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1 Mitä liikkumisen ohjauksella tarkoitetaan? 

Liikkumisen ohjauksella edistetään viisasta liikkumista. 
Tarkoituksena on vaikuttaa liikkumisen määrään, tarpeisiin ja 
liikkumismuotoihin ihmisten tietoisuuden, asenteiden ja 
tottumusten kautta. Kun tietoa ja mahdollisuuksia tarjotaan, 
on helpompi valita toisin.

Tarkoituksena on lisätä jo olemassa olevan infrastruktuurin 
mahdollisimman hyödyllistä ja viisasta käyttöä. Usein tämä 
tarkoittaa sitä, että pyritään ohjaamaan ihmiset kulkemaan 
julkisilla, pyöräillen tai kävellen yksityisautoilun sijaan aina, 
kun se on järkevää ja mahdollista. Yksi liikkumisen ohjauksen 
keskeisistä tavoitteista on lisätä kestävien kulkumuotojen 
osuutta liikenteessä. Liikkumisen ohjaus on yksi keino 
vaikuttaa liikenteen kysynnän hallintaan.

Liikkumisen ohjauksen toimilla on todettu olevan vaikutusta 
kulkutapojen käyttöön.  Usein tulokset eivät kuitenkaan ole 
nähtävissä heti, vaan toiminnan tuloksia arvioitaessa tulee 
niille antaa riittävän pitkä aika näkyä. 

Liikkumisen ohjausta tehdään yhteistyössä valtion 
paikallishallinnon, maakunnan, kuntien viranomaisten sekä 
järjestöjen ja yritysten kanssa.  

Liikkumisen ohjaus on yksi liikkumisen hallinnan keinoista.
Kuva: Motiva.



Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa



3 Toimenpidesuunnitelma 2021–2025 
Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen 
toimenpidesuunnitelma 2021–2025 toteuttaa maakunnan 
strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja liikkumisen ohjauksen 
tavoitteita, toimii ohjenuorana maakunnan liikkumisen 
ohjaustyölle sekä apuna toimenpiteiden rahoituksen 
hakemiselle muista lähteistä. Toimenpidesuunnitelma tukee 
myös Varsinais-Suomen jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä
ja on yksi Varsinais-Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpide, tarkentaen 
suunnitelmaa liikkumisen ohjauksen osalta.

Ensimmäisen kerran Varsinais-Suomen liikkumisen 
ohjauksen toimenpidesuunnitelma laadittiin vuosiksi 2012–
2015 Liikenneviraston rahoittamana. Ohjelma päivitettiin 
vuosiksi 2016–2020 ja nyt toinen päivitystyö tehdään 
vuosiksi 2021–2025 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
vuosittain jakamalla avustuksella liikkumisen ohjauksen 
toimintaan.

Toimenpidesuunnitelmassa määritellään 
kärkikohderyhmät ja -toimenpiteet lähivuosille. 
Huomattava on, että vuoden 2020 koronapandemia tulee 
mitä todennäköisimmin muuttamaan 
liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ja 
sitä kautta niitä toimenpiteitä, joita liikkumisen ohjauksessa 
suositaan. Tämä toimenpidesuunnitelma on laadittu niiden 
tietojen ja suunnitelmien perusteella, jotka olivat voimassa 
ennen pandemiaa ja sen tuomiin muutoksiin reagoidaan 
tarvittaessa myös liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä 
suunniteltaessa.

Varsinais-Suomessa seudullisen liikkumisen ohjaustyön 
koordinoinnista ja hankemuotoisena toteutetun rahoituksen 
hakemisesta on vastannut Valonia – Varsinais-Suomen 
kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 
yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton koordinoiman 
liikennejärjestelmätyön kanssa. Liikkumisen ohjauksen työtä 
tehdään aina tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa.



