuustyön toimenpiteistä kootut 
toimintasuunnitelmat. Näitä toivotaan vietävän aktiiviseen toteutukseen kuntaorganisaatioissa sekä 
alueen suurimmissa yrityksissä, joista ne voivat levitä laajalle koko seudun toteuttamaksi turvallisen ja 
kestävän liikkumisen suunnitelmaksi. 
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Turun kaupunkiseudun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmassa todetaan, että kävely ja 
pyöräily ovat joukkoliikenteen ohella kestävän liikkumisen kannalta parhaita tapoja liikkua. Turun 
seudulla tehdään paljon lyhyitä matkoja autolla, joten seudulla on potentiaalia kehittää kävelyn ja 
pyöräilyn verkostoa ja ennen kaikkea ihmisten toimintatapoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. 
Suunnitelmassa on esitetty monipuolisesti keinoja edistää kestävien kulkumuotojen käyttöä.  
 
Suunnitelmassa on yhdistetty kestävään liikkumiseen myös kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden 
näkökulma varsinkin tarpeetonta autoliikennettä vähentämällä. Kävelyä ja pyöräilyä puoltaa myös 
terveydellinen ja taloudellinen näkökulma. Toisaalta tulee muistaa, että kävelyyn ja pyöräilyyn 
kannustaminen ilman panostusta fyysiseen liikenneympäristöön voi jopa heikentää näiden 
kulkumuotojen turvallisuustilannetta. 
 
Joukkoliikenteen todetaan olevan ekotehokas ja turvallinen tapa liikkua ja se tarjoaa myös eri 
väestöryhmille tasavertaisen mahdollisuuden liikkua. Turun seudulla joukkoliikenteen 
houkuttelevuuden parantamisen tärkeimpänä kehittämiskohteena on saada matkustajien ”ovelta 
ovelle”-matka-aika kilpailukykyiseksi henkilöautoliikenteen kanssa. Myös runkobussilinjaston 
kehittäminen on tärkeää.  

 
Liityntäpysäköintipaikkojen järjestäminen on osaltaan erinomainen tapa edistää joukkoliikenteen 
käyttöä hieman pidemmillä matkoilla. Autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinti tarjoaa 
mahdollisuuden käyttää joukkoliikennettä myös niille, jotka asuvat haja-asutusalueilla, ja joilla 
joukkoliikenteen ylläpitäminen ei ole kustannussyistä mahdollista. Liityntäpysäköinnin 
houkuttelevuutta lisäävät pysäköintipaikkojen hyvä sijainti, paikkojen riittävyys, hyvä laatutaso ja 
maksuttomuus. Kulkutapoja on mahdollista ketjuttaa esimerkiksi pyöräilemällä tai autoilemalla 
liityntäpysäköintiin ja kulkemalla osan matkasta julkisilla kulkuneuvoilla.  
 

4.7. Kaupunkistrategia Turku 2029 ja Turun pyöräilyn 

kehittämisohjelma 2016  

Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa, miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, 
mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö 
sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 
uuden strategiahierarkian. Sen mukaisesti Turun kaupungin strategiakokonaisuus muodostuu 
kaupunkistrategiasta sekä strategisista ohjelmista: Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmasta sekä 
Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelmasta. Strategiaa täydennetään tarpeen mukaan muilla 
strategialuonteisilla asiakirjoilla. Niiden laatiminen perustuu lakiin tai on muutoin perusteltua tiettyjen 
toimintojen pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämisen sekä resurssien käytön ohjaamisen 
näkökulmasta. Yhdessä strategisten ohjelmien kanssa ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka 
kattaa kaupunginvaltuuston näkökulmasta keskeiset strategiset sisällöt ja ohjauselementit. (Strategiset 
ohjelmat. Turun kaupunki 2014). 
 
Kestävien kulkumuotojen edistämiseksi on Turun kaupungin ympäristötoimialla valmistumassa Turun 
Pyöräilyn kehittämisohjelma 2016, jossa on suosituksia pyöräilyä edistäviksi toimenpiteiksi. Ohjelma 
toimii päivityksenä Turun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmalle 2010.  
 
Joukkoliikenteen saralla kuuden kunnan yhteisen Turun seudun joukkoliikenne Fölin toimintaa ohjaavia 
ohjelmia ja selvityksiä ovat: Runkobussilinjaston kehittämisohjelma vuosille 2012–2020 (2012) 
täydennyksineen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen tarveselvitys (2012) sekä Turun 
seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely (2011). Turun seudun joukkoliikenne Föliin kuuluvat 
Naantali, Raisio, Turku, Rusko, Lieto ja Kaarina. 
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Kaupunkistrategiassa Turku 2029 todetaan, että kaupungin liikenteen kehittämisessä painopisteet ovat 
kävelyssä ja pyöräilyssä, seudullisessa joukkoliikenteessä ja uusien ympäristö- ja ilmastoystävällisten 
teknologioiden käytön laajentumisen tukemisessa. Turulle on luonteenomaista kaupunkirakenne, jossa 
suuri määrä ihmisiä asuu lyhyen etäisyyden päässä kaupungin keskustasta. Eheän kaupunkirakenteen 
ansiosta sujuva liikkuminen on Turulle vetovoimatekijä. 
 
Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistäviä ja eheää kaupunkirakennetta 
hyödyntäviä alatavoitteita ovat: 
 
• Kaupunki- ja palvelurakennetta kehittämällä tuetaan välttämättömän liikkumistarpeen 

vähentämistä. 
• Liikennejärjestelmän sisällön kulmakivinä ovat liikenteen päästöjen vähentäminen ja kaikkien 

kulkumuotojen yhteensopivuus. 
• Turku on aktiivinen toimija seudullisen liikennejärjestelmän linjausten valinnassa. 
• Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistäen käytettävyyttä arki- ja 

työmatkaliikenteessä. 
• Terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja 

työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille. 
• Kaupunki painottaa liikkumiseen liittyvissä hankinnoissaan ympäristönäkökulmaa sekä älykkäitä ja 

ilmastoystävällisiä teknologioita. 
• Toteutetaan kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä vahvistava 

matkakeskus. 
• Lisääntyvän huolto- ja jakeluliikenteen haasteisiin vastataan innovatiivisin sujuvuutta parantavin 

toimenpitein. 
• Raskas liikenne ohjataan sujuvalla tavalla pois kaupunkirakenteesta. 
• Toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto.  
• Tehdään päätös raitiotiestä yleissuunnitelman valmistuttua. 
 

5. Hallinnolliset ja yhteistyötä koskevat toimenpiteet 

5.1. Ohjausryhmä 

Seudullista liikkumisen ohjaustoimintaa ohjaa seudullinen liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka 
puheenjohtajana on vuoden 2015 loppuun saakka toiminut Varsinais-Suomen liitosta 
liikennesuunnittelija, FT Laura Leppänen.  Ryhmän tehtävänä on toimenpidesuunnitelman 
hyväksyminen ohjelmakausittain sekä liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeen tavoitteiden 
hyväksyminen. Ryhmä koostuu seudullisen liikenteen asiantuntijoista kuten kuntien ja valtion 
aluehallinnon viranhaltijoista.  
 
Ryhmän jäseniä vuonna 2015 olivat:  
Leppänen Laura, Varsinais-Suomen liitto (pj) 
Lappi Jyrki, Kaarinan kaupunki  
Niemi Markku, Liedon kunta 
Paajanen Henna, Liedon kunta 
Suonpää Kimmo, Naantalin kaupunki 
Eura Vesa-Matti, Raision kaupunki 
Jokinen Heidi, Turun kaupunki/kiinteistöliikelaitos 
Korte Sirpa, Turun seudun joukkoliikenne FÖLI 
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Jorasmaa Lauri, Turun seudun joukkoliikenne FÖLI 
Jokela Juha, Turun kaupunki/liikennesuunnittelu 
Tapio Siirto, Turun kaupunki/kiinteistöliikelaitos 
Klang Jaakko, Varsinais- Suomen ELY-keskus 
Koskela Soile, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Lindholm Hanna, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

5.2. Liikkumisen ohjauksen koordinointi ja toteutus 

Liikkumisen ohjaus on yhteistyötä, jossa ovat mukana sekä valtion paikallishallinto, maakunnan kuntien 
viranomaiset sekä järjestötoimijat. Seudullisen liikkumisen ohjaustyön koordinoinnista, 
hankemuotoisena toteutetun rahoituksen hakemisesta ja pitkälti myös hankkeiden toteutuksesta on 
vastannut vuosina 2012–2015 Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus. Valonia on varsinaissuomalaisten kuntien yhteinen ympäristöalan asiantuntija- ja 
palveluorganisaatio, joka aiemmin on toiminut osana Turun kaupungin organisaatiota, mutta siirtynyt 
vuoden 2015 alusta alkaen osaksi maakunnan liittoa.  
 
Yhteistyötä on tehty ja vahvistettu Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen 
toimenpidesuunnitelmakaudella 2012–2015 aktiivisesti etenkin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, 
seudun liikenneturvallisuustoimijoiden sekä seudullisen joukkoliikenneorganisaation kanssa. Kunnissa 
liikkumisen ohjaus on lähtökohtaisesti poikkihallinnollista ja laaja-alaista eri sektoreiden ja 
asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, johon liittyvät toimenpiteet ja päätökset koskevat useita 
kunnallisia sektoreita, kunnan koosta riippumatta.  Järjestökenttä on ollut aktiivisesti mukana 
erityisesti teemaviikkojen ja kampanjoiden toteuttamisessa. 
 
Toimenpidesuunnitelmassa 2012–2015 nähtiin tärkeäksi liikkumisen ohjauksen vastuuttaminen 
maankäytöstä ja infrastruktuurista päättäville organisaatioille ja vastuiden liittäminen kyseisten 
tahojen toimintasääntöihin. Seudullisessa liikennejärjestelmätyössä tähän on pyritty muun muassa 
jäsentämällä toimenpidekokonaisuuksia ja hahmottamalla niiden toteuttamisesta mahdollisesti 
vastaavia tahoja. Kävelyä ja pyöräilyä edistävissä kokonaisuuksissa on vastuutahoihin kirjattu 
esimerkiksi kunnat tai Valonia. Vastuun ottaminen liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä perustuu 
kuitenkin vapaaehtoisuuteen tai työryhmän näkemykseen sopivista vastuutahoista.  

 

5.3. Liikkumisen ohjauksen rahoitus ja resursointi 

Varsinais-Suomessa liikkumisen ohjauksen rahoitus perustuu hankerahoitukseen. Liikkumisen 
ohjauksen perustyölle Turun kaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa määriteltiin 
toimenpidesuunnitelmassa 2012-2015 rahoitustarpeeksi 150 000 € vuodessa. Summaan sisältyi kahden 
henkilötyövuoden työpanos sekä rahaa toimintakuluihin. Vuosittain liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteisiin on käytetty työpanosta noin 2-3 henkilötyövuoden verran. 
 
Toimenpidesuunnitelmassa todettiin että kaikkien suunnitelmaan sisältyviä toimenpiteiden kuten 
viestintäkampanjoiden, suurien tapahtumien taikka selvitysten, tutkimusten ja konsulttitöiden 
toteuttaminen vaatii määriteltyä rahoitustarvetta suuremmat resurssit. Liikkumisen ohjauksen 
toteuttamiseksi onkin haettu suunnitelmakauden aikana lisärahoitusta useista eri lähteistä.  
 
