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MISTÄ ON KYSE?
Seutukuntakohtaiset suositukset on laadittu tukemaan Varsinais-Suomen 
seutukuntien vähähiilisen liikkumisen työtä kunkin seutukunnan 
erityispiirteet ja tarpeet huomioiden. Esitetyt toimenpidesuositukset 
tukevat Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja 
ilmastotiekartan toimeenpanoa. 

Suositusten pohjalla on käytetty seuraavia keskustelutilaisuuksia ja 
materiaaleja:

• Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma
• Viisi seutukuntatilaisuutta: Loimaan seutu 16.2., Vakka-Suomi 

21.1., Turunmaa 22.1., Salon seutu 29.1. ja Turun seutu 30.1.
• Liikkumisen ohjauksen kysely kunnille 09/2020
• Liikennejärjestelmäsuunnitelmien julkaisutilaisuuden 

työpajakeskustelut

Suositukset on laadittu osana Ympäristöministeriön osarahoittamaa 
Ilmastoystävällisen liikkumisen ratkaisut –hanketta ja julkaistu maaliskuussa 2021.

Tekijät: Anna von Zweygbergk, Salla Murmann (Valonia)
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Liikenteen päästövähennyksiä 
ohjaavat tavoitteet ja suunnitelmat
Liikenteen kansallinen päästövähennystavoite
Liikenne muodostaa Suomen kansallisista päästöistä noin viidenneksen. 
Nopea muutos kohti vähäpäästöistä ja kestävää yhteiskunta 
edellyttää radikaaleja päästövähennyksiä myös liikenteessä. Osana kansallista 
hiilineutraaliustavoitetta liikenteen päästöt on määrä puolittaa vuoteen 
2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.
Noin 90 % kotimaan liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteessä. 
Näistä päästöistä noin 58 % aiheutuu henkilöautoliikenteestä. Keinoja 
liikenteen päästöjen vähentämiseksi on lukuisia ja 
eri alueiden tarpeisiin toimivat eri ratkaisut. Varsinais-
Suomessa maakunnallista kestävän liikenteen työtä ohjaavat mm. Varsinais-
Suomen sekä Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja MAL-sopimus 
ja sekä Varsinais-Suomen ilmastotiekartta.

Nostoja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Liikennejärjestelmätyön tavoitteena on kehittää seudun liikennejärjestelmää kokonaisvaltaisesti ja mahdollisimman hyvin eri toimijoita 
palvelevaksi. Työtä seurataan ja suunnitellaan liikennejärjestelmäsuunnitelmien avulla.

Vuonna 2020 päivitetyn Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman yksi kolmesta kärkitavoitteesta on vähäpäästöinen ja 
kestävää liikennettä edistävä liikennejärjestelmä, jota toteutetaan kustannustehokkaasti ja eri alueille sekä eri 
asukasryhmille oikeudenmukaisella tavalla. Muut tavoitteet ovat kilpailukykyinen ja vetovoimainen sekä turvallinen ja terveellinen 
liikennejärjestelmä .

Kaupunkiseutujen ja taajamien osalta yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskokonaisuuksista on eritelty joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
kehittäminen. Maaseudun ja saariston aluekohtaisiksi painopisteiksi on määritelty kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen
kyläkohdissa sekä merkittävillä matkailureiteillä.

Liikenteen CO2-päästöjen ennuste ja päästötavoitteet Suomessa.
Lähde: VTT / Aliisa 2020. (Kuva: LVM)



Varsinais-Suomen ilmastotiekartta
Helmikuussa 2021 julkaistu Varsinais-Suomen ilmastotiekartta koostaa yhteen Varsinais-Suomen kannalta tärkeimmät 
päästövähennyskohteet, tavoitteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet. Tiekartta pohjautuu 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, siirtyminen kestävämpiin 
kulkutapoihin ja liikkumispalveluihin sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vähäpäästöisillä käyttövoimilla. Päästöihin voidaan 
vaikuttaa parantamalla kävelyn, pyörä- ja joukkoliikenteen edellytyksiä etenkin taajamissa ja ottamalla käyttöön erilaisia – myös 
maaseudulla toimivia - liikkumispalveluja.