4 suunnitelman lähtökohdat ja taustatiedot
Varsinais-Suomessa liikenteen saralla on tapahtunut vuonna 
2020 paljon. Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö saatiin 
päätökseen ja Turun kaupunkiseutu solmi uuden MAL-
sopimuksen. Maakunnan ilmastotiekartta, jonka yksi 
pääteema on liikenne, julkaistiin alkuvuodesta 2021. Lisäksi 
liikennejärjestelmätyön tukena toteutettiin alkuvuodesta 
2020 seutukuntakohtaisia työpajoja ja niiden pohjalta 
laadittiin seutukuntakohtaiset 
toimenpidesuositukset kestävän liikkumisen 
edistämiseksi seuduilla.

Liikkumisenohjaustoiminnassa vuosina 2021–2025 tullaan 
seuraamaan mainittujen suunnitelmien ja 
selvitysten tulosten antamia suuntaviivoja.

Toimenpidesuunnitelmassa on hyödynnetty myös 
Kansainvälisessä Civitas Eccentric -hankkeessa toteutettua, 
Turun ydinkaupunkiseudun asukkaille suunnatun 
sähköisen kyselyn tuloksia. Kyselyn avulla saatiin tietoa 

alueen asukkaiden liikkumistottumuksista ja asenteista 
liikenneympäristöä kohtaan. Vuoden 2020 syksyllä 
toteutettiin myös sähköinen kysely varsinaissuomalaisille 
kunnille liikkumisen ohjauksen tarpeista. 

Toimenpidesuunnitelman tueksi Ramboll on tehnyt 
esiselvityksen liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden 
vaikutuksista. Toimenpidesuunnitelman teossa on myös 
hyödynnetty Essi Pohjalaisen tekemää opinnäytetyötä 
”Liikkumisen ohjauksen keinojen vaikutukset kultutapaan”. 
Myös Valonian vuosien saatossa hyväksi havaitut 
kokemukset vaikuttavat toimenpiteiden priorisoinnissa.

Valonian toimintaa ohjaava Ohjelma 2030 sitoo liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteet osaksi Varsinais-Suomen kuntien 
kestävän kehityksen työtä. Valonian roolina kestävän 
liikkumisen edistäjänä on muun muassa relevantin tiedon 
esittäminen ja levittäminen kohderyhmille ymmärrettävällä 
tavalla sekä kestävän liikkumisen eri näkökulmien esiin 
tuominen. 



4.1 Varsinais-Suomen ilmastotiekartta
Vuonna 2021 tammikuussa hyväksytty Varsinais-Suomen ilmastotiekartta koostaa yhteen Varsinais-Suomen kannalta 
tärkeimmät tavoitteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet, joita toteuttamalla voidaan tavoitella hiilineutraalia Suomea vuoteen 
2035. Tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet pohjautuvat tutkimustietoon, kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin sekä lukuisiin 
keskusteluihin ja tilaisuuksiin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Ilmastotiekartta päivitetään vuosittain ja työtä ohjaa 
maakunnallinen ilmastovastuujaosto. 

Liikenteen ja liikkumisen päästöjen vähentämiseksi keskeistä on tieliikenteen määrän (suorite) vähentäminen, liikkumisen 
siirtyminen yhä enemmän kestäviin kulkutapoihin ja liikkumispalveluihin sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen 
uusiutuvilla tai vähäpäästöisillä käyttövoimilla. Päästöihin voidaan vaikuttaa lisäämällä kävelyn, pyörä- ja joukkoliikenteen 
edellytyksiä etenkin taajamissa ja ottamalla käyttöön erilaisia – myös maaseudulla toimivia – liikkumispalveluja.

Ilmastotiekarttaan on liikenteen osalta valittu kuusi kärkiteemaa:



4.2 Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Liikennejärjestelmätyön tavoitteena on kehittää seudun liikennejärjestelmää 
kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman hyvin eri toimijoita palvelevaksi. Työtä 
seurataan ja suunnitellaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien avulla. Vuonna 
2020 päivitettyjen maakunnan ja kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien päätavoitteet ovat:

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on tunnistettu selkeästi liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteiden merkitys, sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen 
hyödyt kaikille sektoreille ja toimijoille.

Kestävä ja vähäpäästöinen
Vähäpäästöinen ja kestävää liikennettä edistävä liikennejärjestelmä, jota toteutetaan 
kustannustehokkaasti ja eri alueille sekä eri asukasryhmille oikeudenmukaisella tavalla.