Päärahoituslähde on ollut liikkumisen ohjauksen valtionavustus, jota Liikennevirasto on myöntänyt 
vuodesta 2012 lähtien aina kalenterivuodeksi kerrallaan. Suunnitelman mukaisesti perusrahoituksen 
maakunnallinen osuus on koostunut kuntien ja Varsinais-Suomen liiton osuuksista ja valtiollinen osuus 
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Liikenneviraston myöntämästä liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta. Valtionavustuksen 
osuudeksi arvioitiin toimenpidesuunnitelmassa 70 % perusrahoituksesta (150 000 €/vuosi). Vuosina 
2012-2014 sekä 2016 valtionavustuksen osuus on ollut Valonian koordinoimissa hankkeissa 50 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista ja vuonna 2015 vastaava osuus oli 59 %. 
 
Valonia on toiminut valtionavustushankkeen valmistelijana ensin Turun kaupungin alaisuudessa 
vuosina 2012-2014 ja vuonna 2015 Varsinais-Suomen liiton alaisuudessa. Hankkeen seudullinen 
omarahoitusosuus on vaihdellut välillä 50-41 % ja se on tullut pääasiassa Varsinais-Suomen liitolta, 
Turun kaupungin ympäristötoimialalta, Turun seudun joukkoliikenne Föliltä ja Valonialta. Hankkeiden 
omarahoitusosuuteen ovat vuosien varrella lisäksi osallistuneet: Turun kaupungin konsernihallinto, 
Raision kaupunki ja Liedon, Maskun, Pöytyän sekä Ruskon kunnat. Järjestöistä ovat osallistuneet 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry LiikU, Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry. ja Itämeren 
kaupunkien liiton ympäristösihteeristö (Union of the Baltic Cities). 
 
Valonia on toiminut hakijana tai partnerina useissa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen 
toimenpidesuunnitelman 2012-2015 tavoitteita toteuttavissa hankkeissa.  

 

 
 
Kuva 4: Liikkumisen ohjauksen hankkeita Varsinais-Suomessa vuosina 2012-2015. 

Liikkumisen ohjauksen hankkeita Varsinais-Suomessa 2012-2015

Vuosi Hankkeen nimi Toteuttaja Rahoitusohjelma Päärahoittaja

Budjetti 

€

Tuen 

osuus 

(%)

2012

Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-

Suomessa 2012 Valonia

Valtionavustus 

liikkumisen ohjaus -

toimintaan Liikennevirasto 100 084 50

2012

Työpyöräile! - Uusia kulkutapoja 

elämään Valonia

Liikkumisen ohjauksen 

T&K-ohjelma

Ympäristöministeriö 

ja Liikennevirasto 49 200 87,5

2012

RULLAA - kestävä logistiikka ja 

liikkumisen ohjaus Varsinais-

Suomessa 2009-2012 (kokonaisbudjetti 

240 000 €), vuoden 2012 osuus

Valonia osatoteuttajana, 

päätoteuttaja 

Teknologiakeskus TechVilla Oy 

"Etelä-Suomen 

logistiikkakeskusjärjestelmän 

kehittäminen ESLogC" -hanke

Etelä-Suomen EAKR-

ohjelma 2007-2013

Euroopan 

aluekehitysrahasto 38 330 70

2013

Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-

Suomessa 2013 Valonia

Valtionavustus 

liikkumisen ohjaus -

toimintaan Liikennevirasto 190 000 50

2013

Do the Right Mix -It's your move! -

kampanjarahoitus (elämykselliset 

bussimatkat) Valonia

Euroopan komission 

kestävän 

kaupunkiliikenteen 

kampanja 2012-2014

the Intelligent 

Energy Europe 

Programme 5 413 100

2014

Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-

Suomessa 2014 Valonia

Valtionavustus 

liikkumisen ohjaus -

toimintaan Liikennevirasto 190 000 50

2014

SEGMENT - kävelyn ja pyöräilyn 

kohderyhmätietoisen viestinnän 

työkalu

WSP Finland Oy konsulttina 

Hyvinkään, Lahden ja Turun 

kaupungeille. 

Omarahoitusosuus 6 000 

€/kaupunki, Turun osuus Turun 

seudun joukkoliikenne Föliltä. 

Kuntien ja 

kaupunkiseutujen 

kävelyn ja pyöräilyn 

edistämistä tukeva 

T&K 2014 -ohjelma

Liikennevirasto, 

Ympäristöministeriö 

ja KKI-ohjelma 49 600 58,6

2015

Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-

Suomessa 2015 Valonia

Valtionavustus 

liikkumisen ohjaus -

toimintaan Liikennevirasto 162 500 59

785 127
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Toimenpidesuunnitelmassa 2012-2015 toimenpiteiden toteuttamisen ja verkostoitumisen 
vastuuttaminen nähtiin tärkeäksi myös organisaatioille, joille liikkumisen ohjauksen toimet luontevasti 
kuuluvat. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden toteuttamiseen ovatkin osallistuneet kaudella 2012-
2015 muun muassa kuntien ja ELY-keskuksen liikennesuunnittelu-, liikenneturvallisuus- ja 
joukkoliikenneviranomaiset. Liikuntatoimijoista aktiivisia ovat olleet sekä Turun kaupungin 
Liikuntapalvelukeskus että useat järjestötoimijat kuten Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU), 
Turun Latu ry, Turun Polkupyöräilijät ry (TURPO) sekä useat muut, etenkin pyöräilyä edistävät tahot. 
 
Useat edellä mainittujen organisaatioiden toimet ovat liikkumisen ohjausta, ilman että niitä 
varsinaisesti nimitetään liikkumisen ohjaukseksi. Poikkihallinnollisuus on sekä hyvä että hankala asia 
liikkumisenohjaustyölle, jonka tavoitteena on viisaiden liikkumistapojen lisääminen ja turhan yksin 
yksityisautoilun vähentäminen. Liikkumisen ohjaus on työtä, joka juhlapuheissa ja strategioissa kuuluu 
kaikille mutta käytännössä liian usein ei kenellekään. Haastavaa työstä tekee lisäksi se, että useat 
kestävien kulkumuotojen edistämiseksi tarvittavat toimet vaativat samanaikaista paneutumista, 
resursointia ja yhteistyötä eri hallinnonaloilta - oli kyseessä sitten pieni tai suuri kunta. Pienessäkin 
kunnassa toimenpiteiden toteuttaminen saattaa viedä paljon aikaa ja suuressa kunnassa se on 
toisinaan jopa mahdotonta.  
 
Toisaalta toimenpidesuunnitelmakaudella 2012-2015 on nähty suuriakin edistysaskeleita, joita ovat 
toteuttaneet useat organisaatiot (ks. lehtiartikkeligalleria liitteenä).  
 
Esimerkiksi Turun Seudun Joukkoliikenne Föli ja sen toimijat on palkittu vuoden 2015 aikana useilla 
palkinnoilla ja maakuntastrategian tavoitteen TP V8: Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja 
arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja toteuttaminen on saanut taakseen sekä kuntia, valtion 
aluehallintoa että yhdistystoimijoita. Arkiliikunnan edistämisessä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 
(LiikU) on ottanut aktiivisen vetäjän roolin ja koonnut yhteen kiinnostuneita toimijoita.  
 
Pyöräilyn edistäminen ja sen olosuhteiden parantaminen on ottanut harppauksen Turun 
Polkupyöräilijät TURPO ry:n perustamisen jälkeen. Yhdessä lukuisien muiden alueella toimivien 
liikunta-, retkeily- ja pyöräilyjärjestöjen kanssa se on nostanut pyöräilyn suosiota ja edistänyt pyöräilyä 
kulkumuotona Turun kaupunkiseudulla. Liikkumisen ohjauksen koordinoinnissa on onnistuttu 
auttamaan kuntia tunnistamaan kestävää liikkumista edistäviä toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa 
osana liikkumisen ohjauksen valtionavustushanketta. Lisäksi on pystytty hankkeistamaan ja hakemaan 
rahoitusta tärkeille toimenpiteille muista rahoitusohjelmista. 

 

5.4. Yhteistyön kehittäminen 

Liikkumisen ohjaus on yhteistyötä, johon on toimenpidesuunnitelman 2012-2015 tavoitteiden 
mukaisesti saatu mukaan valtion aluehallinto sekä maakunnan liiton että kuntien keskeisiä 
viranhaltijoita.  
 

Suunnitelmassa ydinjoukkoon määriteltiin seuraavat toimijat:  
• Liikennejärjestelmästä ja -suunnittelusta huolehtivat ja päättävät tahot 
• Liikenteen infrastruktuurista huolehtivat ja päättävät tahot 
• Liikenneturvallisuusasioita hoitavat tahot 
• Joukkoliikenneviranomaiset ja liikennöitsijät 
• Kävelyä ja pyöräilyä edistävät kunnalliset toimijat 
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Tärkeiksi sidosryhmiksi määriteltiin seuraavat toimijat: 
• Viisaan liikkumisen palveluntuottajat 
• Julkisten palveluiden edustajat (esimerkiksi kuntien hallintokunnat ja kuntayhtymät) 
• Yksityiset työnantajat ja etujärjestöt (esimerkiksi kauppakamari) 
• Kansalaisjärjestöt (mm. liikennepolitiikka, liikunta, pyöräily, retkeily, terveys) 

 
Ydinjoukosta liikkumisen ohjaustyöhön on suunnitelmakaudella 2012-2015 saatu mukaan suurin osa. 
Sidosryhmistä aktiivisia ovat olleet erityisesti kansalaisjärjestöt, viisaan liikkumisen palveluntuottajat 
sekä osa kunnista. Työnantajasektorilla työpaikkojen liikkumissuunnitelmatyö on keskittynyt 
enimmäkseen seudun keskeisiin julkisiin työnantajiin kuten Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, Turun 
kaupunkiin, Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja Varsinais-Suomen liittoon. Yksityisistä yrityksistä 
mukana ovat olleet esimerkiksi Raisio Yhtymän Raision toimipaikka ja Logomo Byrå.  
 

5.4.1. Viisas liikkuminen osaksi Turun seudun liikennejärjestelmätyötä  

 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla muodostui vuonna 2014 kestävää liikkumista edistävä 
epävirallinen työryhmä, joka on antanut asiantuntija-apua Varsinais-Suomen liikkumisen 
ohjauksen toimenpidesuunnitelman päivitystyöhön kaudelle 2016-2020 ja toiminut muun 
muassa jatkuvan liikennejärjestelmätyön suunnittelun apuna. Ryhmään ovat kuuluneet Kedon 
lisäksi ELY-keskuksesta liikenneturvallisuuden ja joukkoliikenteen edustajat, Varsinais-Suomen 
liitosta liikennesuunnittelija, Turun seudun joukkoliikenne Fölistä joukkoliikennejohtaja, 
Valoniasta kestävän liikkumisen asiantuntija sekä Turun kaupungista edustajat 
liikennesuunnittelusta, kaavoituksesta ja konsernihallinnosta. 
 
Kesäkuussa 2016 Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle muodostettiin uusi virallisesti 
alatyöryhmä, jonka vastuulla on kestävän ja viisaan liikkumisen edistäminen Turun seudulla. 
Ryhmän tehtävä on kehittää seudullisesti jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä sekä liikkumisen 
ohjausta. 

 
Viisaan liikkumisen alatyöryhmä edistää seudun kestävän liikkumisen tavoitteita sisältäviä 
strategioita ja suunnitelmia, kuten Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja suurten 
kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusta. Seudulla on myös 
käynnistymässä useita kestävää liikkumista edistäviä hankkeita, joiden toteutumista ryhmä 
edesauttaa. Alatyöryhmä paneutuu muun muassa seudulliseen pyöräilyn viitoitussuunnitelmaan 
ja liikkumisen ohjauksen kokonaisuuteen valtatien 10 (Turku-Lieto) pilotissa. Alatyöryhmä on 
valtuutettu myös listaamaan vuosittain seudulliset kestävän liikkumisen kärkihankkeet. 
 
