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ALKUSANAT 
 
Ihmiset valitsevat kulkumuotonsa työ-, asiointi- ja vapaa-ajanmatkoilla pääasiassa elinympäristönsä 
liikenneolosuhteiden perusteella. Tärkeitä valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat matkan pituuden li-
säksi muun muassa joukkoliikenteen palvelutarjonta sekä kevyen liikenteen olosuhteiden turvalli-
suus ja laatu. Kuntatasolla ratkaistaan monet ihmisten liikkumistarpeeseen ja kulkumuodon valin-
taan vaikuttavat kysymykset. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen kuntien rooli on 
entisestään kasvanut.  
 
Jyväskylä, Lempäälä, Kerava ja Salon seutu ovat lähteneet mukaan mallikuntatoimintaan hyvin eri-
laisista lähtökohdista. Kuntien toimintasuunnitelmat ja käytännön työ on ollut siten myös erilaista 
eri kunnissa. Yhteistä kaikille kunnille on ollut kuitenkin liikennesektorin toimijoiden välisen yh-
teistyön lisääminen sekä kestävien liikennemuotojen puolesta kampanjointi. 
 
Tämä raportti sisältää yhteenvedon Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen 2002 – 2004 lähtökoh-
dista ja sisällöstä. Raportissa on arvioitu myös toimintatavan vaikuttavuutta; onko se tuonut lisäar-
voa kuntien kevyen ja joukkoliikenteen edistämiselle. Mallikuntahankkeen loppuraportin laatimista 
on ohjannut työryhmä. Raportin kokoamisesta työryhmän ohjauksessa on vastannut ympäristösuun-
nittelija Merja Tyynismaa A-Tie Oy:stä. Työryhmään kuuluivat: 

Kari Korpela, pj. Liikenne- ja viestintäministeriö, henkilöliikenneyksikkö 
Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö 
Timo Vuoriainen Jyväskylän kaupunki 
Marko Mäenpää Keravan Kaupunki 
Reija Kiviluoto Salon seutu 
Kaija Kuivasniemi Lempäälän kunta 
Jouko Niskanen Lempäälän kunta 
Merja Tyynismaa A-Tie Oy 

 
Kiitokset mallikuntien hankeorganisaatioille pitkäjänteisestä työstä, joka jatkuu edelleen. Työryh-
mälle kiitos palautteen keräämisestä sekä pohdinnoista ja analyyseistä, joita tarvittiin hankkeen on-
nistumisen arvioinnissa ja johtopäätösten tekemisessä. 
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1 JOHDANTO 
  
Liikenne vaikuttaa päästöjen, melun ja väylärakentamisen kautta elinympäristöön ja ihmisten elä-
mänlaatuun. Kestävän liikenteen edistämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut muun 
muassa seuraavat liikennepoliittiset ohjelmat: "Kävely osaksi liikennepolitiikkaa" (LVM 6/2001), 
"Uutta pontta pyöräilyyn" (LVM 5/2001) ja "Kevyen liikenteen tutkimusohjelma" (LVM B8/2001). 
Ohjelmien yhteisenä tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn arvostuksen lisääminen itsenäisinä kulku-
muotoina ja henkilöautoriippuvuuden vähentäminen. 

Ohjelmiin kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi ministeriö käynnisti vuonna 2001 kolmivuotisen 
kevyen liikenteen edistämiseen tähtäävän Jaloin -hankkeen. Hankkeessa toteutettiin 20 tutkimus- ja 
kehittämisprojektia, joita rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi ympäristöministeriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Tiehallinto, Suomen Kuntaliitto ja Liikenneturva. 
Jaloin -hankkeesta on valmistunut yhteenvetoraportti ”Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Suomessa. 
Jaloin -hanke 2001 -2004” (LVM 29/2004).  

Jaloin -hankkeen alla erillisenä projektina käynnistyi vuoden 2002 alusta myös kestävän liikenteen 
mallikuntatoiminta. Mallikuntatoiminta oli samalla kuntien ja valtionhallinnon liikennesektorin pa-
nos Suomen kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 2001 käynnistämään kumppanuusohjelmaan, 
jossa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistettiin kestävää kehitystä niin sanottujen tulevaisuussi-
toumusten kautta. Mallikuntatoiminnan käynnistämisen taustalla vaikutti kuntien roolin korostumi-
nen kestävän liikenteen edistämisessä. Pääosa kevyen liikenteen matkoista tehdään kaupungeissa. 
Lisäksi kuntien päätäntävalta liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa on kasvanut uuden maankäyttö- 
ja rakennuslain myötä. Suomessa mallikuntatoimintaa ei ole aikaisemmin kokeiltu, mutta muualta 
vastaavia esimerkkejä löytyy esimerkiksi Tanskan Odensesta ja Ruotsin Lundista.  

Mallikuntatoiminnasta kiinnostuneita kuntia haettiin liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä 
seminaarissa loppuvuodesta 2001. Jatkoneuvottelujen jälkeen kestävän liikenteen mallikunniksi ha-
keutuivat Jyväskylä, Kerava ja Lempäälä. Näissä kunnissa mallikuntatoiminta käynnistyi vuoden 
2002 aikana kuntien laatimien omien toimintasuunnitelmien pohjalta. Salon seutu liittyi mallikunta-
toimintaan Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön myötä helmikuussa 2003. LVM on ra-
hoittanut 50 % kuntien työn koordinoinnin palkkakuluista ja avustanut erikseen mallikuntien ja Sa-
lon seudun tutkimushankkeita. Kunta tai sen yhteistyötaho on rahoittanut varsinaiset kehittämistoi-
menpiteet. 

Mallikuntien lähtötilanteesta on laadittu raportti ”Kestävän liikenteen mallikuntatoiminta. Lähtöti-
lanne ja toimintasuunnitelmia Jyväskylässä, Keravalla ja Lempäälässä” (LVM 4/2003). Raportissa 
kuvataan Jyväskylän, Keravan ja Lempäälään lähtötilanne kestävän liikenteen kehittämisen kannal-
ta, esitellään alustavia toimintasuunnitelmia ja hankkeelle asetettuja odotuksia. Tässä raportissa ker-
rataan lyhyesti lähtökohdat ja tavoitteet. Pääpaino on hankkeessa kertyneiden kokemusten kuvaami-
sessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Raportissa esitetään myös suosituksia toiminnan 
jatkamiseksi ja rahoittamiseksi tulevaisuudessa.  
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Kuva 1. Kestävän liikenteen mallikuntahankkeessa mukana olleet kunnat ja seutukunnat sekä niiden 
sijainti.  
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2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
2.1 Yleistä 
Mallikuntatoiminnan keskeisenä tavoitteena oli edistää kestävää liikennettä paikallisella tasolla. 
Käytännössä esimerkkikunnissa pyrittiin vähentämään autoriippuvuutta sekä edistämään terveellistä 
ja ympäristöystävällistä liikennekäyttäytymistä. Mallikuntatoiminnan periaatteisiin kuului, että ta-
voitteisiin pyrittiin osana kunnan normaalia toimintaa ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Työn perimmäisenä tavoitteena oli kestävään liikenteeseen liittyvän paikallisen tiedon ja osaamisen 
lisääminen sekä tämän kokemuksen siirtäminen mallioppimisen periaatteita soveltaen myös uusille 
paikkakunnille.  

Mallikuntatoiminnassa on testattu uutta työskentelytapaa erilaissa toimintaympäristöissä. Hankkeel-
la on haettu vastausta kysymykseen, tuottaako kevyen liikenteen asioita ajava toiminta lisäarvoa 
mallikuntien kevyelle liikenteelle ja liikenteelliselle kestävyydelle laajemminkin. Samalla on halut-
tu lisätä tietoutta kestävistä liikenneratkaisuista. Mallikuntatoiminnalla on tuettu kuntia, jotka ovat 
kiinnostuneita ja motivoituneita kehittämään liikenneolosuhteitaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä edistäviksi.  

Mallikuntatoiminta perustuu kuntien omiin tarpeisiin ja toimintasuunnitelmiin. Kestävän liikenteen 
mallikuntahankkeen kunnat ovat lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Sen vuoksi kuntien yksilöidyt ta-
voitteet poikkeavat toisistaan. Kuntien erilaisuus antoi erinomaisen mahdollisuuden kokeilla ja ver-
tailla erilaisia toimenpiteitä erityyppisillä paikkakunnilla. 
 
 
2.2 Jyväskylä 
 
Jyväskylä on reilun 83 000 asukkaan tiiviisti rakennettu kaupunki Keski-Suomessa. Opiskelijoiden 
osuus Jyväskylässä on suuri ja työpaikkaomavaraisuus korkea. Kaupungin väkiluku kasvaa noin tu-
hannella henkilöllä vuosittain. Yliopiston ja oppilaitosten merkitys näkyy opiskelijoiden suuren 
määrän lisäksi myös toimintakulttuurissa. Jyväskylällä on pitkät perinteet kaupungin, yliopiston ja 
elinkeinoelämän tuloksellisesta yhteistyöstä. Ripeästi kasvavan uuden teknologian rinnalla myös 
perinteisempi teollisuus on vahvoilla. Saman aikaan tutkimus- ja opetussektori tekee hyvää tulosta 
omalla sarallaan.  
 
Kevyelle liikenteelle edullisesta väestörakenteesta, lyhyistä välimatkoista ja kattavasta pyörätiever-
kostosta johtuen pyöräilyllä on Jyväskylässä vahvat perinteet. Kaupungin hoitamia kevyen liiken-
teen väyliä Jyväskylässä on yhteensä 294 km. Lisäksi Tiehallinnon Keski-Suomen tiepiirillä on 
kaupungin alueella pääteiden varsilla useita kymmeniä kilometrejä kevyen liikenteen väyliä. Vilk-
kainta pyöräily on keskustassa ja yliopiston edessä Seminaarinkadulla, jolla on keskimäärin noin 
4000 pyöräilijää vuorokaudessa. 
 