Kilpailukykyinen ja vetovoimainen
Toimiva, ympäristöönsä sopiva ja hyvän saavutettavuuden tarjoava liikennejärjestelmä, joka 
toteutetaan kullakin alueella ja yhteysvälillä tarkoituksenmukaisia kulkutapoja priorisoiden.

Turvallinen ja terveellinen
Liikennejärjestelmä, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti ja joka 
suosii arkimatkojen kulkemista omin lihasvoimin. 

Kuva: Kävelyn ja pyöräilyn kasvu tukee useiden 
yhdyskuntasektoreiden tavoitteita, Varsinais-
Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma.



4.3 Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus

Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja 
liikenteen sopimus (MAL-sopimus) 2020 –2031 
solmittiin Turun kaupunkiseudun kuntien ja 
valtion välillä syksyllä 2020.

Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien 
keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön 
jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja 
valtion välillä sekä osapuolten yhteistä
sitoutumista seudun pitkäjänteistä kehittämistä
koskeviin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin 
toimenpiteisiin. Lähtökohtana MAL-sopimukselle
ovat maakuntakaava ja kuntien ajantasaiset
oikeusvaikutteiset kaavat.

Sopimuksen tavoitteena on edistää vähähiilistä ja 
kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa 

liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi sekä mahdollistaa sujuva arki, 
työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän 
elinvoimaisuus.

Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän 
kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kestävien 
liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, 
parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä 
työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

MAL-sopimuksen toimenpiteillä konkretisoidaan 
Turun kaupunkiseudun rakennemallin,
liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä kansallisten 
ilmastotavoitteiden toteuttamista alueella.



4.4 Ohjelma 2030 ja Valonian rooli

Varsinais-Suomen kunnat ovat yhdessä 
sitoutuneet jatkamaan kestävän kehityksen 
työtä tähtäimenään vuosi 2030, johon 
mennessä meidän on kyettävä konkreettisiin 
ratkaisuihin kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. 

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien apuna 
matkalla kohti kestävämpää yhteiskuntaa ja 
Ohjelma 2030 kirittää pitkälle ulottuvaa 
yhteistyötä. Ohjelmassa on kolme pääteemaa: 
hiilineutraali Varsinais-Suomi, 
monimuotoinen luonto sekä luonnonvarojen 
kestävä käyttö.

Kuntien kanssa pohditaan sopivia 
toimenpiteitä ja seurataan tavoitteiden 
toteutumista. Liikkumisen ohjauksen 
toimenpidesuunnitelma toteuttaa osaltaan 
ohjelman tavoitteita ja sitä kuljetetaan mukana 
keskusteluissa ja väliarvioinneissa.

https://www.valonia.fi/materiaali/ohjelma-2030/


4.5 Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökysely 2019

Osana kansainvälistä Civitas Eccentric -hanketta luotiin kysely, jonka avulla haluttiin selvittää 
asukkaiden suhtautumista seudullisen liikennejärjestelmätyön tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. 
Kysely toteutettiin Turun ydinkaupunkiseudun (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) yli 15–
vuotiaille asukkaille vuosina 2017 ja 2019. Molemmilla kerroilla siihen vastasi yli 3000  asukasta.

Kyselyssä annetuista liikennejärjestelmätyön tavoitteista arjen matkatarpeita palvelevat 
joukkoliikenneyhteydet, liikenneonnettomuuksien vähentäminen ja kestävien kulkutapojen 
edistäminen koettiin kaikkein useimmin erittäin tärkeinä tavoitteina. Kestäviä kulkumuotoja 
edistävistä parhaista toimenpiteistä tehokkaimmiksi koettiin liikenneturvallisuuden lisääminen ja 
säännöllisen liikennekasvatuksen tarjoaminen peruskouluissa. Joukkoliikenteen 
matkustajainformaation parantaminen ja monipuolisempi lippujen ostamisen mahdollisuus 
nousivat myös esiin. 