Viisaan liikkumisen alatyöryhmään kuuluvat edustajat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, 
Varsinais-Suomen liitosta, Turun kaupungilta sekä Turun seudun joukkoliikenne Fölistä. 
Kokouksiin kutsutaan muiden seudun kuntien edustajia, kun käsiteltävänä on kyseisiä kuntia 
koskevia suunnitelmia tai hankkeita. Tavoitteena on järjestää kerran vuodessa laajempi 
seminaari tai kokous, jonne kutsutaan edustajat seudun kaikista kunnista.  
 
Alatyöryhmä toimii kiinteästi osana Turun seudun muuta liikennejärjestelmätyötä. Jatkuvan 
liikennejärjestelmätyön työryhmä ohjaa ja tukee viisaan liikkumisen alatyöryhmän toimintaa 
mm. osoittamalla ryhmälle hankkeita edistettäväksi. Työryhmän puheenjohtaja Mari Sinn on 
mukana viisaan liikkumisen alatyöryhmän kokouksissa, mikä parantaa tiedonkulkua ryhmien 
kesken sekä toiminnan kehittämistä. Alatyöryhmää vetää Valonian kestävän liikkumisen 
asiantuntija Paula Väisänen. 
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Kuva 5: Turun seudun liikennejärjestelmätyön organisointi, 2016 
 

5.4.2. Varsinaissuomalaiset kunnat mukana 

 
Maakunnan kunnista mukana on suunnitelmakaudella ollut aktiivisesti useita kuntia. Turun 
seudun joukkoliikenne Fölissä mukana olevissa kunnissa: Naantali, Raisio, Rusko, Turku, Lieto ja 
Kaarina on edistetty sekä Fölin käyttöä että toteutettu muita liikkumisen ohjauksen 
toimenpiteitä.  
 
Liedossa, Paimiossa ja Maskussa liikkumisen ohjausta on pyritty edistämään kuntien 
liikenneturvallisuusryhmiin osallistumalla. Muidenkin kuntien toivotaan jatkossa hyödyntävän 
kestävän liikkumisen asiantuntijoita liikenneturvallisuustyössään. Liikenne- ja 
viestintäministeriössä liikenneturvallisuustyön ja liikkumisen ohjauksen toivotaan integroituvan 
enemmän, mistä osoituksena on muun muassa yhdistettyjen turvallisen ja kestävän liikkumisen 
suunnitelmien edistäminen kuntatasolla.  

 
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmassa 2012-2015 todettiin, että 
tietoa  liikkumisen ohjauksen teemoista tulee olla saatavilla kuntien yhteispalvelupisteistä. 
Saatavana tulee olla esimerkiksi joukkoliikenteen aikatauluja ja neuvontaa, pyöräilykarttoja sekä 
muuta kirjallista liikkumisen ohjauksen materiaalia. Pisteessä tulisi myös olla mahdollisuus 
tiedon hakuun internetistä.  Liikkumisen ohjauksen koordinaatiotahon tulisi kouluttaa 
henkilökuntaa kestävän liikkumisen vaihtoehtoihin ja tiedonhankintakanaviin. Läheisen 
yhteistyön seudullisen joukkoliikenneorganisaation kanssa todettiin myös olevan oleellista. 
 
Yhteisen joukkoliikenneorganisaation, Fölin myötä Naantalissa, Raisiossa, Ruskolla, Liedossa, 
Kaarinassa ja Turussa on joukkoliikenteen lipputuotteita ja neuvontaa saatavissa 
yhteispalvelupisteistä tai kirjastoista. Muulla tavoin kuntien yhteispalvelupisteiden toimiminen 
liikkumisen ohjauksen neuvontapisteinä ei ole toteutunut toimenpidesuunnitelmaan 2012-2015 
kirjatulla tavalla koordinoidusti. Palvelupisteisiin on toimitettu kirjallista materiaalia esimerkiksi 
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ajankohtaisista kestävän liikkumisen kampanjoista ja etätyöskentelystä, mutta muuten 
kuntasektorilla liikkumisen ohjauksen koulutustilaisuudet ovat vielä kohdistuneet lähinnä 
kuntien keskeisiin viranhaltijoihin. 
 
Kuntalaisille liikkumisen ohjauksen osa-alueet kuten pyöräily ja joukkoliikenne ovat näkyneet 
suunnitelmakaudella monipuolisesti sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Esimerkkeinä 
viestinnästä ovat muun muassa lukuisat artikkelit ja haastattelut paikallismedioissa, 
radiokampanjat sekä sosiaalisen median aktiivinen hyödyntäminen. 

 

5.4.3. Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkosto, V-S VILI 

 
Osana liikkumisen ohjausta on Valoniassa ylläpidetty ja kehitetty Varsinais-Suomen liikkumisen 
ohjauksen verkostoa, joka yhdistää Varsinais-Suomen kestävän liikenteen sekä liikkumisen 
parissa työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita ihmisiä eri aloilta. Verkosto muodostuu kuntien 
viranhaltijoista ja muista työntekijöistä, järjestöjen edustajista, opiskelijoista sekä muista 
liikkumisen ohjauksesta kiinnostuneista tahoista ja henkilöistä. Verkosto aloitti toimintansa 
vuonna 2011 ja siihen on vuosittain kuulunut noin 250 henkilöä. Verkosto toimii vapaaehtoisen 
sähköpostilistan välityksellä ja tekee yhteistyötä valtakunnallisen liikkumisen ohjauksen 
koordinaation kanssa, jota koordinoi Motiva Oy.  
 
Vuoteen 2016 saakka verkosto toimi nimellä Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkosto, 
V-S LIVE, jonka jälkeen valtakunnallisen nimenmuutoksen myötä siitä tuli Varsinais-Suomen 
viisaan liikkumisen verkosto, V-S VILI.  Uutiskirje julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja väliaikoina 
tuoreimmat uutiset löytyvät muun muassa Valonian ja Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilta ja 
sosiaalisen median kanavilta. 
 

6. Suositukset ja jatkotoimenpiteet 

 
Johtopäätöksenä Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman päivityksestä vuosille 
2016-2020 voidaan todeta, että liikkumisen ohjaustyössä tärkeintä on edelleen eri tahojen välinen 
yhteistyö ja poikkihallinnolliset työtavat. Eri organisaatioilla on erilaiset roolit ja keinot, mutta päämäärät 
ovat yhteiset. Liikkumisen ohjaus muodostaa oman kokonaisuuteensa liikenteen kysynnän hallinnan 
seudullisessa keinovalikoimassa. Se tarvitsee tuekseen muita kysynnän hallintakeinoja samalla, kun se 
täydentää ja tehostaa muiden kestävää liikkumista edistävien toimenpiteiden vaikuttavuutta. 
 
On tärkeätä tunnistaa yhdessä kuntien kanssa kehittämistarpeita, joita kunnissa on noussut esiin. Varsinais-
Suomen kunnilla on halutessaan mahdollisuus toteuttaa kunnan alueella yhteistyössä Valonian kanssa 
kunnan alueella kestävää liikennettä ja liikkumista edistäviä toimenpiteitä osana liikkumisen ohjauksen 
valtionavustushanketta. Rahoitusta voidaan hakea myös muista lähteistä joko yhden tai useamman kunnan 
kanssa. Hyvinä esimerkkeinä toimivat Liedon Avantin yritysalueen joukkoliikennetarveselvitys (2015), 
Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen, Leader-hankkeen suunnittelu ja haku (2015), Ruskon 
joukkoliikennekysely (2015) sekä vuoden 2016 uudet kohteet: Raision pyöräväyläselvitys ja Maskun 
koulujen liikenneturvallisuustapahtumat. 
 
Turun kaupunkiseudun koordinoidulle liikkumisen ohjauksen toiminnalle tulee varata selkeät resurssit ja 
toiminnan jatkuvuus taata seuraaviksi vuosiksi. Hankerahoitteisuudesta huolimatta liikkumisen 
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ohjaustoimintaan ja hankkeiden valmisteluun tulisi pystyä osoittamaan nykyistä pysyväisluonteisempia 
henkilöresursseja.  
 
Liikkumisen ohjaustoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi toteutetaan tai viedään päätöksentekoon 
seuraavat toimenpiteet: 
 

1. Varsinais-Suomen liitto toimii Liikenneviraston myöntämän liikkumisen ohjauksen seudullisen tuen 
hakijana vuosina 2016-2020.  
 

2. Liikkumisen ohjauksen käytännön koordinointi ja toteutus vastuutetaan ja resursoidaan Varsinais-
Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonialle siten, että 
toimenpidesuunnitelmakauden 2016-2020 kattava toiminnan suunnittelu on mahdollista. 

 
3. Valonia suunnittelee ja toteuttaa kuntien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa käytännön 

toimenpiteitä toimenpidesuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 

4. Liikennejärjestelmätyössä edistetään liikkumisen ohjauksen rahoitusta ja toteutusta osana 
maankäytön ja liikenteen kehittämishankkeita. 

 

6.1. Avainorganisaatioiden roolit 

Varsinais-Suomen liitto 
 
Varsinais-Suomen liitto johtaa liikennejärjestelmätyötä, maakuntakaavoitusta sekä muuta maakunnan 
suunnittelua strategia- ja ohjelmatasolla. Osallistuu ohjausryhmään, Varsinais-Suomen liikkumisen 
ohjauksen verkostoon V-S LIVE ja työryhmiin. 
 
Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 
 
Varsinais-Suomen liiton osana toimiva Valonia koordinoi ja toteuttaa liikkumisen ohjausta Varsinais-
Suomessa. Valonia huolehtii liikkumisen ohjauksen koordinoinnista, kehittämisestä ja toteutuksesta 4-
vuotissuunnitelman mukaisesti yhteistyössä maakunnan muiden liikkumisen ohjauksen toimijoiden 
kanssa. Ylläpitää ja kehittää Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoa V-S LIVE ja liikkumisen 
ohjauksen maakunnallista viestintää.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
 
Tekee Liikennejärjestelmä- ja turvallisuustyötä ja toimii valtakunnallisena viranomaisena. Osallistuu 
liikkumisen ohjaukseen ohjausryhmään, Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon V-S LIVE 
ja työryhmiin. 
 
Kuntien viranomaiset (mm. kaavoitus-, liikennesuunnittelu- ympäristö- liikunta- ja tekninen sektori) 
 
Edistävät liikkumisen ohjausta viranomaistoimintansa puitteissa ja osallistuvat Varsinais-Suomen 
liikkumisen ohjauksen verkostoon V-S LIVE, koulutuksiin ja työryhmiin. Kuntien ja /tai seutujen 
edustajia mukana myös liikkumisen ohjauksen ohjausryhmässä.  
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Seudullinen joukkoliikenneviranomainen 
 
Tekee liikkumisen ohjaustyötä siten kuin se liittyy joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen ja 
joukkoliikenteen käytön edistämiseen. Kestävät kulkumuodot, etenkin kävely ja pyöräily nähdään 
joukkoliikenteen käyttöä tukevina kulkumuotoina. Osallistuu ohjausryhmään, Varsinais-Suomen 
liikkumisen ohjauksen verkostoon V-S LIVE, työryhmiin ja koulutuksiin. Suunnittelee ja toteuttaa 
kansalais- ja työpaikkakampanjoita yhdessä liikkumisen ohjauksen palvelukeskuksen kanssa. 

 

7. Lyhyt yhteenveto kaudesta 2012-2015 

 

7.1. Toiminta 

 
Toiminta-alueena on kaudella 2012-2015 ollut  Varsinais-Suomi pääpainon ollessa Turun 
kaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen edistämisessä pääkohteita ovat seudullisen 
joukkoliikenneorganisaation muodostavat kunnat: Turku, Kaarina, Lieto, Rusko, Raisio ja Naantali. 
Tärkeimmät kohderyhmät ovat olleet työpaikat, liikkumissuunnitelmatyötä tukevat avainorganisaatiot 
ja viranhaltijat maakunnassa, kuntien johto ja päättäjät sekä kuntalaiset ml. koulut. 
 