Jyväskylän asukkaista 80 % asuu alle 20 minuutin pyöräily- tai jalankulkumatkan päässä keskustas-
ta. Tämä näkyy myös kulkumuotojakautumassa. Kevyen liikenteen matkojen osuus henkilöliiken-
teen matkoista on 44 %. Joukkoliikenteen (juna tai bussi) osuus on 6 % ja henkilöauton 50 %. Kes-
tävän liikenteen edistämisen kannalta suotuisaa on myös 2002 valmistunut matkakeskus ja mallik-
kaasti toteutettu kävelykeskusta.  
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Kuva 2. Jyväskylän mallikuntahankkeessa käytössä ollut Liiku viisaasti -kartta. Punainen ym-
pyrä näyttää säteen, jonka sisältä keskustaan pyöräily kestää 20 min. Siniset ympyrät näyttävät kä-
velyyn kuluvan ajan. Sisemmältä kehältä keskustaan kävely kestää 10 min ja ulommalta 30 min. 
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Jyväskylässä mallikuntatoiminnan tavoitteena olivat konkreettiset parannukset kevyen liikenteen 
fyysisiin olosuhteisiin. Kevyen liikenteen suosimiseksi haluttiin vaikuttaa myös asukkaiden asentei-
siin sekä löytää hyviä toimintatapoja eri toimialojen väliselle yhteistyölle. Hankkeen alkuvaiheessa 
laaditussa toiminta- ja viestintäsuunnitelmassa määriteltiin kestävän liikenteen mallikuntatoiminnan 
tavoitteet Jyväskylässä seuraavasti: 
! edistää liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisia joukko- ja kevyen liikenteen hankkeita 

kunnan liikenneverkolla 
! edistää kävelyä ja pyöräilyä itsenäisinä liikkumismuotoina ja matkaketjujen osina 
! painottaa liikennepolitiikassa kevyen liikenteen asemaa, vaikuttaa liikkumista koskeviin 

mielikuviin sekä herättää keskustelua 
! hyvien toimintatapojen ja -mallien kehittäminen eri toimialojen välisen yhteistyön edistämi-

seksi 
 
Tavoitteisiin pääsemiseksi laadittiin kuvaukset useista osatehtävistä. Niistä tärkeimmäksi nostettiin 
matkakeskuksen ja keskustan pyöräpysäköinnin kehittäminen. Muita osatehtäviä olivat  
! keskustaan johtavan kevyen liikenteen laatukäytävän nimeäminen ja kehittämissuunnitel-

man laatiminen 
! Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisen kevyen liikenteen tavoitever-

kon täydentäminen 
! talvikunnossapidon laatutason nosto keskusta-alueella ja tärkeillä pääväylillä  
! pysäkkikatosten uusiminen noin viiden pysäkin vuosivauhdilla 
! katu- ja puisto-osaston ympäristöohjelmassa mainittujen esteettömyyttä parantavien toimen-

piteiden priorisointi yhdessä vammais- ja vanhusneuvoston kanssa  
! oman toiminnan kehittäminen (koulutus, osallistuminen ym.) 
! markkinointi, tiedottaminen ja kampanjointi 

 
 
 
2.3 Kerava 
 
Kerava on noin 30 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Keski-Uudellamaalla pääradan varressa, 
30 kilometrin etäisyydellä Helsingistä. Joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat hyvät se-
kä junalla että bussilla. Helsingin keskustaan pääsee junalla nopeimmillaan 23 minuutissa, ja lähtöjä 
on ruuhka-aikojen ulkopuolella 5 kpl/tunti. Pohjoisen suuntaan Järvenpäähän, Hyvinkäälle ja Rii-
himäelle junia kulkee ruuhka-aikoina 2 kpl/tunti. Junayhteydet Keravalta Helsinkiin ja väliasemille 
sekä Keravan sisäiset linja-autoyhteydet paranivat huomattavasti syksyllä 2004 valmistuneen kau-
punkiradan myötä. Ruuhka-aikana junavuoroja Keravan ja Helsingin välillä on yhteensä 8 kpl/tunti. 
Myös Kerava–Lahti-oikorata, joka valmistuu vuonna 2006, parantaa keravalaisten joukkoliiken-
neyhteyksiä. Oikorata parantaa junaliikenteen välityskykyä Itä-Suomeen ja samalla lisää pääradan 
kapasiteettiä Riihimäen ja Tampereen suuntaan. Kaupunkiradan valmistumisen yhteydessä suora 
linja-autovuorotarjonta Helsinkiin väheni jonkin verran. Kevyen liikenteen järjestelyiltään Kerava 
on ollut edelläkävijä, eräänlainen mallikunta jo ennen kestävän liikenteen mallikuntahankkeen al-
kamista. 
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Kuva 3. Keravan opaskartta 
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Kerava on pinta-alaltaan pieni, rakenteeltaan tiivis ja lähes kokonaan rakennettu. Pääosa jäljellä 
olevista haja-asutus- ja ulkoilualueista halutaan säilyttää. Etäisyydet keskustaan ovat lähes joka 
puolelta kävelyyn ja pyöräilyyn sopivat ja kevyen liikenteen verkko on kattava. Keravan 30 km2 
alueella on peräti 70 km pyöräteitä ja laaja kävelykeskusta. Keravan sisäisistä matkoista suurin osa 
(62 %) tehdäänkin jalan tai pyörällä. Kaikista keravalaisten matkoista 42 % tehdään ilmeisestikin 
kevyellä liikenteellä eikä pelkästään kävellen, 11 % joukkoliikenteellä (juna tai bussi) ja 44 % hen-
kilöautoilla (KEHYLI-tutkimus 1998). Työmatkapendelöinti, etenkin pääkaupunkiseudulle, on run-
sasta. 
 
Taulukko 1. Kulkutapajakaumat keravalaisten matkoilla. (KEHYLI 1999a, Keravan kaupunki 1999) 
 

Kevyt- ja joukkoliikenne,  
% kaikista matkoista 

Muut, 
% kaikista matkoista 

Jalan- Pyörä Juna Linja- Henkilö- Mopo Taksi Muu 

 

kulku   auto auto    
Kaikki matkat 23 19 8 3 44 2 1 0.5 
Matkat 1 2 29 10 57 1 0 0 
pääkaupunkiseudulle         
Keravan sisäiset 32 30 0.5 1 34 2 1 0.5 
matkat         
 

Keravan kaupunkitekniikka julkaisi vuonna 1999 visionsa vuoteen 2020. Sen mukaan Keravan lii-
kennejärjestelmää kehitetään edelleen kestävämpään suuntaan painottaen kävelyä ja pyöräilyä kau-
pungissa sekä eri kulkutapojen välisiä liityntäyhteyksiä. Vision mukaista liikennejärjestelmää ku-
vattiin seuraavasti. Keskusta on kävelijälle elävä. Pyöräilyverkosto on kattava ja laadukas. Autot-
tomien ja liikkumisrajoitteisten liikkumismahdollisuudet turvataan. Eri liikennemuodot kohtaavat 
Keravan asemalla, johon kehitetään toimiva ja monipuolinen matkakeskus. 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen tavoitteet sopivat hyvin yhteen edellä kuvatun vision kans-
sa. Keravalla mallikuntatoiminnan avulla pyrittiin edistämään kevyen liikenteen käyttöä etenkin lii-
tyntä- ja työmatkoilla. Tärkeimmiksi kohderyhmiksi määritettiin: 

! autoilijat, jotka kulkevat Keravan sisällä lyhyitäkin matkoja autolla 
! autoilijat, jotka kulkevat jalan, pyöräilevät tai käytävät joukkoliikennettä ainakin joskus 
! lapset ja koululaiset 
! Keravan uudet asukkaat 

Tarkemman toimintasuunnitelman laatimiseksi Keravalla inventoitiin kevyen liikenteen nykytila 
(polkupyörä- ja pyöräpysäköintilaskennat) ja verkosto. Varsinaiseen toimintasuunnitelmaan sisäl-
tyivät seuraavat toimenpiteet: 
! kevyen liikenteen tavoiteverkon toteuttaminen (uusia kevyen liikenteen väyliä ja raittiyhte-

yksiä, alikulkuja, väriasfalttikokeiluja ym.) sekä valaistuksen ja viitoituksen kartoittaminen 
ja parantaminen 

! joukkoliikenteen tavoiteverkko (Keravan kaupunkirata ja sisäiset linja-autoliikenteen järjes-
telyt, Kerava-Lahti oikorata) 

! naapurikuntien kanssa yhteisen pyöräilykartan laatiminen 
! aseman pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen ja uusien pyöräkaappien kokeilu (JOPO) 
! kävelykeskustan laajentaminen 
! koulureittien turvallisuuden kartoitus ja olemassa olevien liikennekasvatusaineistojen tes-

taaminen valituissa kouluissa 
! esteettömyyskartoitus 
! kevyen liikenteen markkinointi työpaikoilla (kysely, suunnitelmat, työmatkaliikuntakilpailu) 
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2.4 Lempäälä  
 
Pirkanmaalla sijaitseva Lempäälä on Tampereen eteläinen rajanaapuri. Muuttovoittoisessa kunnassa 
on 17 400 asukasta ja asukasluku on kasvanut 200 – 300 asukkaalla vuosittain. Asutus on keskitty-
nyt pohjois- eteläsuunnassa kulkevien valtateiden (vt 3 Tampere-Helsinki, vt 2 Tampere-Turku) 
tuntumaan 20 km pitkäksi nauhataajamaksi. Joukkoliikenneyhteydet nauhataajamasta ovat hyvät 
Tampereen suuntaan. Pinta-alaltaan laajalle, mutta harvaan asutulle haja-asutusalueelle sen sijaan 
on vaikeampi järjestää kattavaa joukkoliikennetarjontaa. Sama pätee myös kevyen liikenteen ver-
kostoon. Suuresta haja-asutusalueesta johtuen merkittävä osa kunnan alueella sijaitsevista liikenne-
väylistä on Tiehallinnon ylläpitämiä. Kunnalla onkin pitkät yhteistyöperinteet Hämeen tiepiirin 
kanssa. 
 