Vastaajat kokivat vaikuttamismahdollisuutensa lähiliikenneympäristöönsä melko huonoiksi, joten 
liikennesuunnittelun osallistavuuden lisäämisessä on paljon tehtävää.



4.5 Turun kaupunkiseudun 
liikenneympäristökysely 2019



4.6 Kysely liikkumisen ohjauksen tarpeista

Lokakuussa 2020 varsinaissuomalaisille kunnille ja muille 
toimijoille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin tarpeita ja 
suunnitelmia liikkumisen ohjauksen toimiin. Vastaajia oli 35 
henkilöä 14 kunnasta. Kolmannes vastaajista oli Turun 
ydinkaupunkiseudulta ja Salosta ja loput maaseutumaisista 
kunnista. Vastaajat jakautuivat tasaisesti kuntien toimihenkilöihin, 
luottamushenkilöihin sekä yritysten, järjestöjen, korkeakoulujen 
ja valtionhallinnon edustajiin.

Kyselyn tuloksista nousi esiin tarve kuntien ja muiden toimijoiden 
yhteistyön tiivistämiselle ja erilaisille yhteistyömalleille, tiedolle 
erilaisista hankemahdollisuuksista ja – rahoituksista sekä 
monipuoliselle viestinnälle. Vastaajat toivoivat liikkumisen 
ohjauksen toimenpiteinä erityisesti erilaisia kokeiluita esimerkiksi 
kutsuliikenteestä sekä viestinnällisiä toimenpiteitä. 

Tärkeimmiksi liikkumisen ohjauksella edistettäviksi asioiksi 
koettiin pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen erityisesti 
keskusta-alueiden ulkopuolella. Olennaisimmiksi kunnan 
yhteistyökumppaneiksi valittiin koulut, päiväkodit ja työpaikat.

”Keskustan kaupat aiheuttavat paljon 
autoilla tehtävää asiointiliikennettä 
ja sen myötä myös vaaratilanteita, 
tilanpuutetta, melua jne. Kauppiaat 

tulisi saada mukaan edistämään 
kestävää liikkumista.”

”Kokeilut ja hyvät toimivat esimerkit 
ovat tärkeitä, viestintä- ja 
tiedotuskampanjoilla saadaan 
ihmisten kynnys uusiin 
liikkumismuotoihin matalammaksi.”



  

Edistettäviä asioita Olennaisia sidosryhmiä 



4.7 Nostoja maakunnan suunnitelmista ja sopimuksista
Liikkumisen ohjauksen keinoja voidaan hyödyntää tehokkaasti, kun tavoitellaan Varsinais-Suomen maakuntakaavan ja 
keskeisten suunnitelmien mukaista kestävää, turvallista ja terveellistä kaupunki- ja taajamaliikennettä sekä viihtyisiä ja 
vetovoimaisia jalankulku- ja pyöräilykaupunkeja ja taajamia. 

Suunnitelmissa ja sopimuksissa on korostettu mm. että Varsinais-Suomessa
• pyritään kasvattamaan kestävien kulkutapojen kulkumuoto-osuutta,
• kehitetään menettelytapoja kestävän liikkumisen huomioimiseksi kaikessa suunnittelussa,
• nostetaan kävely ja pyöräily ykkösiksi kaupunkialueilla ja taajamissa sekä suunnittelussa ja päätöksenteossa
• suunnitellaan hyvää kaupunki- ja taajamaympäristöä, parannetaan liikenneturvallisuutta ja edistetään arkiliikuntaa 

jalan ja pyörällä,
• parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kaupungeissa ja taajamissa,
• muutetaan liikkumisen tapoja kestävämpään suuntaan uusilla palveluilla, markkinoinnilla ja motivoinnilla,
• houkutellaan kunnat, työpaikat ja järjestöt kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen,
• kehitetään etenkin pyöräliikenteen matkailua Saariston matkailureiteillä ja muilla maakunnan kulttuurimaisema-

alueilla,
• vaikutetaan matkojen määriin ja ajankohtiin vaikuttaviin toimintatapoihin, käytäntöihin ja tottumuksiin,
• kytketään liikenneturvallisuustyöhön entistä vahvemmin mukaan kestävän liikkumisen edistäminen,
• vahvistetaan viestintää ja ohjausta kunnissa sekä yrityksissä kestävän liikkumisen edistämiseksi,
• edistetään maakunnallisesti eri liikennepalvelujen yhteensopivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä, 
• tehostetaan ja kehitetään kuljetuslogistiikkaa myös kaupungeissa: hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia, 

parannetaan saavutettavuutta ja ratkaistaan hidastavia pullonkaulakohtia.