 
Toimenpiteet, keinot ja kohderyhmät 2012–
2015 
 

 

 
Toimenpiteet 

• Pyöräilyn edistäminen  
• Joukkoliikenteen edistäminen  
• Työpaikkojen kokonaisvaltaisten 

liikkumissuunnitelmien edistäminen  
• Kävelyn edistäminen 
• Autojen yhteiskäytön ja vuokrauksen 

edistäminen 
Keinot 

• Tapahtumatoiminta  
• Tiedotuskampanjat  
• Yritys- ja työpaikkayhteistyö  
• Seminaarien ja työpajojen järjestäminen 
• Strategia- ja ohjelmatyö 
• Sidosryhmäyhteistyö ja 

verkostoituminen  
• Tietopankit ja portaalit 

 

 
Kohderyhmät 

 Työpaikat  

 Kuntien päättäjät  

 Viranomaiset 

 Nuoret aikuiset  

 ”Kolkyt ja risat” 

 Sekakäyttäjät (käyttävät sekä pyörää, 
bussia että autoa ja kävelevät)  

 Koulut ja päiväkodit 

 Korkeakoulut ja muut oppilaitokset 

 Lapset 

 Nuoret 

 Keski-ikäiset 

 Silloin tällöin autoilevat 
 

 
Kuva 6: Tärkeimmät toimenpiteet, keinot ja kohderyhmät liikkumisen ohjaustoiminnassa vuosina 2012-
2015 
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Toimenpiteinä on vuosina 2012-2015 toteutettu muun muassa seuraavaa: 
 
Työpaikoille on tehty liikkumissuunnitelmia ja-selvityksiä työmatkaliikkumiskyselyineen osana 
hankkeita ja kampanjoita. Työpaikoille on myös annettu neuvontaa ja koulutusta sekä tuotettu 
neuvontamateriaalia. Kampanjoista ja teemapäivistä esimerkkejä ovat Työpyöräile! ja Työbussaile! -
kampanjat (s.25-26), vuosittainen Pyörällä töihin –kilpailu sekä kansallinen etätyöpäivä ja 
kimppakyytipäivä. 
 
Lapsille ja nuorille on järjestetty Pyörällä kouluun -kampanjoita sekä tehty pilottina 
liikkumissuunnitelma turkulaiselle Wäinö Aaltosen alakoululle. Myös Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille on tehty opinnäytetyönä koulumatkaliikkumiskysely. Koulujen käyttöön on tuotettu 
erilaista opetusmateriaalia, joka on hyödynnettävissä myös järjestötoiminnassa sekä työpaikoilla. 
Esimerkkejä lainattavista tai netistä ladattavista materiaaleista ovat Liikkumis-Aliaspeli, viisaan 
liikkumisen juliste ja toimintapaketti kouluille. Viestintäväylinä kouluille ovat toimineet erityisesti 
Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys Haavin tiedotuskanavat sekä koulujen ja päiväkotien 
Vihreä lippu -verkosto, jota Valonia koordinoi Varsinais-Suomessa. Verkoston kautta on tiedotettu 
muun muassa kävelevistä koulubusseista ja pyöräilevistä harrastusbusseista.  
 
Kuntien johdolle sekä työntekijöille on järjestetty vuosittain ajankohtaisista aiheista seminaareja tai 
työpajoja. Aiheina ovat olleet työpaikkojen liikkumissuunnitelmat, kestävä logistiikka, polkupyörien 
liityntäpysäköinti sekä lasten ja nuorten kestävä ja turvallinen liikkuminen.   
Viestiä ajankohtaisista aiheista on viety kuntiin sekä Valonian uutiskirjeen että Varsinais-Suomen 
liikkumisen ohjauksen verkoston V-S LIVEn sähköpostikirjeiden välityksellä. Myös Valonian 
internetsivusto sekä vuoden 2015 loppuun saakka toiminut näyttelytila ovat viestintäväylinä 
tavoittaneet kuntien työntekijöitä.  Turun kaupungille on lisäksi järjestetty vuosittain useita 
Ekotukihenkilöiden koulutustilaisuuksia, joissa yhtenä osiona on ollut kestävä liikkuminen. Turun 
kaupungin kanssa on lisäksi toteutettu Hiljennän ennen suojatietä -liikenneturvallisuustarrakampanja 
vuosina 2014-2015. 
 
Liikkumissuunnitelmatyötä tukevat avainorganisaatiot ja viranhaltijat maakunnassa on saatu mukaan 
edistämään omalla alallaan liikkumisen ohjauksen tavoitteita. Yhteistyö on vahvistunut erityisesti 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen liiton sekä alueellisten ja kuntien 
liikenneturvallisuustoimijoiden ja -ryhmien kanssa.  
 
Kuntalaisille on vuosien varrella järjestetty tapahtumia, tempauksia, kampanjoita ja teemaviikkoja. 
Esimerkkeinä Kansallinen Pyöräilyviikko, Kaupunkipyöräilyn lyhytkurssit, Euroopan Liikkujan viikko ja 
Autoton päivä, TURTA – Turun ja Tampereen välinen pyöräilykisa 2014, Pyörällä töihin -kilpailu, 
Pyörällä kouluun -kampanja sekä Työbussaile! ja Työbussaile! -Joukkoliikenteen edistämiskampanjat. 
Tapahtuma- ja viestintäyhteistyötä on tehty kuntien eri hallinnon alojen sekä paikallisten pyöräily-, 
retkeily- ja liikuntayhdistysten kanssa. Mukana ovat olleet myös terveyden edistämisen organisaatiot. 

 

7.2. Valonian hankkeissa tavoitetut ja medianäkyvyys 

 
Valonian toteuttamien liikkumisen ohjauksen hankkeiden toimenpiteisiin, kuten tapahtumiin, 
työpaikkakäynteihin ja kilpailuihin on vuosina 2011-2015 osallistunut noin 56 000 henkilöä. 
Mediakampanjoilla ja viestinnällä on tavoitettu arviolta noin 2,5 miljoonaa henkilöä viiden vuoden 
aikana. Mediaseuranta on tarkentunut vuosien varrella ja muun muassa sosiaalisen median 
tunnuslukujen raportointi kehittyy nopeasti. Toimenpidesuunnitelmakaudella on hankkeissa järjestetty 
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yli 300 tapahtumaa ja perinteisen median osumia, kuten lehtiartikkeleita sekä radio- ja tv-haastatteluja 
on kestävän liikkumisen aiheista ollut lähes 500 kappaletta.  
 

 
 
Kuva 7: Valonian liikkumisen ohjaustoiminnan tunnuslukuja vuosilta 2011-2015 
 
*2015 
Mediakampanjoilla ja viestinnällä tavoitettiin arviolta noin 2 394 300 henkilöä.  
Perinteinen media ja verkkoviestintä, 1 818 143 hlöä (lehtien levikit; 70 lehtiartikkelia, uutiskirjeiden 
tilaajat, verkkosivujen vierailijat) 
Sosiaalisen median julkaisut ja mainoskampanjat, 566 534 hlöä (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn) 
Fölin alue- ja suoramarkkinointikampanja, 9 615 hlöä. 
 

  

2010-2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä

Osallistujat, hlöä 6 392 9 255 12 610 10 700 17 126 56 083

Tapahtumat, lkm 46 68 77 60 71 322

Mediaosumien määrä, perinteinen media 62 160 112 70 70 474

Mediakampanjat ja viestintä (ml. radio, 

sosiaalinen media, lehtiartikkelit), arvio hlöä 50 000 200 000 2 394 300 2 644 300

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa, saavutetut 2011-2015
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 7.3. Esimerkkejä kampanjoista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Työbussaile!-kampanjat 

Joukkoliikenteen edistämisen Työbussaile! -kampanjoissa yhdistyivät sekä työpaikkojen, kansalaisten 

että avainorganisaatioiden liikkumisen ohjaus. Kampanjoissa annettiin maksuttomia kuukausikortteja 

joukkoliikenteeseen ja käyttökokemuksia jaettiin ja seurattiin sosiaalisessa mediassa ja Valonian 

internetsivuilla. Osallistumisen edellytyksenä oli kertoa kuulumisistaan vähintään kerran viikossa 

sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter).  

Kampanjoissa markkinoitiin työmatkaseteliä, jolle pyrittiin luomaan kysyntää työntekijöiden taholta. 

Osa bussikorteista annettiin ns. avaintyöpaikkojen kuten Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-

keskus, TYKS, Turun kaupunki ja Turku Energia Oy työntekijöille ja osan korteista saivat 

kampanjamarkkinoinnin avulla muut henkilöt. Avaintyöpaikoille toteutettiin työpaikan toiveiden 

mukaan lisäksi työmatkaliikkumiskysely, infotilaisuuksia tai viisaan liikkumisen neuvontaa kampanjan 

aikana.  

Kampanjoissa haluttiin myös palkita kaikkia bussilla matkustavia ja sen tiimoilta järjestettiin 

Elämyksellisiä bussimatkoja Turun joukkoliikenteessä. Bussissa saattoi törmätä akrobaatteihin, 

muusikoihin tai runonlausujiin. Esitykset toivat vaihtelua arkiseen bussimatkustamiseen ja saivat 

matkustajien suut hymyyn. Kampanjoihin kuului myös yleisötapahtumia kuten esimerkiksi 

tutustumisajoja busseissa, Pop up -joukkoliikenneklinikoita/neuvoloita ja muita osallistavia tapahtumia. 

Kampanjoinnissa käytettiin toisiaan täydentävästi erilaisia viestimiä ja valmiita viisaan liikkumisen 

verkostoja.  

Ensimmäisessä Työbussaile!-kampanjassa (2013-2014) autolla kuljettujen työmatkojen määrä vähenikin 

edeltäneeseen aikaan nähden noin yhden arkiviikon verran eli viisi edestakaista matkaa kuukaudessa. 

Bussailijoiden työmatkoilla säästettiin keskimäärin 3800 henkilöautokilometriä kuukaudessa, mikä 

tarkoittaa yli kolme ja puoli kertaa Suomen pituutta. 

Työbussailijoiden kommentteja seurantakyselystä vuodelta 2014: 

”Kampanja rohkaisi liikkumaan bussilla. Liikkuisin enemmänkin, jos lasta ei tarvitsisi kuljettaa samalla. 

Kuvittelin että pitkä matka-aika kyllästyttäisi, mutta siitä tulikin nautittavaa "omaa aikaa".” 

”Myin autoni pois kampanjan jälkeen, totesin sen tarpeettomaksi.” 

”Bussiyhteydet ovat hyvät ja pieni kävely kotoa pysäkille tai pysäkiltä työpaikalle toivat työpäivään 

mukavaa ulkoilua.” 
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Työpyöräile! - Uusia kulkutapoja elämään 
 
Työpyöräile! – Uusia kulkutapoja elämään -hankkeessa vuonna 2012 lainattiin 20 työpaikalle 
varsinaissuomalaisten taiteilijoiden tuunaamia Jopoja työasiamatkapyöriksi ja jaettiin kokemuksia 
interaktiivisesti Facebookissa. Hankkeen tavoitteena oli lisätä pyöräilyä ja saada uusia ihmisiä 
pyöräilijöiksi, nostaa pyöräilyn arvostusta ja saavuttaa sekä nopeita että pitkän aikavälin muutoksia 
asenteissa ja käyttäytymisessä.  
 