Yksityisautoilu on kuntaa halkovan moottoritien (vt 3) vuoksi houkutteleva liikkumismuoto niin 
työ- kuin asiointimatkoillakin. Kolme matkaa neljästä tehdäänkin henkilöautolla. Kevyen liikenteen 
(pyöräily, jalankulku) osuus kaikista tehdyistä matkoista on noin 15 % ja joukkoliikenteen vajaat 10 
%. Tiedot perustuvat 1996 kerättyihin tietoihin (Matkustuskäyttäytyminen Tampereen seudulla. 
TTKK. Tutkimuksia 21/1997). Lempäälästä on myös junayhteys Tampereelle, Helsinkiin ja Tur-
kuun. Lempäälässä pysähtyvien junien määrä on lisääntynyt vasta viime vuosien aikana ollen nyt 9 
vuoroa/arkivuorokausi.  

 
 
 
Kuva 4. Lempäälässä asutus on keskittynyt nauhataajamaan tärkeiden pääväylien varteen. 
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Kuva 5. Työmatkat Salossa kesällä ja talvella (asukaskysely 2001).   

Kestävän liikenteen mallikuntatoiminnalla oli Lempäälässä kaksi tavoitetta: 
! kulkumuodon valintaan liittyvien ympäristö- ja terveysvaikutusten tunnetuksi tekeminen eri-

tyisesti lasten ja nuorten keskuudessa 
! kevyen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen pienillä parannustoimenpiteillä 

 
Tavoitteiden toteuttamiseksi laadittu toimintasuunnitelma painottui kampanjointiin ja tiedottami-
seen kouluissa ja työpaikoilla sekä kuntaorganisaation sisällä. Sen lisäksi painotettiin vuorovaiku-
tuksen lisäämistä liikennesektorin toimijoiden välillä. Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu myös seu-
raavat konkreettiset toimenpiteet: 
! linja-autoliikenteen laatukäytäväjakson (Tampere – Lempäälän keskusta) pysäkkien paran-

tamistoimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen ohjelmointi 
! pyöräilykartan päivittäminen ja kevyen liikenteen viitoitussuunnitelman laatiminen  
! kyselytutkimus kuntalaisten tyytyväisyydestä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen palve-

lutarjontaan ja laatutasoon Lempäälässä 
 

2.5 Salon seutu 
 
Salon seutu on yhdentoista kunnan seutukunta Varsinais-Suomen rannikkoseudulla, Helsingin ja 
Turun välissä. Salosta on Turkuun 50 km ja Helsinkiin 100 km. Seutukuntaan kuuluvat Salo, Halik-
ko, Pertteli, Perniö, Somero, Kuusjoki, Kiikala, Muurla, Suomusjärvi, Kisko ja Särkisalo. Seudulla 
on yhteensä noin 63 000 asukasta. Suurin kunta on 25 000 asukkaan Salon kaupunki ja pienin 750 
asukkaan Särkisalo. Perinteisesti Suomen vilja-aittana tunnettu seutu, erityisesti Salo, on kasvatta-
nut vaurauttaan sinne sijoittuneen elektroniikkateollisuuden ja huipputeknologian myötä. Seutukun-
nan kuntien välinen yhteistyö ei vanhastaan ole ollut kovin kiinteää.   
 
Salon seudulla kevyen liikenteen edellytykset ja liikenneympäristöt ovat hyvin erilaisia. Salon kau-
pungissa on hyvin kattava ja toimiva kevyen liikenteen verkko. Kevyen liikenteen väyliä on yhteen-
sä 95 kilometriä ja niistä 9 km on Tiehallinnon ylläpitämiä. Salossa myös pyöräillään paljon. Salon 
asukaskyselyn mukaan 64 prosenttia työmatkoista kuljetaan kesällä kävellen tai pyörällä. Talvella-
kin kävellen ja pyörällä kuljetaan 42 prosenttia työmatkoista. Kattavasta kevyen liikenteen verkosta 
huolimatta Salon kevyen liikenteen edellytyksissä on kehitettävää. Ennen malliseututoimintaa kau-
pungista puuttui kevyen liikenteen viitoitus, pyöräilykartta oli vanhentunut ja esimerkiksi rautatie-
aseman pyöräpysäköintimahdollisuudet olivat puutteelliset.  
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Salon ja Halikon kevyen liikenteen väylien voidaan katsoa muodostavan yhtenäisen verkon. Pert-
telin ja Salon välillä on myös kevyen liikenteen yhteys. Halikossa kevyen liikenteen väyliä on 24 
kilometriä, joista Tiehallinnon ylläpitämiä 17 kilometriä. Perttelin kevyen liikenteen väylät, 6,5 ki-
lometriä, ovat Tiehallinnon ylläpitämiä. Perniössä kevyen liikenteen väyliä on reilut 10 kilometriä 
ja Somerolla alle 10 kilometriä. Seudun pienimmissäkin kunnissa on vähintään lyhyt kevyen liiken-
teen väyläjakso (Särkisalossakin rakenteilla). Tästä huolimatta puutteita on paljon. Kuntakeskusten 
väylät eivät kata rakennettua aluetta ja pienemmät taajamat ja maantien varren asutus ovat pääasias-
sa ilman kevyen liikenteen väyliä. Monen lapsen koulumatka taittuu tienpientareella tai liikennetur-
vallisuussyistä johtuen koulukuljetuksen kyydissä.    

 
 
Kuva 6. Salon seudun kunnat ovat Salo, Halikko, Pertteli, Perniö, Somero, Kuusjoki, Kii-
kala, Muurla, Suomusjärvi, Kisko ja Särkisalo.  
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Salon seudulla aloitettiin liikennejärjestelmätyö vuonna 2001. Sen osaselvitys kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisestä valmistui 2002. Osaselvityksessä todettiin, että aiesopimuksessa mainittujen kevyen 
liikenteen toimenpiteiden toteuttaminen ja toteutumisen seuranta edellyttää uutta henkilöresurssia. 
Seutukunnan yhteinen kevytliikenneasiamies aloitti työnsä helmikuussa 2003 kestävän liikenteen 
mallikuntahankkeen alla.  
 
Salon seudulla mallikuntahankkeelle asetettiin seuraavat tavoitteet: 
! luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvamiselle itsenäisinä liikennemuotoina 

ja matkaketjujen luontevina osina 
! kehitetään kevyen liikenteen fyysistä toimintaympäristöä turvallisemmaksi 
! liikkumisympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa tavoitellaan toimivuutta, viihtyisyyt-

tä ja esteettömyyttä 
! lisätään Salon seudun kuntien välistä yhteistyötä 

 
Asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi suunniteltiin kehittämistoimenpiteitä liittyen kevyen liiken-
teen puolesta kampanjointiin, esteettömyyteen, liityntäpysäköintiin ja kevyen liikenteen tavoite-
verkkoon: 
! esteettömyyskartoitukset Salossa, Halikossa, Somerolla ja Perniössä 
! katoksellisen pyöräparkin suunnittelu ja toteutus Salon rautatieasemalla (palvelee koko seu-

tukuntaa) 
! kevyen liikenteen tavoiteverkon toteuttaminen eri hankkeilla (suunnittelu, toteutus) 
! kevyen liikenteen viitoituksen suunnittelu ja toteutus Salossa, Halikossa ja Perttelissä 
! pyöräilyreitin toteutus välille Salo – Strömma  
! pyöräilykartan laatiminen yhdessä Salon, Halikon ja Perttelin kanssa 
! virkapyörien hankkiminen Salon kaupungin virkamiesten käyttöön 
! ”pyörällä töihin” - haastekampanja 
! Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen (Salo) 
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3 ORGANISAATIO JA RAHOITUS 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeessa mukana olleilla kunnilla ja kaupungeilla oli kullakin oma 
hankeorganisaatio, johon kuului muun muassa kunnan eri hallintokuntien ym. toimijoiden edustajis-
ta koostuva ohjausryhmä sekä koko- tai osapäiväinen hankekoordinaattori. Kuntakohtaisten hanke-
organisaatioiden perustamisen eräänä lähtökohtana oli turvata toimintaidean säilyminen ja toimin-
nan jatkuminen kunnissa myös itse hankkeen päättymisen jälkeen. Mallikuntatoiminnan kustannuk-
set ja rahoitus olivat erilaiset joka kunnassa. LVM rahoitti osan kuntien tutkimus- ja kehityshank-
keista ja puolet koordinaattorin palkkakustannuksista.  
 
 
3.1 Kuntien koordinaatiomallit 
 
Kokopäiväinen hankekoordinaattori (Jyväskylä) 
Jyväskylän kaupunki palkkasi mallikuntahankkeelle kokopäiväisen koordinaattorin. Koordinaattori 
työskenteli teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osaston alaisuudessa ja osallistui tiiviisti 
myös vastuualueen jokapäiväiseen toimintaan asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Katu- ja puisto-
osasto vastaa Jyväskylän kaupungin katualueiden, puistojen, satamien ja jätehuollon palveluiden 
järjestämisestä ja ylläpidosta.  
 