5 Kärkiteemat ja toimenpiteet
Kestävien kulkutapojen edistäminen vaatii monenlaisia liikkumisen 
ohjauksen keinoja. Toimenpiteitä suunniteltaessa tehdään yhteistyötä 
kuntien kanssa ja tarkat toimenpiteet muotoutuvat aina 
tapauskohtaisesti. Toimenpiteitä suunniteltaessa ja niitä toteutettaessa 
tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden toimijoiden välillä. 
Seuraavilla dioilla on esitetty ne teemat, joilla on koettu erityisesti 
tarvetta seuraavan viiden vuoden aikana:
• Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen
• Pyöräilyn edistäminen, myös keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolella
• Kävelyn edistäminen etenkin keskusta- ja taajama alueilla
• Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen



5.1 Joukkoliikenteen kokonaisvaltainen edistäminen
Joukkoliikenne on tunnistettu kaikkialla maakunnassa ratkaisevaksi liikkumisen palveluksi. Varsinais-Suomessa 
on alueita, joissa perinteinen bussiliikenne ei ole vaihtoehto vähäisen käyttäjäpotentiaalin vuoksi. Ihmisillä, 
joilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön, tulee kuitenkin olla oikeus liikkua vapaasti.

On tärkeää, että jokaiselle alueelle löydetään sinne sopivat ratkaisut laadukkaan joukkoliikenteen ja sujuvien 
matkaketjujen kehittämiseksi. Joukkoliikennettä voidaan kehittää esimerkiksi:

• rataverkkoa hyödyntämällä sekä asemanseutuja ja matkaketjuja kehittämällä,

• kutsu-/tarvepohjaisia palveluja kehittämällä (esimerkiksi julkisen sektorin liikkumisen dataa avaamalla),

• uudenlaisten palvelujen edistämisellä. 

Tiivistä yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi tehdään muun muassa Turun seudun joukkoliikenne Fölin 
sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Ku
va

: A
nt

ti 
Va

al
ik

iv
i



5.2 Pyöräilyn edistäminen myös 
keskusta- ja taajama-alueiden ulkopuolella

Pyöräilyn matkasuoritteen lisäämisessä on paljon potentiaalia: Pyöräily 
on varteenotettava vaihtoehto auton korvaamiseen etenkin 
työmatkaliikenteessä, jos pyöräliikenneväylät ovat sujuvia. Erilaiset 
pyörämallit, kuten sähköpyörät ja tavarapyörät tuovat uusia 
mahdollisuuksia pyöräilyyn. 
Pyöräilyn edistäminen tuo hyötyjä myös muuten kuin vähentyneiden 
päästöjen kautta. Liian vähäinen arkiliikunta seurauksineen on yksi 
yhteiskunnan isoista ongelmista. Arkimatkojen kulkeminen pyörällä on 
useimmille helppo keino liikkua terveyden kannalta riittävästi. Kuntia 
kannustetaankin nyt vahvasti pyöräilynedistämisohjelmien tekoon 
valtiontasolta.
Pyöräilyn edistämisessä tehokkaita keinoja ovat muun muassa:
• liikenneturvallisuuden edistäminen esimerkiksi opastusta ja viitoitusta 

lisäämällä,
• liikennekasvatus, esimerkiksi oppimateriaalien tekeminen ja 

käyttäminen eri oppiasteilla
• eri kohderyhmille suunnatut tapahtumat, tempaukset ja kampanjat, 

joissa päästään itse kokeilemaan erilaisia kulkuvälineitä. 