Kampanjalle saatiin näkyvyyttä ja tunnettuutta aktiivisella sosiaalisen median käytöllä, joka sisälsi 
pyöräilykokemusten jakoa, kampanja- ja tapahtumamainontaa, tykkääjätempauksia sekä arvontoja. 
Pyörää lainaavien työpaikkojen työntekijöiden sosiaalisen median päivityksillä saatiin positiiviset 
kokemukset näkyviin reaaliajassa. Kampanjan tapahtumien ja näkyvyyden myötä pyöräilykokemuksia ja 
näkemyksiä tarjottiin myös muille varsinaissuomalaisille. Facebook-sivuston avulla saatiin ihmiset sekä 
seuraamaan kampanjaa että osallistumaan siihen mm. omia pyöräilykokemuksia jakamalla. Facebook-
sivustoa tukien tehtiin tiedottamista myös muissa medioissa, kuten radiossa. 
 
Hankkeessa järjestettiin neljä pop up -pyöränhuolto- ja -korjausneuvontatapahtumaa isoimpien ja 
eniten liikennöityjen pyöräteiden varsilla Varsinais-Suomen alueella. Tapahtumat järjestettiin yhdessä 
viisaan liikkumisen sidosryhmien ym. paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Pop up -tapahtumissa 
tarjottiin maksutta pyöräilijöille kumien pumppausta ja paikkausta, ketjujen rasvausta sekä neuvontaa 
omatoimiseen pyörän huoltoon. Tämän lisäksi osallistuttiin Turun Urheiluliiton järjestämään Naisten 
Kuntoviitoseen ja Valonian järjestämään Turun Autottomaan päivään, joissa tehtiin pienimuotoista 
pyörän huoltoa. Kampanjan aikana pop up -tapahtumissa, tykkääjätempauksissa sekä työpaikkojen 
infotilaisuuksissa jaettiin satulansuojia sekä muuta pyöräilyyn liittyvää ohjeistusta ja materiaalia. 
 
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttama hanke oli 
osa valtakunnallista Liikenneviraston, liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön ja Kunnossa 
kaiken ikää -ohjelman rahoittamaa liikkumisen ohjauksen T&K-ohjelmaa 2012–2013. Tunnustuksena 
Työpyöräile!-kampanjalle voidaan pitää sen valintaa osaksi vuoden 2013 eurooppalaista liikkumisen 
ohjauksen ECOMM-konferenssia R  uotsin Gävlessä.  

 

   

(Kuva 1) Kampanjan maskotti Gorilla ja Jukka Hyytiäisen ”E.T.” kiittävät pyöräilijöitä banaaneilla. 

(Kuva2) Logomossa lainassa ollut Saara Ekströmin ”Easy Rider” -pyörä työasiamatkalla.  

(Kuva 3) Yle Åbolandin Jojje taisi myös huoltohommat, käsittelyssä Ann Sundholmin ”Yönuudeli”. 
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TURTA - Turun ja Tampereen välinen pyöräilykisa 

TURTA oli Turun ja Tampereen välinen pyöräilykisa, joka käytiin 1.5.–22.9.2014. Tamperelaiset haastoivat 

turkulaiset ja Turku otti haasteen vastaan. Joukkueita luotsasivat Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja 

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.  

Haasteen käytännön toteutuksesta vastasi Turussa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-

asioiden palvelukeskus Valonia ja mukana kannustamassa turkulaisia liikkeelle oli Turun kaupungin 

liikuntapalvelukeskus. Kisa käytiin valtakunnallisen Kilometrikisan järjestelmässä osoitteessa 

www.kilometrikisa.fi. 

Kilpailun voitti Tampere 2 007 536 kilometrillä. Turku tuli hienosti toiseksi. Kesän aikana kisaan osallistui 

yhteensä 2 926 pyöräilijää. Tamperelaiset polkivat huikeat 2 007 536 km ja heiltä osallistui kisaan 1 915 

polkijaa. Turkulaiset jäivät toiseksi vaivaisella reilun miljoonan kilometrin häviöllä lukemalla 910 410 km. 

Polkijoita Turun joukkueessa oli 1 011. Polkijaa kohden kilometrejä kertyi Tampereella 1 048 ja Turussa 

901. Molemmilla kaupungeilla oli kisan aikana keskimäärin lähes 50 pyöräilypäivää polkijaa kohden. 

Tampere sai palkinnoksi Suomen Lasinjalostus Oy:n kierrätysmateriaaleista valmistaman TURTA-

kiertopalkinnon. 

– Kisa on ollut hieno ja kannustava. Jokainen pyöräilty kilometri auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja 

kohottaa kuntoa, iloitsee lähes 700 kilometriä kisassa polkenut Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Minna Arve. 

– Tunnustamme toki hyvinä häviäjinä reilusti tappiomme, kunhan ensin saamme analysoitua 

Viinikanlahden puhdistamolta otetut näytteet kiellettyjen aineiden osalta. Todellinen syy tappioon lienee 

viime talvena valmistuneessa Turun Kirjastosillassa ja sen jatkona olevassa pyöräily-yhteydessä 

ydinkeskustaan. Tämä lyhentää pyörällä kuljettuja matkoja merkittävästi. On ihailtavaa, että Tampereella 

jaksetaan sinnikkäästi polkea pitkiä ja hankalia reittejä, laukoo Turun polkupyöräilijöiden puheenjohtaja 

Teemu Nurminen. 

TURTA-kisassa säästetty energiamäärä vastaa 102 uuden nelihenkisen perheen asuttaman 120 m2 

pientalon vuotuista sähkönkulutusta. Leikkimielisen kilpailun tarkoituksena oli lisätä pyöräilyä ja sitä kautta 

vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä sekä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Kisassa 

säästettiin bensaa 202 893 litraa ja hiilidioksidipäästöjä 506 533 tonnia verrattuna siihen, jos kaikki 

kilometrit olisi ajettu bensakäyttöisellä henkilöautolla.   

TURTA saattoi olla tamperelaisten revanssi turkulaisista. Kutakuinkin 50 vuotta sitten kaupunginkanslian 

ovelle ilmestyi Tampereen delegaatio haastamaan Turkua kävelyotteluun. Turkulaiset ottivat haasteen 

vastaan ja voittivat kisan. Kilometrejä käveltiin Turussa kahden kuukauden aikana yli 6 miljoonaa.  

 

(Kuvat 1-2) TURTA-kisan kirittäjinä Valonian jengi ja turkulainen Triathlonisti Mika Luoto. 
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7.4. Uudet, kestävät liikkumispalvelut Varsinais-Suomessa 2015 

 
 
Kuva 8: Kestävää liikkumista tukevien uusien liikennepalveluiden saatavuus Varsinais-Suomessa 2015 
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8. Liikkumisen ohjauksen kärkitavoitteet ja -toimenpiteet 

2016-2020 

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaan 2016-2020 päivitetyt kärkitavoitteet ja 
toimenpiteet perustuvat kyselyyn, joka tehtiin lokakuussa 2015 liikenteen ja liikkumisen ohjauksen 
asiantuntijoille sekä kauden 2012-2015 sidosryhmäorganisaatioille. Kysely lähetettiin laajalle 
vastaanottajakunnalle, johon kuului mm. liikennesuunnittelun, kaavoituksen, liikenneturvallisuuden, 
liikunnan sekä kuntien teknisen sektorin toimijoita. Kyselyyn vastasi 24 asiantuntijaa 108:sta 
(vastausprosentti 22,2 %). Vastaavasti kauden 2012-2015 toimenpidesuunnitelmaa oli tekemässä 
kymmenisen henkilöä. 
 
Liikkumisen ohjaustoiminnassa Varsinais-Suomessa vuosina 2016-2020 tullaan seuraamaan kyselyn 
tulosten antamia suuntaviivoja. Kyselyn tuloksia käytetään myös apuna hankesuunnittelussa ja 
rahoitushakujen suuntaamisessa. 
 

8.1. Tavoitteet 

 
Kyselyssä tärkeimmiksi tavoitteiksi vuosille 2016-2020 valikoituivat kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
(96 %, 22 hlöä), joukkoliikenteen edistäminen (74 %, 17 hlöä) sekä maankäyttöä ja liikennettä yhteen 
sovittavan suunnittelun kehittäminen (57 %, 13 hlöä). Jaetulle neljännelle sijalle tavoitteista nousivat 
(52 %, 12 hlöä): työpaikkojen kokonaisvaltaisten liikkumissuunnitelmien edistäminen sekä uusien 
vähäpäästöisten kulkutapojen edistäminen (mm. sähkökäyttöiset ajoneuvot, viisaat matkaketjut, 
kimppakyydit).  
 
Pidemmällä tähtäimellä eli vuoteen 2035 saakka arvioitaessa kärkisijoille edellä mainittujen joukkoon 
nousi älyliikenteen edistäminen (48 %, 11 hlöä). 
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Kuva 9: Liikkumisen ohjauksen tavoitteet Varsinais-Suomessa vuosille 2016-2020 

 

 

 

Kuva 10: Liikkumisen ohjauksen tavoitteet Varsinais-Suomessa vuoteen 2035 
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8.2. Kohderyhmät 

Kolmena tärkeimpänä kohderyhmänä nousivat selvästi esiin: kuntien päättäjät (78 %, 18 hlöä); 
työpaikat (yritykset, järjestöt, julkinen sektori) (78 %, 18 hlöä) sekä koulut ja päiväkodit (70 %, 16 hlöä). 
Näiden jälkeen noin 40 % kannatuksella tulivat viranomaiset ja harrastusorganisaatiot (mm. 
urheiluseurat, partio). 
 
Kysyttäessä potentiaalisimpia kohderyhmiä liikkumisen ohjaukselle esiin nousivat työikäiset (9 
mainintaa) sekä lapset ja nuoret (8 mainintaa). Yhden maininnan saivat lisäksi päättäjät, 
harrastuspaikat, suurtapahtumien järjestäjät, vanhukset sekä ns. tavalliset autoilijat. 
 

 
 

Kuva 11: Liikkumisen ohjauksen tärkeimmät kohderyhmät Varsinais-Suomessa vuosina 2016-2020 
 

8.3. Toimenpiteet  

Toimenpiteistä tärkeimpinä pidettiin viestintä- ja markkinointikampanjoita (74 %, 17 hlöä), yritys- ja 
työ-paikkayhteistyötä (48 %, 11 hlöä), sidosryhmäyhteistyötä, verkostoitumista ja vaikuttamista (44 %, 
10 hlöä) sekä liikenneturvallisuuden edistäminen (44 %, 10 hlöä). Jaetulle neljännelle sijalle (35 %, 8 
hlöä) tässä kysymyksessä nousivat: tapahtumatoiminta sekä uusien, viisaiden kulkutapojen 
edistäminen (mm. sähkökäyttöiset ajoneuvot, viisaat matkaketjut, kimppakyydit). Pidemmällä 
tähtäimellä eli vuoteen 2035 saakka arvioitaessa kärkisijoille edellä mainittujen joukkoon nousivat: 
strategia- ja ohjelmatyö (48 %, 11 hlöä) sekä ICT-sovellukset ja älyliikenne (30 %, 7 hlöä).  
 
Tärkeimmäksi toimenpiteistä nousi vuoteen 2035 katsottaessa sidosryhmäyhteistyö, verkostoituminen 
ja vaikuttaminen (65 %, 15 hlöä). Myös viestintä- ja markkinointikampanjat pitivät pintansa (61 %, 14 
hlöä) päätyen toiselle sijalle 
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Kuva 12: Liikkumisen ohjauksen tärkeimmät toimenpiteet Varsinais-Suomessa vuosina 2016-
2020 
 
Toimenpiteistä tärkeimpinä pidettiin viestintä- ja markkinointikampanjoita (74 %, 17 hlöä), 
yritys- ja työ-paikkayhteistyötä (48 %, 11 hlöä), sidosryhmäyhteistyötä, verkostoitumista ja 
vaikuttamista (44 %, 10 hlöä) sekä liikenneturvallisuuden edistäminen (44 %, 10 hlöä). Jaetulle 
neljännelle sijalle (35 %, 8 hlöä) tässä kysymyksessä nousivat: tapahtumatoiminta sekä uusien, 
viisaiden kulkutapojen edistäminen (mm. sähkökäyttöiset ajoneuvot, viisaat matkaketjut, 
kimppakyydit). Pidemmällä tähtäimellä eli vuoteen 2035 saakka arvioitaessa kärkisijoille edellä 
mainittujen joukkoon nousivat: strategia- ja ohjelmatyö (48 %, 11 hlöä) sekä ICT-sovellukset ja 
älyliikenne (30 %, 7 hlöä).  
 
