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Esimerkkejä mallikuntien mahdollisuuksista edistää kestävää liikennettä. (Kiiskilä ym. 2002,  LVM-ohjelmat, Nilsson 2001, YTV 2002.) 

  Yleiset toimenpiteet Kevyen liikenteen edistäminen Joukkoliikenteen edistäminen Autoilun järkeistäminen ja 
vähentäminen 

Tavaraliikenteen  
toimenpiteet 

Liikkumisen ohjauskeskus: tietoa 
ja opastusta aikatauluista, reiteis-
tä, lipuista, kevyestä liikenteestä, 
kimppakyydeistä, tervetulopakka-
uksia uusille asukkaille, liikenne-
aiheisia keskustelutilaisuuksia 

alhaisemmat nopeusrajoitukset 
autoille, liikenteen rauhoittaminen, 
kävelykadut, autottomat keskustat

investoinnit joukkoliikennekalustoon 
ja -infrastruktuuriin, linjaverkoston 
kehittäminen, joukkoliikenteen laa-
tukäytävät, pysäkkien sijainti ja 
varustetaso 

autottomat keskustat, nope-
usrajoitukset, reunaehdot 
autoliikenteelle 

kimppakyytien ja tavaralii-
kenteen yhteistyö, yritysten 
kannustaminen toimintaan 

informaatio-, tietoisuus- ja edistä-
miskampanjat, markkinointi, kou-
lutus,  haasteet ja kilpailut (Huom! 
Kohderyhmän valinta) 

kattava, toimiva, viihtyisä ja turval-
linen kevyen liikenteen verkosto, 
pyöräilyn laatukäytävät, liikenteen 
valo-ohjaus (pyörille vihreä aalto) 

aikataulu -ja reittijärjestelyt ja niistä 
tiedottaminen, neuvontatoiminta, 
kansalaisnäkökulma linjastosuunnit-
teluun 

uusien tieinvestointien rajoit-
taminen, tietullit 

kaupunkien tavaranjakelun 
yhdistäminen 

eri ryhmien välisen yhteistyön 
edistäminen, pyöreän pöydän 
keskustelut 

pyöräpysäköintijärjestelyt, pyörä-
paikkojen miniminormit 

liityntäpysäköinti pyörille ja autoille, 
matkaketjuajattelu, jalankulkuyhtey-
det pysäkeille, pyörien kuljetus 
joukkoliikennevälineissä 

autojen yhteiskäytön edistä-
minen, kimppakyytien tieto-
kannat ja kimppakyytikaistat 

haja-asutusalueiden liiken-
nejärjestelyjen integrointi 
(tavara- ja henkilöliikenne) 

ohjekirjat, oppaat, tiedotuslehtiset, 
www-sivut, keskustelufoorumit, 
tarkistuslistat 

pyöräliikenteen suunnitteluryhmän 
perustaminen, paikalliset kävely- 
ja pyöräilyohjelmat, kevyen liiken-
teen tulostavoitteet väylälaitoksille

joukkoliikennelippujen yhtenäistämi-
nen, käyttötarkoituksen laajentami-
nen, älykortit ja seutuliput, hinnoitte-
lu 

autopaikkojen maksiminormit, 
pysäköinnin kontrollointi ja 
maksut 

bussissa kuljetettavan 
tavaraliikenteen kehittämi-
nen 

liikkumisen ohjaus –päällikkö / 
konsultti / koordinaattori, liikkumi-
sen ohjaus-neuvonantajien koulu-
tus 

talvikunnossapidon parantaminen 
ja tapaturmien ehkäisy, kevyen 
liikenteen väylien palautejärjes-
telmät, kunnossapidon organi-
sointi 

liikennelaitosten ja joukkoliikenteen 
imagon nostaminen 

autottomien asuinalueiden 
perustaminen 

paikallisten tuottajien tu-
keminen, esim. lähiruoka-
neuvonta 

Autottoman päivän vietto 

lainapolkupyörät, kaupunkipyörät, 
polkupyörien ja niiden lisälaittei-
den vuokrauksen edistäminen, 
virkapolkupyörät  

koematkustajat  nopeusrajoitusten alentami-
nen 

kunnan jakelukuljetusten 
koordinointi (tehokkaampi 
reitinoptimointi, täydemmät 
kuormat)  

ympäristömyötäiset liikennejärjes-
telmä-suunnitelmat, rahoitus 

viitoitetut pyörä- ja kävelyreitit, 
kartat, ohjatut pyöräily- ja kävely-
kierrokset, „pyöräilyturismi“ 

alennukset ja tuet joukkoliikenne-
matkoihin 

kunnan työntekijöiden työ-
matkaliikkuminen, virkamat-
kat  

 

hiljaisten alueiden kartoittaminen 
ja suojelu 

esteettömyyden turvaaminen 
(myös työmaa-alueet!), erityis-
ryhmien huomioiminen, turvatto-
muusnäkökulma (valaistus ym.)  

liikuntaesteisten liikkumismahdolli-
suudet ja erityisryhmien mukaanotto 
suunnitteluun 

Car Free Cities –verkostoon 
liittyminen   
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tutkimus ja seuranta, ilmanlaatu-
tavoitteet, melun vähentämista-
voitteet, terveys, energiankulutus 

turvallisuuskampanjat esim. pyö-
räilykypärän käytöstä, välineiden 
ja varusteiden kehittäminen (liu-
kuesteet ym.) 