Kuntaorganisaation ulkopuolinen koordinaattori (Kerava, Lempäälä) 
Keravalla mallikuntatoimintaa koordinoi Teknillisen korkeakoulun (TKK) liikennelaboratoriossa 
työskentelevä erikoistutkija. Kaupungin omassa organisaatiossa yhteyshenkilönä toimi liikenne-
suunnittelija. Hankkeen resursseihin sisältyi lisäksi yksi TKK:ssa tehty diplomityö.  
 
Myös Lempäälässä hankekoordinaattorin työpanos ostettiin kuntaorganisaation ulkopuolelta. Koor-
dinaattorina toimi konsultti. 
 
Monen kunnan yhteinen kevytliikenneasiamies (Salon seutu) 
Salon seudulla mallikuntatoimintaa koordinoi osa-aikainen (kaksi päivää viikossa) kevytliiken-
neasiamies. Salon kaupunki toimi kevytliikenneasiamiehen työnantajana ja tarjosi tälle työtilat, tie-
tokoneen ja muut toimintaedellytykset. Kevytliikenneasiamies siirtyi keväällä 2004 muihin tehtä-
viin ja tilalle valittiin uusi asiamies.  
 
 
3.2 Kuntien ohjausryhmät 
 
Jyväskylä 
Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin edustajat Jyväskylän kaupungin kaikista hallintokunnista sekä 
Keski-Suomen tiepiiristä, Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Liikenneturvasta, Jyväskylän mat-
kailusta, Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry:stä ja Jyväskylän liikenteestä. Käytännössä ohjaus-
ryhmän työskentelyyn osallistuivat kuitenkin aktiivisimmin ne kaupungin hallintokunnat, joiden 
tehtäväkenttää lähimpänä kevyt liikenne on. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuivat myös JALOIN 
-hankkeen ja LVM:n edustajat. Tarpeen mukaan kokouksiin kutsuttiin muita asiantuntijoita. 
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Jyväskylässä ohjausryhmä kokoontui keksimäärin viisi kertaa kalenterivuoden aikana. Sen puheen-
johtajana toimi tekninen johtaja ja sihteerinä sekä esittelijänä koordinaattori. Ohjausryhmän tehtä-
vänä oli ohjata ja valvoa hankkeen toiminta- ja viestintäsuunnitelman toteutumista sekä toimia 
edustajiensa kautta eri toimialojen ja organisaatioiden viestinviejänä. Ohjausryhmän jäsenillä oli 
mahdollisuus myös tehdä aloitteita ja toisaalta velvollisuus tarvittaessa hyväksyttää omaa tahoaan 
koskevat toimenpiteet organisaatiossaan. 
 
Kerava 
Mallikuntahanketta varten perustettuun ohjausryhmään kutsuttiin edustajat Keravan kaupungin so-
siaali- ja terveys-, koulutus- ja ympäristövirastoista ja liikuntapalveluista sekä liikenne- ja viestin-
täministeriöstä, Ratahallintokeskuksesta, Tiehallinnosta ja Keski-Uudenmaan kehittämiskeskukses-
ta. Mallikuntahankkeessa tehtiin lisäksi yhteistyötä koulujen, niiden oppilaiden ja vanhempien sekä 
yritysten kanssa. Ohjausryhmä kokoontui noin 2 – 3 kuukauden välein. 
 
Lempäälä 
Lempäälässä hankkeen ohjausryhmän tehtävät hoiti kunnan kestävän kehityksen työryhmä, joka on 
toiminut vuodesta 1997 lähtien. Työryhmässä on kunnan kaikkien toimialojen ja kunnanhallituksen 
edustus ja se perustettiin aikanaan paikallisagendatyötä varten. Agendan valmistumisen jälkeen 
vuodesta 1999 lähtien työryhmä on valvonut ja ohjannut paikallisagendan toteuttamista. Lempää-
lässä kestävän liikenteen mallikuntahanke oli osa agendan toimeenpanoa.  
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeelle perustettiin Lempäälässä ohjausryhmän lisäksi myös yh-
teistyöryhmä, jotta kuntaorganisaation ulkopuoliset liikennesektorin toimijat saataisiin työhön mu-
kaan. Yhteistyöryhmässä oli niin ikään kunnan kaikkien toimialojen edustus ja lisäksi Hämeen tie-
piirin, liikenne- ja viestintäministeriön, Ratahallintokeskuksen ja Linja-autoliiton edustus. Koor-
dinaattori toimi yhteistyöryhmän valmistelijana ja sihteerinä.  
 
Salon seutu 
Kevytliikenneasiamiehen työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa oli edustajat Varsinais-Suomen liitosta, 
Turun tiepiiristä, Salon kaupungin teknisestä toimesta ja liikuntatoimesta, Someron kaupungista se-
kä Perttelin ja Halikon kunnista. Lisäksi ohjausryhmään kuului Vihreä laakso –hankkeen projekti-
päällikkö, joka käytännössä hoiti kevytliikenneasiamiehen esimiehen tehtäviä. Myös liikenne- ja 
viestintäministeriön edustaja osallistui ohjausryhmän kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.  
 
 
3.3 Muu organisaatio ja vuoropuhelu 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahanke oli osa Jaloin -hanketta, jolla oli oma ohjausryhmänsä. Ohja-
usryhmä toimi mallikuntahakkeeseen nähden lähinnä yhteydenpitotahona. LVM -vetoisen ohjaus-
ryhmän lisäksi ministeriössä toimi alkuvaiheessa kaksi, loppuvaiheessa yksi rahoitus- ja yhteyden-
pitoasioita hoitava virkamies. Ministeriön toimesta perustettiin myös kestävän liikenteen mallikun-
tien yhteinen sähköpostilista.  
 
Jyväskylässä ohjausryhmätyöskentelyn lisäksi muunlaista yhteistyötä ja vuoropuhelua lisättiin kau-
punkiorganisaation sisällä ja myös ulospäin. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken edistettiin esimer-
kiksi toteuttamalla yhteisiä kampanjoita ja tapahtumia sekä konkreettisia hankkeita. Mallikunta-
hankkeen projekteihin ja ohjausryhmän kokouksiin osallistui myös seuroja ja yhdistyksiä. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Jyväskylän Pyöräilyseura, Tulevaisuuden elävä 
luonto – DODO ry ja Jyväskylän paikallisagendatyötä vetävä JAPA ry. Hankekoordinaattori osallis-
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tui Jyväskylän kaupungin ilmastostrategiatyöryhmän ja opetustoimen liikenneturvallisuustyöryh-
män työskentelyyn syksyn 2003 aikana. Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osaston edusta-
jat osallistuvat vammais- ja vanhusneuvostojen työskentelyyn.  
 
Lempäälässä virallisten työryhmien lisäksi mallikuntahanke teki yhteistyötä Kunnossa kaiken ikää -
työryhmän, koulujen ja joidenkin yritysten kanssa.  Kuntaorganisaation sisällä hankkeen yhteys-
henkilönä oli ympäristönsuojelusihteeri. 
 
Salon seudulla ohjausryhmän lisäksi jokaiseen seudun kuntaan oli nimetty kevytliikenneasiamiehel-
le yhteyshenkilö, johon asiamies ensisijassa otti yhteyttä kunnan kevyen liikenteen asioissa. Ohjaus-
ryhmien kokousmuistiot lähetettiin yhteyshenkilöille tiedoksi. Kuntien yhteyshenkilöinä toimi yh-
deksässä kunnassa teknisen toimen edustaja (rakennustarkastaja, kunnaninsinööri ym.) ja kahdessa 
kunnassa kunnanjohtaja. 
 
Hankekunnat osallistuivat Jaloin -hankkeen tiedotustilaisuuksiin, teemapäiviin ja työryhmätyösken-
telyyn (mm. yhteistyöryhmä, talvijalankulkutyöryhmä). Mallikunnat liittyivät Suomen pyöräilykun-
tien verkostoon. Kuntien, Jaloin –hankkeen ja LVM:n välistä yhteistyötä ja ajatuksenvaihtoa ylläpi-
dettiin kerran vuodessa järjestettävissä mallikuntatapaamisissa.  
 
 
3.4  Mallikuntahankkeen kustannukset ja rahoitus  
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen kustannukset muodostuivat hankekunnissa, ministeriössä 
ja muissa organisaatiossa tehdystä virkatyöstä (hankekunnat, yhteistyökumppanit), investoinneista, 
kuntakohtaisten hankekoordinaattoreiden palkoista sekä ostopalveluista (suunnitelmat, tutkimukset 
ym.).  Ostopalveluiden, koordinaation ja investointien osalta kokonaiskustannukset ovat laskettavis-
sa. Virkatyön hintaa sen sijaan on mahdotonta laskea tarkasti. Siitä voidaan esittää vain summittai-
sia arvioita.  
 
Jyväskylän mallikuntahankkeen kustannukset olivat yhteensä 395 000 euroa. Ne jakaantuivat 
eri osatehtävien ja toimijoiden kesken seuraavasti: 

Suunnittelukustannukset 141 000 euroa. Tästä  
! Jyväskylän kaupungin osuus oli 49 000 euroa 
! Liikenne- ja viestintäministeriön osuus oli 80 000 euroa 
! Keski-Suomen tiepiirin osuus 8 500 euroa 
! muiden osapuolten osuus oli yhteensä 3 500 euroa. 

Rakentamiskustannukset Jyväskylän kaupungin osalta olivat 110 000 euroa. Tiehallinto rakensi 
yleisten teiden yhteyteen uusia kevyen liikenteen väyliä kaupungin alueella omalla kustannuk-
sellaan aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. 