Tärkeimmäksi toimenpiteistä nousi vuoteen 2035 katsottaessa sidosryhmäyhteistyö, 
verkostoituminen ja vaikuttaminen (65 %, 15 hlöä). Myös viestintä- ja markkinointikampanjat 
pitivät pintansa (61 %, 14 hlöä) päätyen toiselle sijalle. 

 
 
 
 
 

 
Tärkeimmät toimenpiteet 2016–2020 
 

 
Tärkeimmät toimenpiteet vuoteen 2035 

 
• Viestintä- ja markkinointikampanjat (74 %, 

17 hlöä) 
 

• Yritys- ja työpaikkayhteistyö (48 %, 11 
hlöä) 
 

• Sidosryhmäyhteistyö, verkostoituminen ja 
vaikuttaminen (44 %, 10 hlöä) 
 

• Liikenneturvallisuuden edistäminen (44 %, 
10 hlöä) 
 

• Tapahtumatoiminta (35 %, 8 hlöä) 
 

• Uusien, viisaiden kulkutapojen 
edistäminen (mm. sähkökäyttöiset 
ajoneuvot, viisaat matkaketjut, 
kimppakyydit) (35 %, 8 hlöä) 
 

• Uutisten ja parhaiden käytäntöjen 
edistäminen (26 %, 6 hlöä) 

 

 

 Sidosryhmäyhteistyö, 
verkostoituminen ja vaikuttaminen 
(65 %, 15 hlöä) 
 

 Viestintä- ja markkinointikampanjat 
(61 %, 14 hlöä) 
 

 Strategia- ja ohjelmatyö (48 %, 11 
hlöä) 
 

 Uusien, viisaiden kulkutapojen 
edistäminen (mm. sähkökäyttöiset 
ajoneuvot, viisaat matkaketjut, 
kimppakyydit) (44%, 10 hlöä) 
 

 Yritys- ja työpaikkayhteistyö (39 %, 
9 hlöä) 

 

 Liikenneturvallisuuden edistäminen 
(30 %, 7 hlöä) 

 

 ICT-sovellukset ja älyliikenne (30 %, 
7 hlöä) 
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9. Toimenpiteitä ja ehdotuksia vuosille 2016-2020 

Liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä kuvataan seuraavassa ideatasolla ja esitellään kaksi liikkumisen 

ohjauksen hanketta. Tarkemmat kuvaukset hankkeiden toimenpiteistä löytyvät liitteestä 1.  

Varsinais-Suomen liitto/Valonia on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 

”Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016” -hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen 

kokonaiskustannukset ovat 190 000 €, josta henkilöstökulujen osuus on 68 %. Materiaali- ja 

palveluhankintojen osuus hankkeessa on noin 24 %. Henkilötyökuukausia hankesuunnitelmaan sisältyy noin 

35.  Liikkumisen ohjauksen valtionavustus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Vuonna 2016 Valoniassa toteutetaan myös PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen -

hanke, joka on saamassa Leader-rahoitusta Maaseudun kehittämisrahastolta. PASSI-hankkeen toteuttaa 

Varsinais-Suomen liitto/ Valonia ja sen kokonaiskustannukset ovat 40 000 €. Henkilökuukausia 

hankkeeseen sisältyy kuusi ja niiden osuus kokonaiskustannuksista on 49 %. 

 

9.1. Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 -hanke 

9.1.1. Koko Turku liikkuu -kampanja 

Koko Turku liikkuu -kampanja on arkiliikuntaan ja arjen aktiivisuuteen kannustava ponnistus 

vuonna 2016. Kuntalaiset ja naapurit liikutetaan syyskuussa leikkimielisesti kisaillen kuuhun, 

jonne matkaa kertyy 384 400 km. Kampanjassa kerätään arjen liikuntakilometrejä, joita voi 

kerryttää millä tahansa liikuntamuodolla. Kampanjassa ovat mukana useimmat Turun kaupungin 

toimialat ja vuoden aikana tullaan kokemaan sekä sukupolvien, hallintokuntien kuin eri 

kulttuurienkin välisiä mukavia kohtaamisia liikunnan merkeissä. Kampanja ajoittuu syyskuulle, 

jonka jokaiselle viikolle luodaan viestinnällisesti oma teemansa. Teemat ovat: ”Kävely, juoksu ja 

toimintakyky”, ”Pyöräily”, ”Hyötyliikunta ja viisaat matkaketjut” ja ”Arjen oivallukset”.  

 

9.1.2. Raision kaupungin pyöräväyläselvitys 

Työssä selvitetään Raision pyöräväyläverkoston kehittämistä vaativat kohteet. Työ on jaettavissa 

kahteen osakokonaisuuteen, jotka ovat sähköinen kysely sekä osallistaminen ja viestintä. Työssä 

selvitetään kuntalaisten kokemuksia pyöräväylistä sekä alueellisten liikenteen asiantuntijoiden 

esiin nostamia kehittämiskohteita. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä mm. pyöräteiden 

hoitoluokituksen suunnittelussa, liikennesuunnitelmien laadinnassa sekä jatkuvassa 

liikennejärjestelmätyössä alueellisesti. 

 

9.1.3. Viisaan liikkumisen teemaviikot 

Vuonna 2016 toteutetaan asiakaslähtöisesti kansalaiskampanjoita, jotka kannustavat kävelyyn, 

pyöräilyyn sekä kestävien kulkutapojen yhdistämiseen. Kampanjat ajoittuvat kestävän ja 

turvallisen liikkumisen valtakunnallisille teemaviikoille: Pyöräilyviikolle toukokuussa ja Euroopan 

Liikkujan viikolle syyskuussa. Syksyllä järjestään myös Valonian vuosittainen Pyörällä töihin -

kilpailu. Työtä tehdään monipuolisiin viestinnällisin keinoin sekä kontaktoimalla ja verkottamalla 

alan keskeisiä toimijoita.  
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9.1.4. Työpaikkojen liikkumisen ohjaus 

Työpaikkojen liikkumisen ohjausta toteutetaan vuonna 2016 ensisijaisesti Turun seudun 

joukkoliikenne Fölin alueella (Turku, Raisio, Naantali, Kaarina, Rusko, Lieto) yhteistyössä Fölin 

kanssa. Keskeisiä toimenpiteitä ovat työpaikkojen kannustaminen työmatkasetelin käyttöön sekä 

viisaan liikkumisen neuvonta kohdeorganisaatioissa. Fölin työmatkaseteli on mahdollista ottaa 

käyttöön vuoden 2016 keväästä alkaen myös sähköisenä. Työpaikkojen liikkumisenohjaustyö 

kohdennetaan erityisesti vahvojen joukkoliikenneyhteyksien päässä oleville 

työpaikkakeskittymille, joissa potentiaali joukkoliikenteen käyttöön on suuri.  

 

9.1.5. Fölin liikkuva myyntipiste 

Turun seudun joukkoliikenne Fölillä on käytössään liikkuva myyntipiste, joka on helposti 

lähestyttävä joukkoliikenteen käytön edistämisväline, markkinointikeino ja informaatiopiste. 

Myyntipisteen yhteydessä asiakkaat voivat saada tietoa ja materiaalia liittyen 

joukkoliikenteeseen sekä muuhun kestävään liikkumiseen. Pisteellä pystyy ostamaan ja 

lataamaan Fölin bussikorttituotteita.  Myyntipiste on kiertänyt mm. kauppakeskuksissa, Föli-

alueen kunnissa sekä erilaisissa tapahtumissa. 

 

9.1.6. Kestävää liikkumista edistävät, kuluttajille suunnatut uudenlaisten 

liikkumispalvelut 

Vuonna 2016 Liikkumisen ohjaustoiminnassa Varsinais-Suomessa edistetään pyöräparkkien 

käyttöönottoa joukkoliikenteen reiteillä, yhteiskäyttöautojen tuloa Turun seudulle sekä 

sähköpyörien käyttöä. Lisäksi testataan ja viestitään uusista viisasta liikkumista edistävistä 

mobiilisovelluksista ja osallistutaan niiden kehittämiseen Varsinais-Suomen maakuntastrategian 

kumppanuustyöhön mm. liittyen. Työtä tehdään monipuolisiin viestinnällisin keinoin sekä 

kontaktoimalla ja verkottamalla alan keskeisiä toimijoita.  

 

9.1.7. Koulujen liikkumisen ohjaus 

Kouluihin suunnattua liikkumisen ohjaustoimintaa jatketaan. Koulut saavat halutessaan 

neuvontaa koulujen liikkumissuunnitelmien ja koulumatkaohjeistusten laatimiseen ja 

toteuttamiseen. Toiminnassa tehdään yhteistyötä myös Pyöräilykuntien verkoston kanssa ja 

hyödynnetään sen toteuttaman Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit -hankkeen tuloksia. Valonia 

tiedottaa Varsinais-Suomen kuntia jalkaisin tapahtuvasta lasten yhteiskuljetuksesta ja kannustaa 

aloittamaan käveleviä koulubusseja. 

 

9.1.8. Koulujen lähiympäristön liikenneturvallisuuden parantaminen 

Maskun kunnassa 

Maskun kunnassa paneudutaan kolmella koululla kestävään ja turvalliseen liikkumiseen. 

Tavoitteena on ylinopeuksien vähentäminen koulujen lähiympäristössä ja siten kävelyn ja 

pyöräilyn turvallisuuden lisääminen. Tavoitteena on myös selvittää, millä keinoilla mm. 

saattoliikenteen turvallisuutta voitaisiin kouluilla edistää.  
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9.1.9. Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 

2016–2020 edistäminen kunnissa 

Liikkumisen ohjaustyössä pyritään löytämään yhteistyössä kuntien kanssa Varsinais-Suomen 

liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaa 2016–2020 edistäviä toimenpiteitä, joita 

voidaan toteuttaa osana tulevien vuosien liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita tai 

hakea niille rahoitusta muista rahoituslähteistä. Viestintää kehitetään ja hyödynnetään muun 

muassa Valonian viisaan liikkumisen verkkosivustoa, perinteisen sekä sosiaalisen median kanavia 

kuin myös keväällä 2015 uudistunutta Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkoston V-S 

LIVE uutiskirjettä ja Valonian kuukausittaista uutiskirjettä. 

 

9.1.10. Turun kaupungin ekotukitoiminta 

Valonia on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Turun kaupungin ekotukitoimintaa, jonka 

tavoitteena on kouluttaa Turun kaupungin yksiköihin ekotukihenkilöitä. Toiminta on aloitettu 

Turun kaupungissa vuonna 2011 ja koulutettuja ekotukihenkilöitä on jo lähes 400.  

 

9.2. PASSI – Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittäminen 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Hankkeessa 

selvitetään kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää 

hankealueen asiointiliikennettä tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden 

osalta. Lisäksi tutkitaan tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja 

Auran palvelukeskusten välillä.  