joukkoliikenne erityistapahtumien 
yhteydessä, yhteiskuljetukset kou-
luun ja harrastuksiin 

suurtapahtumien liikkumisen 
ohjaus ja maksulliset pysä-
köintipaikat 
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  Yleiset toimenpiteet Kevyen liikenteen edistäminen Joukkoliikenteen edistäminen Autoilun järkeistäminen ja 
vähentäminen 

Tavaraliikenteen  
toimenpiteet 

vuokrauskäytäntöjen edistäminen 

pyöräliikenteen organisoinnin 
parantaminen, pyöräilyn yh-
dyshenkilöt, pyöräilykuntien ver-
kosto 

haja-asutusalueilla linjaliikenteen, 
koululaiskuljetusten, palveluliiken-
teen ym. yhdistäminen, joustavat 
joukkoliikennemuodot 

autonvuokrauksen käytäntö-
jen kehittäminen, myös pa-
kettiautot 

  

ympäristö- ja liikennekasvatus 
kouluissa ym., lasten liikennepelit 

kevyen liikenteen turvallisuus 
koulujen ympäristöissä, koulu-
matkojen pyöräily- tai kävelyryh-
mät 

kyläkeskusten elvyttäminen nuorten kouluttaminen autot-
tomuuteen   

maankäytön suunnittelu, tiivis 
yhdyskuntarakenne (lähipalvelut!) 

pyöräillen tai kävellen töihin-
kampanjat (esim. terveys- ja kun-
nonkohotus-näkökulmasta), koe-
matkailijat 

esimerkkialueet, joukkoliikenteen 
priorisointi liikennesuunnittelussa 

yhteiskuljetukset kouluun ja 
harrastuksiin, auton vaihto-
ehdot vapaa-ajan matkoilla 

  

 

ekoasuinalueprojektit 
pyöräliikenteen seuranta, pyöräi-
lyn tilinpito, kevyen liikenteen 
laatujärjestelmät 

vaihtoehtoiset polttoaineet joukkolii-
kennevälineissä 

auton hankintaan ja käyttöön 
liittyvä koulutus ja tiedotus  

työmatkaliikenteen liikkumisen 
ohjaus-suunnitelma, keskustelu, 
aloitteet, kyselyt 

pyöräilyn olosuhteiden paranta-
minen työpaikalla (pyöräpysäköin-
ti, suihkut, pyörätiet) 

yrityksen omat sukkulabussilinjat 

kimppakyyteihin rohkaisemi-
nen: pysäköintietuuksia, 
varajärjestelmä ongelmatilan-
teissa, kilometrikorvaukset 

tavaraliikenteen suunnittelu 
ja optimointi uuden tieto-
tekniikan avulla 

työmatkan kulkutapavaihtoehdois-
ta tiedottaminen, neuvonta 

työpaikka / työmatkapolkupyörät 
ja pyörien yhteiskäyttö 

työsuhdejoukkoliikenneliput, työnan-
tajan tarjoamat edulliset liput 

työsuhdeautojen vähentämi-
nen ja niiden hankintojen 
ohjaaminen vähän kuluttaviin 
malleihin 

sähköinen liiketoiminta, 
keskitetyt kotiinkuljetukset 

liikkumisen ohjaus-henkilökunnan 
koulutus ja liikkumisen ohjaus-
päällikön nimeäminen 

työsuhdepolkupyörät tm. edullinen 
pyöränhankintamahdollisuus, 
tukea työmatkaliikunnan varuste-
hankintoihin (joululahjat) 

joukkoliikenteen alennukset ja tuet 

autojen yhteisomistuksen 
käytön suosiminen pysäköin-
nissä, autojen yhteiskäyttö-
pisteet 

vaihtoehtoisten polttoainei-
den käyttöönotto tavaralii-
kenteessä, ympäristöystä-
vällisemmät ajoneuvot 

työaikojen joustavuus paremmat matkakorvaukset työ-
matkapyöräilijöille 

liityntäpysäköinnin suosiminen työ-
paikan pysäköinnin sijaan 

säästävän ajotavan neuvon-
ta, ympäristöystävällisempien 
autojen valinta esim. työsuh-
deautoiksi 

säästävän ajotavan kurssit 

informaatioteknologian hyödyntä-
minen, esim. etätyön ja vi-
deoneuvottelujen suosiminen 

pyöräillen tai kävellen töihin kam-
panjat, kilpailut, koepyöräilijät  

joukkoliikennevälineessä suoritetun 
työn katsominen osaksi työaikaa 

kalliimmat parkkipaikat yk-
sinautoileville, tarveharkintai-
nen paikkojen jako, ABC-
sijaintiin perustuva pysäköin-
tipolitiikka (saavutettavuus 
julkisilla) 

ostosmatkojen vähentämi-
nen tavaroiden kotiinkulje-
tusten avulla 
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työnantajan autojen käyttömahdol-
lisuus 

koematkailijat eli pyöräilemään 
siirtyvät tapa-autoilijat 

ilmaiset joukkoliikenneliput koeajalle 
tapa-autoilijoille taksin käyttö työasiamatkoilla yritysten välinen yhteistyö 

kuljetuksissa  
 