Liikkumisen ilmastotiekartan muutostavoitteet 2030 :
• Varsinais-Suomen liikenteen päästöt ovat puolittuneet vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta
• Kestävien kulkumuotojen osuus henkilöliikenteessä on kasvanut merkittävästi

Liikenteen osalta tiekartassa on tunnistettu seuraavat kärkiteemat:

https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/varsinais-suomen-ilmastotiekartta-2030/


Kestävän liikkumisen 
kehittäminen Salon seudulla



Seutukuntakeskustelut
Vuoden 2020 aikana järjestetyissä seutukuntatilaisuuksissa keskustelua käytiin kunkin Varsinais-Suomen 
seutukunnan vahvuuksista, mahdollisuuksista ja haasteista sekä toimenpiteistä ja erityistarpeista liikkumisen 
kehittämisen suhteen. Vaikka kullakin seutukunnalla on erityispiirteensä, on osa kehitysteemoista yhteisiä.

Matkaketjujen toimivuus sekä erityisesti pidemmän matkan joukkoliikenteen, liityntäpysäköinnin ja 
liikenteen sujuvoittaminen koettiin avainteemoiksi joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisessä. 
Paikallisjunaliikenteen kehittäminen koetaan tärkeäksi koko maakunnassa, ja Turun asemanseutujen 
kehittämisellä nähtiin vaikutusta myös Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin suunnasta tulevalle liikenteelle.

Lisäksi kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen sekä sähköpyöräilyn edistäminen nousi keskusteluun 
jokaisessa seutukunnassa.

Koontia keskusteluista Salon seudulla
Seudun yhdyskuntarakenne on hyvä. Vahvat keskuskaupungit ja säteittäiset ”kyläkeskukset” luovat hyvät 
mahdollisuudet esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämiselle.

Seudullinen junaliikenne ja tunnin juna ovat tärkeitä hankkeita Salon seudulle. Vihreä teknologia on Salossa 
vahvassa nosteessa ja se luo potentiaalia monien asioiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen myös 
liikkumisen ratkaisujen osalta.

Joidenkin haja-asutusalueiden osalta auto koettiin ainoaksi tällä hetkellä toimivaksi kulkutavaksi. Autoa 
korvaavien liikkumismuotojen kehittämisen lisäksi koko seudulla tulisi etsiä keinoja sähkön ja biokaasun 
jakeluverkon parantamiseksi.

Asennekasvatusta terveellisestä ja turvallisesta liikkumisesta kaivataan. Laaja-alaisen yhteistyön 
kehittäminen mm. yritysten, urheiluseurojen oppilaitosten ja vanhempainyhdistysten kanssa koettiin 
erittäin tärkeäksi.



Kehitysteemoja Salon seudulla
Joukkoliikenne ja liikkumisen 
palvelut
Paikallisen bussiliikenteen (Paikku) 
jatkokehittäminen etenkin ilta- ja 
viikonloppuvuoroja lisäämällä nähdään 
tärkeänä. Lasten ja nuorten 
kulkeminen harrastuksiin nähtiin 
erityisenä kehityskohteena.

Liikkumisen palvelujen kehittämisestä 
lisää seuraavalla sivulla.

Kävely ja pyöräily
Kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta tulisi 
parantaa. Kylätie-mallin soveltaminen joillekin alueille 
voisi olla toimiva ratkaisu mm. koulureittien 
turvallisuuteen. Tieosien nimeäminen pyöräkaduiksi, 
joissa autoilu on sallittu, voisi 
parantaa liikenneturvallisuutta ja pyöräilyn 
houkuttelevuutta. Kylätie-malli on esitelty 
toimenpidesuosituksissa.

Sähkö- ja taakkapyörien edellytykset auton korvaajana 
tulisi huomioida liikenneväylien suunnittelussa sekä 
muissa pyöräilyä tukevissa ratkaisuissa. 

Liikkumisen tarve

Etätöiden yleistyminen vähentää 
liikkumisen tarvetta arjessa ja 
mahdollistaa asumisen 
kauempana työpaikalta. Etätyön 
edellytyksiä tulisi parantaa mm. 
toimiviin yhteyksiin sekä 
yhteistyöskentelytiloihin 
panostamalla.

Viestintä ja kasvatus

Asennekasvatukselle voidaan viestiä terveellisestä 
liikkumisesta ja edistää lasten ja nuorten 
koulumatkaliikkumista. Tätä tulee tehdä yhteistyössä 
koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa.