Toimenpiteillä parannetaan asukkaiden elinolosuhteita ja pyritään digitalisoimaan kunnan palveluita 

muun muassa selvittämällä hankealueelle soveltuvat kyytien yhdistämiseen ja etsimiseen tarkoitetut 

mobiilipalvelut. Kohderyhmänä hankkeessa ovat Pöytyän ja Auran kuntien asukkaat sekä liikenteeseen 

liittyviä päätöksiä tekevät virkamiehet ja luottamushenkilöt. Kuntalaisille tehtävän kyselyn avulla 

tutkitaan tarkoituksenmukaisia liikennöintivaihtoehtoja asiakaslähtöisesti. Työssä pyritään 

hyödyntämään paikkatietoa, avointa dataa ja datan visualisoinnin keinoja.  

Hanke pyrkii edistämään luonnollisten asiointiyhteyksien käytettävyyttä yli kuntarajojen ja lisäämään 

kuntalaisten tasa-arvoa ja palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi asiointiliikenneyhteydet 

palvelukeskusten välillä vahvistavat alueen elinkeinoelämää ja palveluita. Pöytyän ja Auran kuntien 

lisäksi hankkeen tuloksista hyötyvät naapurikunnat ja muut samanlaisia haasteita omaavat alueet 

Suomessa, jotka voivat soveltaa hankkeen tuloksia kehitystyössä ja päätöksenteossa. 
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9.3. Toimenpide-ehdotuksia vuosille 2017-2020 

 

9.3.1. Viestintä- ja markkinointikampanjat sekä tapahtumatoiminta 

 

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmakaudella 2012-2015 on 

kampanjoitu vahvasti sekä pyöräilyn että joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. Kampanjointia 

jatketaan molemmista aiheista myös kaudella 2016-2020.  

Kampanjointia ja tapahtumakokonaisuuksia voidaan toteuttaa keskitetysti valtakunnallisilla 

viisaan liikkumisen teemaviikoilla kuten Kansallinen Pyöräilyviikko toukokuussa ja Euroopan 

liikkujan viikko syyskuussa. Toisaalta rajatumpien aiheiden osalta voidaan kohdistaa 

viestintätoimenpiteitä erityisaiheisiin kuten, sähköiset työmatkasetelit, polkupyörien 

liityntäpysäköintipaikat tai pyörämatkailureitit. Myös Kansallinen Energiansäästöviikko 

lokakuussa on oiva tilaisuus tuoda esiin viisaan liikkumisen aiheita. 

Joukkoliikenteen edistämiseksi Turun seudun joukkoliikenne Fölillä on meneillään 

mielenkiintoisia markkinointikampanjoita. Autonvaihtoviikot-kampanjassa maaliskuussa 2016 

annetaan maksuttomasti matkakortti sekä 20 € arvoinen lahjakortti Föli-liikenteeseen henkilöille, 

joilla vielä ei ole Fölin matkakorttia. Kampanja on jo puolessa välissä saavuttanut suuren suosion. 

Uutisia ja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa ja palveluita kehittää parhaiten tiiviissä yhteistyössä 

kumppaneiden kanssa. Yhteistyön lisääminen urheiluseurojen, matkailuorganisaatioiden sekä 

muiden sidosryhmien kanssa myös kampanjoinnissa ja tapahtumatoiminnassa kannattaa. 

Liikkumisen ohjauksen koordinaattorina Valonialla on mahdollisuus koota teemakokonaisuuksia 

maakunnallisesti yhteen ja toteuttaa esimerkiksi paikallisia tapahtumia tukevaa viestintää ja 

markkinointia.  Esimerkiksi pyörämatkailun ohella myös kävelymatkailun markkinointi saariston 

vaellusreiteille yhteysaluksia hyödyntäen nousi esiin liikkumisen ohjauksen asiantuntijakyselyssä 

syksyllä 2015. Pyöräilyä edistäisi myös mielenkiintoisten pyöräilyreittien merkitseminen 

maastoon sekä mobiilisovelluksiin. Hyvä esimerkki on Tampereella Näsijärvi-reitin toteutus.  

Tapahtumajärjestäjien kanssa voitaisiin liikuttaa enemmän väkeä lihasvoimin tapahtumiin ja 

esimerkiksi liikuntaseurojen kanssa tuottaa materiaalia ja koulutusta sekä yhdistysten 

jäsenistölle että sidosryhmille. Alueellisten yhdistysten kanssa esimerkiksi voitaisiin 

vaikuttaminen lähialuetta koskeviin, kestävää liikkumista koskeviin suunnitelmiin ja ratkaisuihin. 

Samalla osallisuus ja yhteisöllisyys lisääntyvät. 

Turun seudulle voitaisiin myös tuottaa pyöräilykatsaus, joka toistettaisiin muutaman vuoden 

välein (vrt. Helsingin pyöräilykatsaus 2015). Myös yhteisten, hyvän pyöräilykaupungin 

indikaattoreiden luominen kuntien käyttöön edistäisi pyöräilyolosuhteiden parantamista. Lisäksi 

yhteistyössä korkeakoulujen kanssa voitaisiin tehdä pyöräilykulttuuriin ja pyöräilyn historiaan 

liittyvää tutkimusta sekä tuotteistaa viisaan liikkumisen palveluita liiketoiminnaksi.   

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä seuraava askel voisi olla positiivisen pyöräilybrändin luominen 
Turun seudulle ja Varsinais-Suomelle. Turun kaupunkirakenne tukee pyöräilyä - jopa 90 % 
turkulaisista asuu enintään puolen tunnin pyöräilymatkan päässä Kauppatorilta.  Pyöräilyn 
positiivinen markkinointi, Aurajokiranta, Turun kulttuurikaupunkibrändi ja jatkuvasti vilkastuva 
pyöräilykulttuuri – siinä rakennusaineita pyöräilybrändille. 
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9.3.2. Yritys- ja työpaikkayhteistyö 

 

Työnantajilla on tärkeä rooli viisaiden kulkumuotojen edistämisessä. Työnantajat voivat edistää 

työntekijöidensä terveyttä ja liikunnallisuutta muun muassa viisaan liikkumisen toimenpiteiden 

avulla. Toisaalta työpaikat voivat myös jarruttaa kestävien kulkumuotojen käyttöä. Työpaikan 

matkustuspolitiikan suuntaaminen kestävien kulkumuotojen käyttöön lisää osaltaan myös 

fyysistä aktiivisuutta. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö liikuttavat ihmisiä enemmän 

kuin henkilöautolla matkustaminen. Kulkutapavalintoja tuleekin muuttaa juuri niissä tilanteissa, 

joissa kävely tai pyöräily tarjoaa käyttökelpoisen, toimivan ja haluttavan vaihtoehdon. 

 

Työmatkat ovat tyypillisesti matkoja, joita tehdään säännöllisesti. Juuri tämä säännöllisyys 

tekeekin niistä potentiaalisia matkoja, jotka voivat luoda uusia, viisaampia liikkumistottumuksia. 

Lyhytkin pyöräillen tai kävellen tehty työmatka nostaa kuntoa, virkistää mieltä ja vähentää 

autoliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Työmatkoista viisaat kulkutavat siirtyvät usein myös vapaa-

ajanmatkoille. Tulee helpommaksi valita pyörä tai bussi, kun siihen on työmatkoillaan tottunut.  

 

Työpaikan liikkumissuunnitelman laatiminen on eräs hyvä keino kartoittaa tilanne ja miettiä 

tarvittavia toimenpiteitä. Kokonaisvaltaisen liikkumissuunnitelman sijaan voidaan nopeastikin 

pystyä toteuttamaan toimenpiteitä esimerkiksi pyöräpysäköinnin parantamiseksi, suihku- ja 

vaatteidenvaihtotilojen järjestämiseksi tai työpaikkapyörien hankkimiseksi. Taloudellisten 

kannustimien, kuten työmatkaseteli, autopaikkojen hinnoittelu ja tarveharkintaiset käytännöt, 

työsuhdepolkupyörä tai pyörähuollon ja pyöräilyvarusteiden tarjoaminen, käyttöönottaminen 

saattaa vaatia hieman pidemmän valmisteluajan, mutta kannattaa pitkällä aikavälillä.  

 

Työajan joustot ja etätyömahdollisuudet vähentävät arkipäivän aikataulusidonnaisuutta ja luovat 

lisämahdollisuuksia tehdä matkoja jalan ja pyörällä. Ne ovat myös yhä tärkeämpiä työpaikan 

vetovoimatekijöitä. Matkustussääntöjä muuttamalla ja etäkokouksia suosimalla voidaan 

vähentää turhaa yksityisautoilua ja matkustusta. Työyhteisön osallistuminen kävely- ja 

pyöräilykampanjoihin (Pyöräilyviikko, Liikkujan viikko, Kilometrikisa, Pyörällä töihin -kilpailu) 

toimii hyvänä kannustimena muuttaa kulkutapavalintoja.  

 

Työpaikkojen työhyvinvointitoimijoilla ja työsuojeluvaltuutetuilla on luonteva rooli toimia 

vahvemmin johdon tukena viisaiden kulkumuotojen edistämisessä. Viisaan liikkumisen aiheet 

voivat olla esimerkiksi työhyvinvointipäivien ohjelmassa. Liikkumisen ohjauksen toimijat voivat 

tuottaa työpaikkojen käyttöön koulutuskonsepteja tai materiaalia tyhy-päivien järjestämiseksi. 

Tuloksena olisi valmiita konsepteja, jotka olisivat helposti räätälöitävissä työpaikan tarpeiden 

mukaan.  

 

Viisaan liikkumisen vertaisviestintää työpaikoilta työpaikoille voi toteuttaa kontaktoimalla 

työpaikkoja suoraan tai esimerkiksi viestintäkampanjana. Työpaikat, joissa on toteutettu 

kestävän liikkumisen edistämiseksi toimenpiteitä, voivat toimia tutoreina ja auttaa toisia 

löytämään hyviä toimintatapoja. Esimerkiksi työmatkasetelien käyttöönottoa voisi helpotta 

järjestämällä vertaistukitilaisuuksia tai vierailuja työpaikoilla. Positiiviset kokemukset 

kannustavat ja madaltavat kynnystä edistää kestävää liikkumista.  

 

Viisaat matkaketjut työpaikoilla ja työpaikka-alueilla voidaan edistää esimerkiksi kokoamalla 

pilottityöpaikkoja, joissa kokeillaan erilaisia viisaan liikkumisen toimenpiteitä kuten esimerkiksi 
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viisaiden matkaketjujen selvittämistä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, sähköautoja, 

sähköpyöriä, liikkumiskarttoja ja liikenneturvallisuuskävelyitä. Työntekijät voivat suunnitella 

toteutusta sekä oman työpaikan väen kesken että jakaa ajatuksia ja toteutusehdotuksia 

työpaikka-alueen muiden työpaikkojen kanssa. 

Työpaikoilla voidaan myös koota ryhmä, joka selvittää viisaita matkaketjuja muille työntekijöille. 

Ohjeisiin kirjattaisiin esimerkiksi aikataulut, vaihtoajat ja matkojen kestot. Hyvänä apuna 

viisaiden matkaketjujen suunnittelussa toimiin esimerkiksi Turun seudun joukkoliikenne Föli 

reittiopas, jonka osana julkaistaan keväällä 2016 myös seudullinen kävelyn ja pyöräilyn 

reittiopas. jne. Opastuksen jälkeen työpaikoilla voidaan tehdä kokeilumatkoja kirjoittaa 

kokemuksista työpaikan intranetiin tai muuhun viestintäkanavaan. Työnantaja voisi myös 

järjestää kokeiluja viisaista kulkumuodoista kuten esimerkiksi työmatkasetelin käytöstä. 

Testiryhmälle annettaisiin matkaliput maksutta käyttöön ja kokeilun jälkeen he voisivat toimia 

muiden opastajina. 