Kampanjointikustannukset 14 000 euroa. Tästä 
! Jyväskylän kaupungin osuus oli 10 000 euroa 
! Keski-Suomen tiepiirin ja Liikenneturvan osuus oli yhteensä 4 000 euroa 

Koordinaattorin ja kesällä 2003 palkatun tutkija-apulaisen yhteenlasketut palkkakulut sivuku-
luineen olivat noin 130 000 euroa. Tästä 
! Jyväskylän kaupungin osuus oli 65 000 euroa 
! Liikenne- ja viestintäministeriön osuus oli 65 000 euroa 
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Keravalla mallikuntahankkeeseen ei missään vaiheessa varattu erillistä määrärahaa. Ulko-
puolisen koordinaattorin palkkakustannukset maksettiin Kaupunkitekniikan käytössä olleista suun-
nittelurahoista ja kaikki investoinnit normaalin investointibudjetin sisältä. Mallikuntatoimintaa ja 
siinä luotua toimintasuunnitelmaa käytettiin toimien ja rahoituksen oikeaan kohdentamiseen. Suuri 
osa tehdyistä investoinneista olisi toteutunut joka tapauksessa joskus, mutta mallikuntahankkeen 
avulla joidenkin toimenpiteiden toteutusta voitiin selkeästi aikaistaa.  Ulkopuolisen koordinaattorin 
palkkakustannukset olivat yhteensä noin 130 000 euroa, josta liikenne- ja viestintäministeriön osuus 
oli 65 000 euroa. Kaupungin omien työntekijöiden mallikuntahankkeeseen käyttämää suunnittelu- 
ja työaikaa ei ole laskettu. 
 
Lempäälässä mallikuntatoiminnan kokonaiskustannukset olivat 157 300 euroa. Tästä summas-
ta investointien osuus oli 42 000 euroa (kuuden pysäkkiparin uusiminen), ostopalveluina hankittu-
jen suunnitelmien ja selvitysten osuus oli 34 100 euroa, koordinaation osuus oli 36 000 euroa ja 
kampanjoinnin sekä kunnan oman työn osuuden arvioitiin olevan yhteensä 45 200 euroa. Liikenne- 
ja viestintäministeriö rahoitti koordinaatio- ja suunnittelukustannuksista puolet eli 35 000 euroa. 
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri osallistui myös muun muassa kevyen liikenteen viitoituksen ja laatu-
käytäväjakson pysäkkitoimenpiteiden suunnittelukustannuksiin noin 7 200 eurolla. Tiepiiri rakensi 
myös Harakkalan uuden pysäkkiparin, jonka hinta oli 22 000 euroa. Mallikuntahankkeen aikana 
Hämeen tiepiiri rakensi myös pitkään odotetun Nurmen kevyen liikenteen väylän.  
 
Salon seudulla malliseututoiminnan kustannukset koostuivat asiamiehen palkka- ja toimintakus-
tannuksista ollen yhteensä 84 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi vuosille 2003-
2004 yhteensä 50 000 euroa, joista 30 000 euroa henkilökustannuksiin ja 20 000 euroa toimenpitei-
siin. Salon kaupunki käytti noin 20 000 euroa virkapyöriin, pyöräkatokseen ja viitoitussuunnitelman 
toteutukseen. Pertteli osallistui toimenpideselvitykseen Kaivola-Inkereentien kevytliikenneväylästä 
ja jokisillasta noin 4500 eurolla. Halikko kustansi osan kevytliikenneviitoista. Perniö osallistui ak-
tiivisesti Salo-Strömma –pyörämatkareitin suunnitteluun. Tiehallinto osallistui noin 10 000 eurolla 
Salo-Halikko-Pertteli -viitoitussuunnitelman tekoon ja toteutukseen. Lisäksi malliseututoiminnan 
ohjausryhmätyöskentelyyn ja eri osaprojektien toteuttamiseen osallistui useita henkilöitä eri kunnis-
ta ja organisaatioista. Heidän arvokasta työpanostaan on vaikea laskea, mutta voidaan arvioida, että 
kyse on useista sadoista henkilötyötunneista.   
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4 TOIMINTASUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN  
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen alkuvaiheessa laaditut toimintasuunnitelmat toteutuivat 
hankekunnissa pääsääntöisesti hyvin. Toteutuneet toimenpiteet painottuivat kevyen liikenteen olo-
suhteita kohentaviin suunnittelu- ja investointihankkeisiin sekä kampanjointiin. Toimijaosapuolten 
välisen yhteistyön tiivistäminen ja vuoropuhelun lisääminen osoittautui luultua vaikeammaksi teh-
täväksi, vaikka tahtoa siihen olikin. Vaikeuksia oli erityisesti aikataulujen yhteensovittamisessa ja 
yhteistyöhön liittyvän lisätyön resursoinnissa.   
 
 
4.1 Kävelyn ja pyöräilyn markkinointi 
 
Tiedottaminen ja vuoropuhelu 
Kaikki mallikunnat ylläpitivät hanketta koskevaa informaatiota omilla Internet-sivuillaan. Jyväsky-
lässä laadittiin lisäksi mallikuntahankkeen yleisesite ja erilliset esitteet osaprojekteista. Hankkeen 
käynnistyessä ja erilaisiin tapahtumiin liittyen mallikuntatoiminta oli esillä paikallisissa ja valta-
kunnallisissa sanomalehdissä sekä sähköisissä viestimissä. Hankkeesta kirjoitettiin myös artikkelei-
ta ainakin kunta- ja liikennealan julkaisuihin.  
 
Jyväskylässä mallikuntahanke järjesti yhdessä Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja osuuskunta 
Suunnitteluverkko a4:n kanssa alueellisen liikennefoorumin (ALF) nimellä kolme seminaaria. ALF-
hanke sai rahoituksen Ilmastomuutoksen viestintäohjelmasta. Lempäälässä järjestettiin valtuusto-
seminaari, jonka teemana oli kestävä liikenne Lempäälässä. Kaikilta valtuustoryhmiltä pyydettiin 
aiheesta etukäteen valmisteltu puheenvuoro.  
 
Hankekunnissa Keravaa lukuun ottamatta (Salon seudulla Salo, Halikko ja Pertteli yhdessä) päivi-
tettiin olemassa olevat pyöräilykartat. Keravan, Tuusulan ja Järvenpään yhteinen pyöräilykartta il-
mestyy keväällä 2005. Lempäälässä pyöräilykartta jaettiin jokaiseen kotitalouteen ja kaikki koulut 
saivat sitä haluamansa määrän erilaisiin opetustarkoituksiin.    
 

 
 

Kuva 7. Lempäälässä
pyöräilykarttaa on
käytetty opetusmateri-
aalina kouluissa,
muun muassa liikunta-
tunneilla. 
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Kampanjointi 
Jyväskylässä, Lempäälässä ja Keravalla toteutettiin kampanjoita, joilla pyrittiin vaikuttamaan ennen 
muuta työ- ja koulumatkojen kulkutavan valintaan. Salossa kampanjoinnin pääkohderyhmä oli työ-
paikat, erityisesti kaupungin omat työntekijät. Hankekunnissa toteutettiin seuraavat kampanjat: 

Jyväskylä  
! Valtakunnallinen pyöräilyviikko toukokuussa 2003 ja 2004 sekä autottomaan päivään huipentu-

va Liikkujan viikko syyskuussa 2003 ja 2004.  
! Työpaikoille suunnattu viikon pituinen työmatkaliikuntakilpailu keväällä 2003 ja 2004. 
! Viikon pituinen liukastumistapaturmien ehkäisykampanja marras- joulukuun vaihteessa järjestä-

jinä tekninen palvelukeskus, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus ja LVM. Kampanjan yhteydessä 
jaettiin muun muassa 500 paria kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä aktiivisesti liikkuville ikään-
tyville. 

! Heijastinkampanja tammikuussa 2003. Kampanjan aikana jaettiin noin 2500 Liikenneturvan, 
Keski-Suomen tiepiirin, Tieliikelaitoksen, Elävä kaupunkikeskusta ry:n ja teknisen palvelukes-
kuksen heijastinta 6. – 7.-luokkalaisille ja paikallisliikenteen bussimatkustajille.  

Kerava 
! Työmatkaliikuntakilpailu syksyllä 2003.  
! Useita liikuntatapahtumia kuten esim. vuonna 2003 järjestetty Pyöräilyviikko, Kunnossa kaiken 

ikää –tapahtuma ja Kerava liikkuu –päivä 
! Valituissa kouluissa testattiin Helsingin kaupungin peruskoulun 7-9 luokkien opettajille kehitet-

tyä liikenne- ja ympäristökasvatuspakettia. 

Lempäälä 
! Hyötyliikuntaa työmatkoille –kampanja. Kolmen kuukauden seurantajakso keväällä 2003. Jär-

jestäjinä mallikuntahanke ja Kunnossa kaiken ikää –työryhmä. 
! Kestävästi ja turvallisesti liikenteessä –tapahtumapäivä kaikilla ala-asteen kouluilla syyskuussa 

2002.  
! Pienimuotoiset autottoman päivän tapahtumat 2002 -04. Järjestäjinä mallikuntahanke, liikunta-

toimi ja sivistystoimi (koulut). 

Salon seutu 
! Pyöräilypäivät Salossa 2003 ja 2004. Järjestäjinä kevytliikenneasiamies ja liikuntatoimi. 
! Pyörällä töihin –haastepyöräily Salossa 2003 ja 2004. Järjestäjinä kevytliikenneasiamies ja Var-

sinais-Suomen agendatoimisto. 
! Virkapyörien hankinta (12 kpl) Salon kaupungin työntekijöiden käyttöön. 
! Liikenneturvallisuushankkeet seudun päiväkotien kanssa syksyllä 2004. 
! Liikkujan viikon ja autottoman päivän kampanjat vuosina 2003 ja 2004. Pääpaino kampanjoissa 

oli tiedotuksessa. Vuonna 2004 autottomana päivänä jaettiin 1500 heijastinta ja Liikenneturvan 
esitemateriaalia kaikissa seudun kirjastoissa. 