Liikkumisen palvelujen kehittäminen

Liikkumisen palveluiden jatkokehittäminen tarkoittaa esimerkiksi liikkumisen datan avaamista sekä esimerkiksi alueellisia 
kutsuliikennekokeiluja. Erityisiä kohderyhmiä Salon seutukunnassa ovat toisen asteen opiskelijoiden koululiikenne, lasten ja 
nuorten harrastusliikenne sekä seniorit. Salossa teemaa edistetään tällä hetkellä aktiivisesti kaupungin hankkeiden kautta.

Kutsuliikennepalveluiden kehittämiseksi tulee jatkaa vuoropuhelua kunnan ja palveluntarjoajien välillä. Keskustelua tulee 
jatkaa myös kuntalaisten kanssa ja kerätä tietoa liikkumisen tarpeista erilaisin kyselyin tai esimerkiksi tapahtumien 
kautta. Palvelukokeilujen toteuttamiseksi kuntien on syytä yhteistyössä selvittää hankerahoitusmahdollisuuksia.

Valonia voi auttaa kuntia vuoropuhelun edistämisessä, jatkon suunnittelussa, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä 
sekä mahdollisten hankehakemusten työstämisessä.

Joukkoliikenneverkostoa voidaan laajentaa esimerkiksi 
kutsuliikennepalveluiden ja kuljetusten yhdistämisen kautta. MaaS (Mobility as a 
Service) eli liikkuminen palveluna on kattotermi kokonaisuuksille, joissa 
liikkumistarpeita toteutetaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta. Tällaisia 
palveluita ovat esimerkiksi sovellukset, joiden kautta asiakas pystyy ostamaan koko 
matkan ovelta ovelle yhdellä hinnalla ja lipulla. Toimivat MaaS-kokonaisuudet 
monipuolistavat kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia ja vähentävät tarvetta oman 
auton käyttöön.

https://salo.fi/tyo-ja-yrittajyys/kilpailukyvyn-kehittaminen/innovatiiviset-liikenneratkaisut/


Toimenpidesuosituksia 
jatkotarkastelua varten



Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti
• Miten kunta tai työnantaja voi toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi?

• Miten kannustaa eri ikäisiä ihmisiä enemmän kestävän liikkumisen pariin?

• Mitkä toimet ovat kustannuksiltaan vähäisempiä, mitkä vaikuttavat eniten 
terveyteen, mitkä päästöihin?

Kestävän liikkumisen edistämiseksi Valonian sivuille on koottu ilmastoystävällisen liikkumisen 
ratkaisupaletti, jonka pysyvä osoite on www.valonia.fi/liikkumisenratkaisuja.

Paletti esittelee konkreettisia esimerkkitoimenpiteitä, joilla voidaan saavuttaa 
päästövähennyksiä ja monipuolistaa liikkumisen tottumuksia ja palveluita kunnassa ja 
yrityksissä. Osa ratkaisuista sisältää arvion sen vaikutuksista terveyteen ja päästöihin sekä 
arvion kustannuksista ja vaativuudesta.

Sivuilla on mahdollisuus jaotella ratkaisuja ja tarkastella juuri omasta näkökulmasta 
kiinnostavia toimenpiteitä. Palettia täydennetään hiljalleen lisää.

Seuraavilla dioilla esitellään muutama paletista poimittu Salon 
seudun tarpeisiin vastaava toimenpidesuositus. Lisää toimenpiteitä 
esitellään ratkaisupaletissa. 

http://www.valonia.fi/liikkumisenratkaisuja


  



 



 



  



Linkkejä ja lisätietoa

• Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti 
(Valonian sivuilla)

• Varsinais-Suomen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma

• Varsinais-Suomen ilmastotiekartta 
• Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus

Anna von Zweygbergk
Projektiasiantuntija
anna.zweygbergk@valonia.fi
040 182 1117

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

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

Ota yhteyttä:

http://valonia.fi/liikkumisenratkaisuja
https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo
https://ymparistonyt.fi/hiilineutraalilounaissuomi/varsinais-suomen-ilmastotiekartta-2030/
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
mailto:anna.zweygbergk@valonia.fi
mailto:riikka.leskinen@valonia.fi
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