 

9.3.3. Viisasta liikkumista tukeva kaupunkisuunnittelu 

 

Liikkumisen ohjauksella voidaan auttaa kuntia havaitsemaan mahdolliset kestävään liikkumiseen 

liittyvät mahdollisuudet ja esteet esimerkiksi palvelurakenteeseen tai liikennejärjestelyihin 

liittyvissä muutostilanteissa. Muun muassa palveluverkon (esim. koulut, kirjastot ja 

terveyspalvelut) muutokset vaikuttavat usein liikennevirtoihin laajemminkin ja siten joko 

edistävät tai ehkäisevät kestävien kulkumuotojen käyttöä. Selvittämällä ja tunnistamalla 

muutosten vaikutukset, voidaan päätökset tehdä ottaen huomioon myös kulkumuotoihin 

liittyvät vaikutukset. 

Rakentamisen aikaisella liikkumisen ohjauksella voidaan liikenteen sujuvuuteen vaikuttavissa 

tiehankkeissa lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta. Voidaan esimerkiksi tarjota 

joukkoliikennettä ilmaiseksi tai huomattavasti alennetulla hinnalla ja varmistaa kevyen liikenteen 

sujuvuus ja turvallisuus tietyön aikana. Pienemmissäkin tietyöhankkeissa tulee varmistaa kevyen 

liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja viestiminen toimenpiteitä hyvissä ajoin ennakkoon. 

Rakentamisen aikainen liikkumisen ohjaus tulee suunnitella ja budjetoida tiehankkeeseen ja 

alkuvaiheessa. 

Pyöräily nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi työmatkaliikenteessä, kun pyöräliikenneväylät 

ovat oikeissa paikoissa ja noudattavat loogisia reittejä, ovat turvallisia, hyväkuntoisia ja niillä on 

mahdollista liikkua nopeasti ilman turhia pysähdyksiä. 

Kävely ja pyöräily ovat omia itsenäisiä kulkumuotojaan, mutta myös osia muilla kulkutavoilla 

tehtäviä matkaketjuja. Hyvät pyöräily- ja jalankulkuyhteydet pysäkeille ja asemille sekä toimivat 

pyöräpysäköintijärjestelyt auttavat siirtymään autoilusta joukkoliikenteen käyttöön. 

Vähähiilisessä liikenteessä on tärkeää, alueen luonteesta riippumatta, saada aikaa sujuvia ja 

turvallisia matka-ketjuja. Erilaisilla ja erilaisissa vaiheissa olevilla alueilla on löydettävissä omat 

keinonsa mahdollistaa viisaiden kulkumuotojen priorisointi liikkumisessa ja liikenteessä.  

Alueiden kaavoituksessa otetaan huomioon matkaketju-ajattelu, joka vähentää henkilöautolla 

kuljettuja matkoja ketjuttamalla eri kulkumuotoja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sujuvaa kulkua 

kiinteistöltä polkupyörällä, kävellen tai autolla bussipysäkin välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevalle polkupyörien liityntä-pysäköintipaikalle. Matkaketjut edistävät kestävää liikkumista 
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alueen sisällä, kunnan keskustan palvelujen äärelle tai alueelle ja sieltä pois työssäkäyntialueille. 

Seudulla toteutettuja MAL-hankkeita (maankäyttö, asuminen ja liikenne) voitaisiin käyttää 

hyvinä esimerkkeinä ja kertoa niiden aikaansaamista parannuksista kunnissa.  

Viisaan liikkumisen osalta yritykset kannattaa sitouttaa tekemään liikkumissuunnitelma jo 
esimerkiksi rakennuslupavaiheessa. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi miten muita kulkumuotoja, 
kuten pyöräilyä ja yhteiskäyttöauton käyttöä edistetään. Sähköinen liikenne voidaan usein 
huomioida jo alueen suunnitteluvaiheessa. Alueen keskeisellä paikalla sijaitseva latauspiste 
yhteiskäytössä olevalle sähköautolle ja yhteiskäyttötilat edistävät kestävää liikkumista. 
Yhteiskäyttötilat toimivat etätyöpisteinä ja harrastustiloina. Yritysalueella työntekijöiden 
yhteiskuljetusten eli kimppakyytien rooli ja pyörien yhteiskäyttö korostuu henkilöautolla 
liikennettä vähennettäessä. 
 
Esimerkiksi Turun Kupittaan alue nousi esiin liikkumisen ohjauksen asiantuntijakyselyssä 
lokakuussa 2015. Kupittaan alueen liikkumisen ohjaus ja liikennejärjestelyt kaipaisivat laajaa 
yhteistyöryhmää pohtimaan, mitä voidaan tehdä, jotta alueelle ja alueella liikuttaisiin 
mahdollisimman paljon muilla tavoin kuin yksityisautoilla. Erityisesti kannattaisi miettiä 
Rautatieaseman saavutettavuutta kestävillä kulkumuodoilla ja ottaa mietintään mukaan myös 
alueen tulevat toiminnot kuten Kampus-alue ja palloiluhalli. Suunnittelussa tulisi huomioida 
erityisesti käyttäjien kuten opiskelijoiden, alueella työssäkäyvien ja siellä asuvien ideat ja ottaa 
heidät mukaan suunnittelutyöhön ja toteutukseen. Toisena kohteena kyselyssä esiin nousivat 
Turun ulosmenoväylät ja tarve pohtia keinoja vähentää niiden liikennettä ruuhkahuippuina.  
 

Kävely ja pyöräily sopivat melkein kaikille ikäryhmille sekä monenlaisiin arkimatkoihin. 

Lihasvoimin tehtävä liikkuminen lisää viihtyisyyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Näin keskustat 

elävöityvät ja lähipalveluiden käyttö lisääntyy. Kasvihuonekaasupäästöt ja liikenteen melu 

vähenevät, eikä pysäköintiin ja liikennealueisiin tarvita niin paljon tilaa kuin nykyisin.  

 

9.3.4. Lapset ja nuoret sekä liikenneturvallisuuden edistäminen 

 

Koulujen ja päiväkotien kautta pystytään vaikuttamaan lasten vanhempiin eli niin sanottuihin 

ruuhkavuosi-ikäisiin portinvartijoihin. Etenkin kouluissa liikkumisen ohjaus on lähes aina 

yhteydessä liikenneturvallisuuteen, joten aiheita käsitellään tässä yhdessä. 

Lapset ja nuoret kulkevat nykyisin noin puolet matkoistaan jalan tai pyörällä. Suomessa lasten on 

vielä turvallista kulkea yksin tarvitsematta pelätä. Kehityksen suunta on kuitenkin huolestuttava. 

Lasten kuljettaminen kouluun ja harrasteisiin lisääntyy, kasvava osa nuorisosta kulkee 

polkupyörän sijasta mopolla tai mopoautolla ja yhä useampi lapsi ja nuori liikkuu terveytensä 

kannalta liian vähän. Kun kuljettaa lapsen autolla, tulee samalla kuin huomaamattaan lisänneeksi 

autoilua ja riskejä koulun tai harrastuspaikan ympäristössä. Autoiluun myös tottuu nopeasti ja 

tapa jää päälle, vaikkei alun perin niin olisi aikonutkaan.  

Suomessakin vanhempia huolettaa usein lastensa turvallisuus liikenteessä, kun lapset kulkevat 

koulumatkaansa ja käyvät harrastuksissa. Perheen pikkuväen liikenteessä liikkumisen taidot ovat 

vielä kehittymässä ja muutkin kulkijat voivat käyttäytyä arvaamattomasti. Paras tapa oppia 

kulkemaan turvallisesti on harjoitella sitä aikuisen johdolla. Turvallinen koulumatka voi myös olla 

hauska ja terveellinen, kun se kuljetaan yhdessä kavereiden kanssa. Aamun reippailulla on myös 

hyötyä lapsen koulunkäynnille, sillä tanskalaistutkimuksessa todistettiin, että aamun liikunta 

koulumatkalla parantaa keskittymiskykyä koulussa useiden tuntien ajan. 
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Kävelevä tai pyöräilevä koulubussi on lasten yhteiskuljetus, jossa yksi aikuinen kävelee tai 

pyöräilee useamman lapsen kanssa kouluun. Reitti ja aikataulu sovitaan ennalta ja säännöt ovat 

kaikille yhteiset. Tämän kimppakyydin kuljetusvastuu voidaan jakaa mukaan lähtevien perheiden 

kesken, jolloin arki helpottuu. Koulubussin voivat polkaista pystyyn saman asuinalueen perheet 

tai järjestelyistä voidaan sopia yhdessä koulun tai vanhempainyhdistyksen kanssa. 

Pyöräilevää treenibussia tai vuorokuljetusta voidaan soveltaa harrastusmatkoihin. Yhdessä 

urheiluseuran voidaan sopia eri suunnista tulevat pyöräilyreitit, joiden varrelta voi hypätä 

treenibussin jatkoksi.  

Vanhempainyhdistykset kannattaa pyytää mukaan etsimään ja kävelemään turvallisia 

koulumatkoja. Vanhempien kanssa voidaan esimerkiksi järjestää turvallisuus kävelyitä tai ajaa 

yhdessä tutuksi turvalliset pyöräilyreitit.  

Aikuisille ja lapsille voidaan myös järjestää kävelykursseja keskustassa syksyllä ja sateella 

teemalla ”Näin näyn pimeässä”. Mukaan voidaan pyytää Liikenneturvaa tai autokouluja ja 

testata, kuinka kaukaa heijastin näkyy. Malli sopii myös kouluille, vanhempainyhdistyksille, 

kaupunginosatapahtumiin sekä kuntien luottamushenkilöille. Kouluille voidaan myös laatia 

”Toiminnallinen aamunavaus”-konsepti, jota toteutettaisiin yhteistyössä esim. 

liikuntajärjestöjen, SPR:n ja liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa. 

 

9.3.5. Valonia kuntien apuna kestävän liikkumisen edistämisessä 

 

Varsinais-Suomen kunnilla on halutessaan mahdollisuus toteuttaa kunnan alueella yhteistyössä 

Valonian kanssa kunnan alueella kestävää liikennettä ja liikkumista edistäviä toimenpiteitä osana 

hankkeita sekä erillisinä tilaustöinä. Valonia toimii apuna myös muissa hankehauissa ja jalostaa 

yhdessä kuntien kanssa ideoita ja tarpeita valmiiksi hankkeiksi.  

Vuonna 2016 liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä toteutetaan Valonian toimesta Raisiossa, 

Turussa ja Maskussa sekä muissa Föli-kunnissa; Naantalissa, Ruskolla, Liedossa ja Kaarinassa. 

Pöytyän kanssa kehitettiin vuonna 2015 kunnan sisäistä liikennettä mm. viestinnällisin keinoin 

sekä suunnittelemalla asiointiliikenteen kehittämishanke yhdessä Auranmaan yrityspalveluiden 

ja Auran kunnan kanssa vuonna 2015. Samana vuonna Ruskolla toteutettiin Fölin 

aluemarkkinointia sekä kuntakysely. Vuonna 2013 Liedossa toteutettiin kehittämistoimenpiteitä 

Avanti-Tuulissuon yritysalueella osana valtionavustushanketta ja aluetta koskeva 

joukkoliikenneselvitys toteutettiin Valonian toimesta vuonna 2015.  

Kuntien projektit voivat sisältää esimerkiksi liikennesuunnittelua tukevia selvityksiä, kyselyitä ja 

laskentoja tai koulutuksia, kyselyitä, henkilökohtaista neuvontaa, kartoituskäyntejä ja 

haastatteluita. Projekteihin voi liittyä myös viestintää sekä tapahtumien ja teemaviikkojen 

järjestämistä kuten Liikenneturvallisuusviikko, Kansallinen pyöräilyviikko tai Euroopan Liikkujan 

viikko. 
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