Kuva: Petteri Sundell



5.3 Kävelyn edistäminen etenkin 
keskusta- ja taajama-alueilla

Kävely on itsenäinen kulkumuoto, mutta kaikkiin kulkutapoihin liittyy myös kävelyä, 
vaikka pääsääntöisen matkustusmuoto olisi joukkoliikenne tai oma auto. Kävely on 
myös osa matkaketjua, kun vaihdetaan kulkuvälineestä toiseen. Viihtyisät ja 
turvalliset jalankulkuympäristöt lisäävät sekä kävelyä että joukkoliikenteen käyttöä, 
kun vaihtoyhteydet on tehty miellyttäviksi.

Kävely sopii lähes kaikille ikäryhmille sekä monenlaisiin arkimatkoihin. Lihasvoimin 
tehtävä liikkuminen lisää viihtyisyyttä ja sosiaalista turvallisuutta sekä lähipalvelujen 
käyttöä. Kuntien kannattaakin ottaa kävelyn edistäminen osaksi strategioitaan ja 
laatia erillisiä kävelynedistämisohjelmia.

Kävelyn edistämisessä olennaista on myös pienempien toimenpiteiden merkitys.
Kävely on hidas kulkumuoto, joten kulkija kokee ja aistii liikkumisympäristöään 
toisenlaisessa mittakaavassa. Pieniä viihtyisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä voi 
yksinkertaisemmillaan olla:

• penkkien ja lajittelupisteiden lisääminen puistoihin ja kävelyreiteille,

• istutusten ja kaupunkivihreän lisääminen esimerkiksi viherrakenteiden avulla, 

• katutilan uudelleenjärjestelyt kevyin rakentein, kuten aitojen, korokkeiden, 
kukkaruukkujen ja maalien avulla,

• jalankulun turvallisuuden edistäminen esimerkiksi opastusta ja viitoitusta 
lisäämällä.

Kuva: Maiju Oikarinen



5.4 Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen
Vähäpäästöisten liikkumismuotojen lisäämisen lisäksi, on myös tarvetta vähentää 
ajettuja autokilometrejä. Niitä voimme vähentää vaikuttamalla tarpeeseen liikkua. 

Suuri osa arjen liikkumistarpeista tapahtuu kodin ja työpaikan tai oppilaitoksen 
välillä. Työnantajilla ja oppilaitoksilla on tärkeä rooli kestävien kulkumuotojen 
edistämisessä. Työpaikat toimivat myös mahdollistajana liikkumistarpeen 
vähentämisessä etä- ja monipaikkatyön sekä etäopiskelun avulla. Etä- ja 
monipaikkatyö ovat yhä tärkeämpiä työpaikan vetovoimatekijöitä. Niiden 
mahdollistaminen voi helpottaa myös asuinkunnan valitsemisessa kun 
liikenneyhteydet eivät ole ratkaisevimpia tekijöitä. Toisen asteen opiskelijoille 
etäopiskelumahdollisuudet voivat tuoda laajemman mahdollisuuden opintoihin, 
kun opintojen suorittaminen ei ole enää kiinni liikkumismahdollisuuksista tai 
muuttamisesta opintojen perään. 

Liikkumistarpeeseen vaikutetaan tehokkaasti myös

• nettikaupan mahdollisuuksien lisäämisellä,

• erilaisilla kotiinkuljetuspalveluilla, 

• henkilö- ja tavaraliikennettä yhdistämällä,

• julkisien palvelujen verkkomahdollisuuksilla.