 
 
4.2 Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuri ja sen kunnossapito 
 
Kyselyt, inventoinnit ja tutkimukset 
Keravalla mallikuntahanke käynnistettiin lähtötilanteen inventoinnilla. Työssä kartoitettiin Keravan 
kevyen liikenteen nykytila pyörä- ja pyöräpysäköintilaskennoin. Kevyen liikenteen verkoston puut-
teita ja ongelmakohtia kartoitettiin kyselyn avulla. Kyselylomakkeita jaettiin asemalle pysäköityihin 
pyöriin ja autoihin sekä satunnaisotannalla valittuihin kotitalouksiin. Kyselyllä selvitettiin muun 
muassa kulkutavan valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä kevyt- ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta 
lisääviä parannusehdotuksia. Keskustan alueella tehty esteettömyyskartoitus ja toimenpideohjelma 
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valmistuivat alkuvuodesta 2004. Kevyen liikenteen väylien valaistus kartoitettiin samana vuonna. 
Inventointien tuloksia hyödynnettiin mallikuntahankkeen ja pitkän aikavälin toimenpiteiden suun-
nittelussa.   
 
Myös Lempäälässä tehtiin kyselytutkimus. Siinä selvitettiin kuntalaisten tyytyväisyyttä kevyt- ja 
joukkoliikenteen palvelutarjontaan. Kyselylomakkeet lähetettiin tuhanteen satunnaisotannalla valit-
tuun kotitalouteen. Joukkoliikennevälineissä tutkimus toteutettiin informoituna kyselynä. Kyselyllä 
haluttiin selvittää kuntalaisten kulkutavan valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä palvelutarjonnassa 
olevia puutteita, jotta niukat resurssit pystyttäisiin kohdentamaan kestävän liikenteen edistämisen 
kannalta mahdollisimman kustannustehokkaasti.  
 
Jyväskylä osallistui JALOIN -hankkeen tutkimukseen, jossa määritettiin tavoitteita kevyen liiken-
teen väylien laadulle ja palvelutasolle. Esimerkkikohteeksi valittiin keskusta – Keltinmäki -yhteys. 
Kohteelle osoitettiin ne liikenteelliset, rakenteelliset, toiminnalliset ja ympäristölliset toimenpiteet, 
jotka tuovat väylälle laatua. Osa suunnitelluista toimenpiteistä toteutettiin jo syksyllä 2004. Samas-
sa yhteydessä Keskussairaalantielle asennettiin pyöräliikenteen laskuri. Saatua tietoa kevyen liiken-
teen väylien laadusta ja pyöräliikenteen määristä voidaan hyödyntää laajemmin keskeisillä yhteys-
väleillä koko kaupungin alueella.  
 
Jyväskylä osallistui myös kaupunkien pyöräilyolosuhteiden laatuarviointiin (Bybad+) yhdessä Hel-
singin ja Tampereen kanssa. Arviointi perustui käyttäjien, päättäjien ja viranomaisten haastattelui-
hin. Tuloksia purettiin ja tavoitteita sekä toimenpiteitä suunniteltiin yhteisissä seminaareissa 
 
 

 
 
Kuva 8. Pyöräliikenteen laskuri Keskussairaalantiellä Jyväskylässä. 
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Viitoitus 
Kevyen liikenteen viitoitussuunnitelma laadittiin Jyväskylässä, Lempäälässä ja Salon seudulla (Sa-
lo-Halikko-Pertteli). Keravalla kartoitetaan viitoituksen puutteet 2005. Lempäälässä ja Salon seu-
dulla viitoitussuunnitelma laadittiin yhteistyössä Tiehallinnon kanssa. Salon seudun viitoitus toteu-
tettiin syksyllä 2004. Lempäälässä viitoitus tullaan toteuttamaan vaiheittain vuoteen 2010 mennes-
sä. Toteutus aloitetaan seudullisista pääreiteistä. Suunnitelmaan sisältyvät myös ulkoilun pääreitit. 
Jyväskylässä kaikki runkoreitit kattavan kevyen liikenteen viitoituksen suunnittelu aloitettiin ke-
väällä 2004. Esimerkkikohteeksi valittiin keskustan ja Vaajakosken välinen runkoreitti. Suunnitte-
lussa painopisteenä oli laajemmin sovellettavien viitoitusperiaatteiden luomisessa. 
 
 

 
 
 

Kuva 9. Kevyen lii-
kenteen viitoituksen
esimerkkikohteeksi 
valitulla Jyväskylän
keskustan ja Vaaja-
kosken välisellä run-
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Pyöräpysäköinti 
Hankekunnissa kohennettiin kevyen liikenteen olosuhteita konkreettisesti pienillä investointihank-
keilla. Jyväskylässä keskustan alueelle toteutettiin noin 500 uutta tai uudistettua pyöräpysäköinti-
paikkaa, joista huomattava osa katoksellisina ja osa jopa turvakameroilla varustettuna. Jyväskylän 
koulujen pyöräpysäköinnin kehittämisohjelman laadinta aloitettiin syksyllä 2004.  Alussa tehdyn 
nykytilanteen inventoinnin yhteydessä todettiin, että pyöräpysäköinnin tila vaihtelee huomattavasti 
kouluittain. Tilannetta selitti osittain se, että pyörätelineiden ja -katosten ostaminen on sisältynyt 
koulujen omiin kalustehankintoihin. Resurssien niukkuudesta johtuen muut tarpeet ovat usein aja-
neet pyöräpysäköinnin edelle. Jatkossa pyöräpysäköintiin liittyvistä hankinnoista ja ylläpidosta vas-
taa tilapalvelu. 
 
Keravan aseman pyöräpysäköintiä kehitettiin JOPO -hankkeessa, jonka yhteydessä asemalle raken-
nettiin koekäyttöön yhteensä kymmenen lukittavaa pyöräkaappia. Keravan kaupunkiratahankkeessa 
kohennettiin myös koko asemanseutua lisäämällä liityntäliikenteen pysäköintipaikkoja (pyörät ja 
autot), uudistamalla kevyen liikenteen väyliä ja asemalaitureita, asemarakennusta ja laiturikatoksia, 
Lapilanpolun alikulkutunnelia ja rakentamalla Paasikivenkadun ja Tapulikadun välille uusi sekä au-
to- että kevytliikennettä palveleva alikulku. Yhteyden ei kuitenkaan sen sijainnista johtuen haluttu 
houkuttelevan läpikulkuliikennettä pois pääkaduilta, joten se toteutettiin palvelemaan ensisijaisesti 
asema-alueen pysäköintipaikkoja yhdistävänä katuna. Kaupunkirataprojektin yhteydessä myös Sa-
vion asemalla parannettiin laitureita, katoksia ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Salon rautatieasemalle 
rakennettiin pyöräkatos runkolukitusmahdollisuudella 20 polkupyörälle. 
 
Jyväskylässä aloitettiin Suomen oloissa uusi toimintamuoto. Kaupunki palkkasi opiskelijoita polku-
pyöräpysäköinnin valvojiksi. Heidän tehtävä on opastaa pyöräilijöitä löytämään sopiva pysäköinti-
paikka ja tarvittaessa siirtää väärin pysäköityjä pyöriä oikeille paikoille hyvän järjestyksen ylläpi-
tämiseksi.  

 

 
 
Kuva10. Salon rautatieasemalle rakennettu katoksellinen, 20-paikkainen polkupyöräparkki. 
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Kevyen liikenteen väylät 
Kevyen liikenteen tavoiteverkko täydentyi Keravalla Tiehallinnon rakentaessa puuttuvan kevyen 
liikenteen yhteyden Keravantieltä Lahdentietä Vantaalle. Kaupunki puolestaan kohensi Savion ete-
läosan työmatkayhteyksiä Alikeravan työpaikka-alueille rakentamalla uuden kevyen liikenteen väy-
län välille Saviontie-Alikeravantie. Tavoiteverkon täydentämiseen liittyviä suunnitelmia tehtiin li-
säksi useista muista kohteista, joista viimeisimpänä on toteutumassa puuttuva raittiyhteys Alikera-
vantien itäpuolelle Keravantien ja Ollilantien välille.  
 

 
 
 
Kevyen liikenteen turvallisuutta kohennettiin Keravalla rakentamalla korotetut suojatiet Marttilan-
kadulle ja Koivikontielle. Jalankulun ja pyöräilyn välistä erottelua parannettiin päällystämällä pyö-
räilijöiden puoli punaisella väriasfaltilla vilkasliikenteisessä alikulussa Sibeliuksentien, Alikeravan-
tien ja Ahjotien liittymässä. Jalankulkijoiden vilkkuvihreä toteutettiin vuonna 2004 lähes kaikissa 
Keravan liikennevaloissa, joissa se oli mahdollista. Kesällä 2003 toteutettu puistonpenkki- ja roska-
koriyhdistelmien lisääminen kevyen liikenteen pääraiteilla ja vuosina 2004 -05 tapahtuva kävely-
keskustan laajentaminen ja kaupunkikuvallisen ilmeen kohottaminen lisäävät niin ikään kevyen lii-
kenteen houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Tähän mennessä on rakennettu uuden kirjastotalon edus-
ta Paasikivenkadulla kivettynä ja korotettuna katuosuutena. Tarkoituksena oli kevyen liikenteen laa-
tutason parantamisen ohella tiivistää kirjaston ja sen vieressä sijaitsevan Paasikivenpuiston sekä 
aseman alueen ja kävelykeskustan välistä yhteyttä. 
 