Kun asiat voidaan hoitaa kotoa käsin, vähentää se luonnollisesti tarvetta liikkua. On 
kuitenkin huolehdittava, että kaikilla kansalaisilla on tarvittavat digitaidot ja -
yhteydet palvelujen käyttämiseen. Kuva: Maiju Oikarinen



5.5 toimenpiteitä kohderyhmittäin
Teema Liikkumisen ohjauksen 

keinoja
Kohderyhmät Mahdollisia toimenpiteitä

Joukkoliikenteen 
kokonaisvaltainen edistäminen

Kokeilut, selvitykset ja kyselyt, 
tiedotus ja markkinointi

Työpaikat, 
oppilaitokset , 
työikäiset, opiskelijat 
seniorit

Kutsuliikenne- sekä henkilö- ja tavaraliikenteen yhdistämisen kokeilut 
Asemanseutujen ja sujuvien matkaketjujen kehittäminen: esimerkiksi kyselyt ja 
selvitykset sekä tiedonkulun edistäminen
Kunnan sisäisten henkilökuljetusten (SoTe-kuljetukset ja koulukuljetukset) yhdistelyiden 
kokeilut 
Harrastekuljetusten kehittäminen

Pyöräilyn edistäminen, myös 
keskusta ja taajamaalueiden 
ulkopuolella

Kampanjat,  kokeilut, kyselyt, 
tiedotus ja markkinointi

Työpaikat, koulut, 
työikäiset ja 
koululaiset

Kuntien pyöräilyn edistämisohjelmien tukeminen
Tiedon tuottaminen etenkin pyöräilyohjelmien tueksi: esim. Turun ydinkaupunkiseudun 
liikenneympäristökyselyn kehittäminen
Liikenneturvallisuuden lisääminen mm. liikennekasvatus
Pyöräilykatsauksen säännöllinen päivittäminen

Kävelyn edistäminen etenkin 
keskusta-alueilla

Tempaukset ja kokeilut, kyselyt ja 
selvitykset

Järjestöt, työikäiset ja 
seniorit

Maakunnallinen kävelykatsaus
Kuntien kävelyn edistämisohjelmien tukeminen
Tiedon tuottaminen etenkin kävelyohjelmien tueksi, esim. Turun ydinkaupunkiseudun 
liikenneympäristökyselyn kehittäminen
Kävelyolosuhteiden ja -ympäristön viihtyisyyden lisääminen taajamissa ja keskusta-
alueilla: pop up - tempaukset ja kevyet infrakokeilut

Liikkumistarpeeseen 
vaikuttaminen

Tiedotus ja markkinointi, kokeilut Työpaikat, 
oppilaitokset, 
työikäiset ja opiskelijat 

Etä- ja monipaikkatyöskentelyn ja -opiskelun edellytysten parantaminen: esim. Hub-
tilojen kokeilut ja kehittäminen
Kuntalaisten digiosaamisen kehittäminen

Tarpeellisia toimenpiteitä, jotka edistävät kaikkia teemoja Tiedon välittäminen: mm. monikanavaisen viestinnän kehittäminen, Kulje.fi - sivujen 
kehittäminen 
Kouluympäristöjen kestävän liikenteen ratkaisut: esim. Koulujen saattoliikenteen 
kehittämien

Varsinais-Suomessa seudullisen liikkumisen ohjaustyön koordinoinnista ja hankemuotoisena toteutetun rahoituksen hakemisesta vastaa Valonia yhteistyössä 
Varsinais-Suomen liiton kanssa. Liikkumisen ohjauksen hankkeita ja toimenpiteitä suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, valtion paikallishallinnon sekä 
järjestöjen ja yritysten kanssa.  



5.6 viestintä ja osallisuus
Viestinnän rooli asenteiden muuttumisessa on tunnistettu, mutta toimenpiteiden vaikuttavuutta on lyhyellä 
aikavälillä haastavaa osoittaa, sillä asenteiden ja toimintatapojen muuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Kiistatonta 
kuitenkin on, että viestinnällä ja markkinoinnilla on merkittävä rooli liikkumisen ohjauksen toimenpiteissä. 
Kokeiluista ja niiden tuloksista, tapahtumista, olemassa olevista liikkumisen vaihtoehdoista ja hyvistä esimerkeistä 
on viestittävä oikeissa kanavissa ja oikeille kohdeyleisöille. 
Kuntalaisen etu on tietää, mitä kotikunnassa tapahtuu ja millaisia palveluja ja vaihtoehtoja kunta tarjoaa kestävän 
liikkumisen edistämiseksi. Sama koskee yrityksiä: kuntien esimerkki ja yhteistyö alueen yritysten kanssa kannustaa 
kehittämään ja kokeilemaan uudenlaisia liikkumisen tapoja ja palveluita. Kestävän liikkumisen toimenpiteiden 
toteuttaminen ja niistä viestiminen niin asiakkaille kuin työntekijöille luo positiivista brändiä niin kunnille kuin 
yrityksillekin. 
Kuntalaisia ja työntekijöitä on hyvä aktivoida mukaan tarjoamalla osallistumisen paikkoja esimerkiksi kyselyjen, 
työpajojen tai sovellusten muodossa. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto tukevat eri toimijoita tehokkaan viestinnän 
suunnittelussa osana hankkeita.
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6 kestävän liikkumisen ratkaisupaletti

Vuoden 2020 aikana Ramboll teki esiselvityksen liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden 
vaikutuksista. Selvityksessä huomioitiin useita kymmeniä kotimaassa toteutettuja toimenpiteitä. 
Lopputuloksena valittiin 20 toimenpidettä, joista tehtiin tarkempi arvio kustannuksista, 
vaativuudesta sekä toimenpiteen vaikutuksista päästöihin ja terveyteen.
Esiselvitystä on käytetty toimenpidesuunnitelman tukena ja sitä lähdemateriaalina käyttäen on 
rakennettu kestävän liikkumisen ratkaisupaletti kunnille ja työpaikoille. Työkalun avulla 
ratkaisuja voi etsiä kohderyhmittäin, teemoittain tai esimerkiksi kulkutavan mukaan. Työkalun 
avulla ratkaisuja voi etsiä itselle sopivista lähtökohdista tai vaihtoehtoisesti selata kaikkia 
ratkaisuja ideoiden etsimiseksi. 
Paletti on sähköisessä muodossa osoitteessa www.valonia.fi/liikkumisenratkaisuja. 
Ratkaisupalettia hyödynnetään jatkossa liikkumisen ohjauksen hankkeita suunniteltaessa. 
Viestinnän avulla kuntia ja muita toimijoita rohkaistaan myös sen kautta ideoimaan tulevia 
projekteja. 
Ratkaisupaletti täydentyy uusilla toimenpiteillä hankekokeilujen ja muiden hyvien esimerkkien  
myötä. Seuraavilla dioilla on muutama esimerkki ratkaisukorteista. 

http://www.valonia.fi/liikkumisenratkaisuja


6.1 Esimerkkejä joukkoliikenteen tukemisesta



6.2 Esimerkkejä pyöräilyn tukemisesta



7 Linkkejä ja lisätietoa

• Varsinais-Suomen maakuntakaava
• Varsinais-Suomen ilmastotiekartta

• Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma
• Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
• Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus

• Valonian Ohjelma 2030
• Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökyselyt 2017 ja 2019
• Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti kunnille ja työnantajille

• Liikkumisen ohjauksen keinojen vaikutus kulkutapaan

Riikka Leskinen
toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Marja tommola
kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 832 8515

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/component/tags/tag/varsinais-suomen-maakuntakaava
https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/varsinais-suomen-ilmastotiekartta-2030/
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/Liikennejarjestelmasuunnitelma/Liikennejarjestelmasuunnitelmat_2020/Varsinais-Suomen_liikennejarjestelmasuunnitelma_2020.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/Liikennejarjestelmasuunnitelma/Liikennejarjestelmasuunnitelmat_2020/Turun_kaupunkiseudun_liikennejrjestelmsuunnitelma_2020.pdf
https://ym.fi/documents/1410903/40122839/MAL-sopimus+Turun+seutu+08102020.pdf/6eda89db-cf13-cc94-fd94-4947aab37c48/MAL-sopimus+Turun+seutu+08102020.pdf?t=1602159856318
https://www.valonia.fi/materiaali/ohjelma-2030/
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
https://www.valonia.fi/materiaali/kestavan-liikkumisen-ratkaisupaletti/
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/123600/opin_2016-09_978-952-317-282-1.pdf?sequence=2&isAllowed=y
mailto:riikka.leskinen@valonia.fi
mailto:marja.tommola@valonia.fii
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