Kuva 11. Asemantien raitti Ke-
ravalla Paasikivenkadun suun-
nasta nähtynä. Jalankulku ja 
pyöräily on eroteltu erilaisilla 
pinnoitemateriaaleilla.   
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Kevyen liikenteen verkkoa täydennettiin Jyväskylässä rakentamalla uusia kevyen liikenteen väyliä 
Seppälän alueelle Vasarakadulle ja keskustaan useampaan kohtaan. Keskustan poikkisuuntaisia 
pyöräily-yhteyksiä parannettiin lisäksi sallimalla pyöräily liikennemerkein osoitettuna keskeisillä, 
riittävän leveillä jalkakäytävillä. Jyväskylässä mallikuntahanke seurasi myös muiden toimijoiden 
kevytliikenneväylähankkeita. Keski-Suomen tiepiiri avasi syksyllä 2003 uuden noin 3 kilometrin 
pituisen kevyen liikenteen väylän valtatien 9 varteen ja samaan aikaan valmistui myös Säynätsalon 
pengertien kevyen liikenteen väylä.  
 
Salon seutukunta osallistui JALOIN -hankkeen puitteissa työhön, jonka tuloksena ilmestyi opas Yk-
sityistiet yleisten teiden kevyen liikenteen yhteyksinä (LVM:n julkaisuja 44/2004). Työn rahoittivat 
liikenne- ja viestintäministeriö ja Tiehallinto. Työn yhteydessä laadittiin toimenpideselvitykset ke-
vyen liikenteen reitin toteuttamisesta välille Märy-Vaskio-Mäen koulu ja Oinasjärven kevyen lii-
kenteen väylälle sekä pyörämatkailureitin toteuttamisesta välille Salo-Strömma yksityisteitä hyö-
dyntäen.  
 
Kunnossapito 
Lumenaurauksen ja liukkaudentorjunnat puutteet ovat talvisin keskeisimmät kevyen liikenteen käy-
tön esteet. Jyväskylässä ja Lempäälässä nostettiin kunnossapidon laatutasoa. Jyväskylässä päähuo-
mio kohdistettiin keskusta-alueelle ja keskustaan johtavien pääväylien varsille. Lempäälässä suurin 
osa kunnan hallinnassa olevista kevyen liikenteen väylistä nostettiin ensimmäiseen kunnossapito-
luokkaan. Nosto tehtiin myös huomattavalla osalla kaduista. Samalla tehostettiin liukkauden torjun-
taa. Keravalla kunnossapitotason katsottiin jo ennestään olevan korkealla tasolla eikä sen nostami-
selle nähty tarvetta. 
 
 
4.3 Henkilöautoliikenteen rauhoittaminen ja päästöjen vähentäminen 
 
Liikenteen rauhoittaminen ja siihen liittyvä ajonopeuksien alentaminen ovat keskeisiä toimia kevy-
en liikenteen turvallisuuden parantamiseksi sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Keravalla kes-
kustan nopeusrajoitus yhtenäistettiin 30 km/h syksyllä 2004. Aikaisemmin pääosassa keskustaa no-
peusrajoitus oli 40 km/h. Lisäksi Savion keskustan Koivikontiellä alennettiin nopeusrajoituksia jo 
aikaisemmin vuonna 2003. Jyväskylässä valmistui keväällä 2003 Köhniön ja Erämiehenkadun lii-
kenteen alueellinen rauhoittamissuunnitelma. Suunnitelmassa kiinnitettiin erityistä huomiota omin 
voimin tehtävien koulumatkojen turvallisuuden parantamiseen. Syksyllä 2004 käynnistyi Jyväsky-
län Tuohimutkan alueen asuntokatujen saneeraus. Asuntokaduilla on 30 km/h nopeusrajoitus, jota 
tuetaan monilla hidastimilla. Samassa yhteydessä poistetaan alueen läpikulkeva ajoneuvoyhteys, ja 
toteutetaan kevyelle liikenteelle omia väyliä. 
 
Jyväskylässä laadittiin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja Teknologiakeskuksen kans-
sa esiselvitys biokaasun (metaani) liikennekäytöstä Jyväskylän seudulla. Selvitys laadittiin LVM:n 
rahoituksella. Biokaasun etuja liikennepolttoaineena ovat muun muassa alhaiset päästöt ja valmis 
tuotantopotentiaali (esim. jätevedenpuhdistamoiden lietteet). Esiselvityksen perusteella on päätetty 
käynnistää vuosille 2006 -08 ajoittuva laajempi demonstraatiohanke.  
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4.4 Joukkoliikenteen tarjonta ja houkuttelevuus 
 
Keravalla kestävän liikenteen kannalta keskeinen hanke oli kaupunkiradan jatkaminen Tikkurilasta 
Keravalle. Ratahallintokeskuksen, YTV:n ja Keravan Kaupunkitekniikan yhteinen hanke käynnistyi 
2002 ja rata otettiin käyttöön syksyllä 2004. Kaupunkiradan ansiosta vuoroväli tiheni ollen par-
haimmillaan 10 minuuttia. Radan valmistuttua Keravan ja Vantaan nykyisten bussilinjastojen aika-
tauluja ja reittejä kehitettiin liityntäliikenteen tarpeisiin. Vuonna 2006 valmistuva Kerava-Lahti -
oikorata parantaa keravalaisten joukkoliikenneyhteyksiä edelleen.  
 
Kesän 2003 alussa Keravalla otettiin käyttöön Kerava-lippu. Lippu-uudistus toteutettiin Keravan 
Kaupunkitekniikan, Vantaan kaupungin, HKL:n, VR:n ja YTV:n yhteistyönä. Lipun perusosana on 
VR:n kausilippu ja matkustaminen Keravan sisäisessä liikenteessä on lipun käyttäjille maksutonta. 
Vuoden 2003 lopussa tehdyn tutkimuksen mukaan lippu on lisännyt merkittävästi joukkoliikenteen 
käyttöä. Myös aiemmin pääkaupunkiseudulle ajaneita henkilöautoilijoita on saatu houkuteltua jouk-
koliikenteen säännöllisiksi käyttäjiksi. 
  
Linja-autoliikenteen asemaa, nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia Jyväskylän liikennejärjes-
telmän osana selvitettiin haastattelututkimuksella. Selvityksessä kartoitettiin liikennöitsijöiden, vir-
kamiesten ja päättäjien näkemyksiä. Jyselin (Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä 2010) aiesopi-
muksen mukaisilla joukkoliikenteen väylillä on uusittu vuosittain noin viisi pysäkkikatosta Jyväs-
kylän kaupungin työnä. Jyväskylän kaupunki lisäsi joukkoliikenteelle myönnettävää tukea 400 000 
eurolla vuodelle 2005. Lisärahoituksella 30 vuorokauden kaupunkilipun hinta alennetaan nykyisestä 
54 eurosta noin 45 euroon. 
 
Lempäälässä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja houkuttelevuutta parannettiin pysäkkitoimen-
pitein Tampereen ja Lempäälän välisellä laatukäytäväjaksolla. Työ aloitettiin päivittämällä vuonna 
1999 valmistuneen laatukäytäväselvityksen toimenpiteet yhdessä Hämeen tiepiirin kanssa. Työssä 
laadittiin myös suunnittelijoiden käyttöön tarkistuslista joukko- ja kevytliikenteen tarpeista sekä pe-
riaatteellisia linja-autopysäkkien malliratkaisukuvia. Lempäälän kunta uusii muutamia kiireellisim-
miksi kohteiksi listattuja pysäkkikatoksia vuosittain. Kaikki pysäkit on myös nimetty ja varustettu 
nimikyltein. Hämeen tiepiiri toteutti lisäksi uuden pysäkkiparin Harakkalaan.   
 

 
 
Kuva12. Lempäälässä uusittu Hattulanmäen pysäkki (korotettu odotustila ja uusi pysäkkikatos, jos-
sa penkki ja aikatauluteline). 
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5 KUNTIEN KOKEMUKSIA MALLIKUNTATOIMINNASTA  
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen ensisijainen tehtävä oli testata Suomessa uutta toimintata-
paa kestävän liikenteen edistämisessä. Odotuksena oli, että mallikuntatoiminnan avulla pystytään 
hyödyntämään kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseksi olemassa olevia resursseja aikaisem-
paa tehokkaammin. Kuntien kokemuksia sekä arvioita toimintatavan hyvistä ja huonoista puolista 
on selvitetty tätä raporttia varten raportointityöryhmässä käydyillä keskusteluilla sekä sähköposti-
kyselyllä.  
 
Mallikuntatoiminnan tulosten pitäisi näkyä lopulta, vuosien kuluessa, kevyen liikenteen ja joukko-
liikenteen matkustajamäärien lisääntymisenä. Vielä on liian aikaista arvioida sitä. Tässä vaiheessa 
on voitu kuitenkin koota hankekuntien kokemuksia ja arvioita toimintamuodon vaikuttavuudesta 
esimerkiksi kunnan päätöksenteossa, hankkeiden priorisoinnissa ja toimijoiden välisen yhteistyön 
tiivistämisessä. Liikenne- ja viestintäministeriölle sekä kunnille on myös muodostunut käsitys siitä, 
mitkä käytännöt halutaan muuttaa pysyviksi ja mitä voidaan suositella muille kunnille ja seutukun-
nille.  
 
5.1 Hankkeen käynnistäminen 
 
Hankekuntien arvioiden mukaan hankkeen käynnistäminen oli pääosin helppoa ja sujuvaa eikä ha-
kemuksen laatiminen tuntunut vaikealta, vaikka tarkoitukseen ei ollutkaan mitään valmista lomaket-
ta tai ohjetta. Suurin syy tähän oli se, että kunnat saivat melko vapaasti määritellä hankkeen tavoit-
teet ja toimenpiteet omista lähtökohdistaan. Kunnat olivat myös päättäneet joka tapauksessa edistää 
kevyttä ja/tai joukkoliikennettä jollakin tavalla. Se on ollut samalla tae kuntien virkamiesten sitou-
tumisesta hankkeeseen. Mallikuntahanke antoi kuntien pyrkimyksille lisäpontta ja tervetullutta ta-
loudellista sekä organisatorista tukea.  
 
Ohjausryhmä 
Kuntien hankeorganisaation ytimen muodosti ohjausryhmä, jonka toimintaan oltiin kaikissa kunnis-
sa melko tyytyväisiä. Ohjausryhmissä oli hankkeen onnistumisen kannalta oikeat organisaatiot 
edustettuina. Ryhmän jäsenten aktiivisuudessa oli kuitenkin suuriakin eroja. Aktiivisimpia olivat ta-
hot, joiden tehtäväkenttään hankkeen teemat suoranaisesti liittyivät. Joidenkin tahojen aktiivisuuden 
puute johtui suurelta osin siitä, että nämä eivät olleet etukäteen varautuneet hankkeen vaatimaan 
työmäärään. Jyväskylässä koettiin erityisen harmilliseksi joukkoliikenteen edustajien vähäinen mie-
lenkiinto hanketta kohtaan. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne nähdään usein toistensa kilpailijoina, 
vaikka jaloin kuljettava osuus liittyy jokaiseen joukkoliikennematkaan.   

Alkuvaiheessa ohjausryhmän jäsenet eivät välttämättä heti nähneet omaa rooliaan kestävän liiken-
teen edistämisessä. Ohjausryhmätyöskentely on kuitenkin kaikissa kunnissa lisännyt yhteistyötä se-
kä oman organisaation sisällä (eri hallintokuntien välillä) että kunnan ja muiden organisaatioiden 
välillä. Yhteydenottokynnys on madaltunut ja konkreettisia hankkeita on toteutettu yhteisillä voi-
mavaroilla. Kaikissa kunnissa ohjausryhmät myös jatkavat toimintaansa mallikuntahankkeen päät-
tymisen jälkeenkin.  
 
Resurssit 
Mallikuntahankkeeseen varatut resurssit olivat eri kunnilla erilaiset. Keravalta saadun palautteen 
mukaan taloudelliset resurssit olivat siellä riittävät. Henkilöresurssit sen sijaan olivat puutteelliset. 
Ulkopuolisen koordinaattorin lisäksi kunnassa olisi pitänyt pystyä lisäämään oman työn osuutta eri-
tyisesti suunnittelupuolella (Kaupunkitekniikka, Liikennejärjestelmät –yksikkö). Jyväskylässä oltiin 
tyytyväisiä sekä taloudellisiin että henkilöresursseihin. Lempäälässä ja Salon seudulla hankkeen re-
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surssointia pidettiin sekä taloudellisten että henkilöresurssien osalta niukkoina. Salon seudulla ja 
Lempäälässä oltiin sitä mieltä, että koordinaattorilla olisi pitänyt olla suurempi työpanos hankkees-
sa.   
 
Koordinaatio 
Kunnat toteuttivat mallikuntahankkeen koordinoinnin eri tavoin. Jyväskylässä oli kokopäiväinen 
hankekoordinaattori, joka toimi kuntaorganisaation sisällä. Tällä koordinaatiomallilla on useita etu-
ja. Kunta saa lisää henkilöresursseja ja uutta osaamista. Uusi työntekijä on jatkuvasti käytettävissä 
ja hän pystyy osallistumaan kunnan sisällä päivittäin käytävään keskusteluun ja päätösten valmiste-
luun. Samalla hän tutustuu kestävän liikenteen edistämisen kannalta keskeisiin prosesseihin ja toi-
mijoihin. Tällä tavalla selviää myös, mitä lisäarvoa kevyen ja joukkoliikenteen asioita ajavan henki-
lön työpanos tuo kunnalle ja kuinka kannattavaa työsuhteen jatkaminen mallikuntahankkeen päät-
tymisen jälkeen on. Jyväskylässä koordinaattorin asiantuntemus ja sitoutuminen arvioitiin erittäin 
hyväksi. 
 
Kokopäiväisen koordinaattorin palkkaamisessa on myös riskejä. Kestävän liikenteen edistämiseen 
liittyvät tehtävät vastuineen annetaan helposti kokonaan uudelle työntekijälle. Projektityöntekijällä 
ei usein kuitenkaan ole kaikkia tehtävän edellyttämiä valtuuksia. Pahimmassa tapauksessa, jos 
koordinaattorin työsuhde kunnassa ei jatku, hankkeen aikana kertynyt kokemus ja osaaminen hä-
viävät kunnasta koordinaattorin myötä. Jyväskylässä näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä koordinaatto-
rin työsuhde vakinaistettiin. Hänen toimenkuvansa tosin muuttui, mutta sisältää edelleen samoja 
elementtejä. Vuoden 2005 liikenteen toimintasuunnitelmassa kevyen liikenteen olosuhteiden edis-
täminen on nostettu yhdeksi painopistealueeksi Jyväskylässä. 
 
Salon seudulla mallikuntahanketta koordinoi seudun yhteinen, osa-aikainen kevytliikenneasiamies. 
Molemmat tehtävässä toimineet kevytliikenneasiamiehet ovat olleet koulutukseltaan maantieteilijöi-
tä, mikä on koettu hyväksi koulutukseksi tehtävään. Yhteistyötahoilta saadun palautteen mukaan lii-
kenneasioihin saatiin uudenlaista ja tuoretta näkemystä hieman eri koulutustaustalla.  
 
Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kevytliikenneasiamiehen toimintaa ehdotettiin täy-
sipäiväiseksi, mutta se toteutui osa-aikaisena. Alueen laajuus huomioon ottaen (11 kuntaa) osa-
aikainen työaika oli liian pieni. Työhön kuului paljon erilaisia tapaamisia ja tilaisuuksia, mistä syys-
tä koordinaattorin toimistotyöaika jäi vähäiseksi. Yhteydenpito ja vuorovaikutus kuntien yhteys-
henkilöiden kanssa olisi vaatinut  enemmän aikaa. Kuntien yhteyshenkilöt hoitavat kunnissaan mo-
nia tehtäviä. Aikaa ja huomiota kevyen liikenteen asioille ei ollut riittävästi. Tehtävänsä ja osaami-
sensa yhteyshenkilöt olivat kuitenkin parhaita mahdollisia, joten helppoa ratkaisua ongelmaan ei 
ole. 
 
Lempäälässä ja Keravalla koordinaatiopalvelut ostettiin kuntaorganisaation ulkopuolelta. Toimin-
tamalli edellyttää kunnan viranhaltijoiden sitoutumista ja työpanosta, mikä varmistaa tiedon ja 
osaamisen säilymisen kunnassa hankkeen päättymisen jälkeen. Konsultti voi tuoda oman kokemuk-
sensa ja taustaorganisaationsa välityksellä laajempaa näkemystä liikenne- ja väyläsuunnittelun vaih-
toehdoista ja vaikutusmekanismeista. Toimintamallilla on myös puutteensa. Ostopalveluna hankitun 
työpanoksen sisältö ja suuruus on etukäteen määritetty, mikä vaikuttaa myös koordinaattorin sitou-
tumiseen. Ulkopuolista koordinaattoria ei voida käyttää spontaanisti muissa aiheeseen liittyvissä 
tehtävissä. Hän ei myöskään voi osallistua kunnan sisäiseen vuoropuheluun samalla tavalla kuin jo-
ka päivä paikalla oleva työntekijä. Ulkopuolisella koordinaattorilla kunnan tilanteeseen perehtymi-
nen kestää myös pitempään kuin kunnassa työskentelevällä. Se on kunnan työntekijöiden, koor-
dinaattorin ja hankkeen kannalta turhauttavaa.   
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5.2 Toimijoiden välinen yhteistyö 
 
Mallikuntahankkeessa lisättiin yhteistyötä liikennesektorin toimijoiden kesken myös muilla tavoilla 
kuin ohjausryhmätyöskentelyllä. Yhteistyön onnistumista arvioitiin hankkeen päättymisen jälkeen 
tehdyllä nettikyselyllä.  

Kunnat ja ministeriö 
Valtionhallinnon liikennesektorin ja kuntien välinen yhteistyö toimi mallikuntahankkeessa hyvin. 
Ministeriöllä oli aluksi kaksi yhteyshenkilöä kuntavuoropuhelua varten. Toinen heistä jäi äitiyslo-
malle ensimmäisen hankevuoden jälkeen, mikä näkyi aluksi kuntien kanssa käytävän vuoropuhelun 
vähenemisenä. Tilanne tasaantui myöhemmin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tuki kuntia taloudellisesti ja osallistui ohjausryhmätyöskentelyyn 
sekä mallikuntien yhteistapaamisiin. Ministeriöllä oli kuntia avustava ja hanketta ylläpitävä rooli ja 
sen tuki myötävaikutti kunnissa suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseen. LVM:n lähtökohtana 
kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä oli alusta lähtien turhan byrokratian välttäminen ja kuntien 
pyrkimysten tukeminen.  

Kunnat ja Tiehallinto 
Tiepiirit edustavat valtionhallintoa paikallistasolla. Tiepiirit (Keski-Suomi, Uusimaa, Häme, Turku) 
olivat kaikissa hankekunnissa mukana ohjausryhmätoiminnassa ja myös monissa suunnittelu- ja in-
vestointihankkeissa. Osa näistä hankkeista olisi toteutettu tiepiirien toimesta joka tapauksessa, mut-
ta mallikuntahankkeen sateenvarjon alla niihin otettiin mukaan uusia näkökulmia tai yhteistyötaho-
ja.  Tiehallinnossa mallikuntahankkeen johdosta lisääntyneeseen yhteistyöhön ei oltu varauduttu. 
Tiehallinto olisi kaivannut hankkeelle suurempaa näkyvyyttä valtakunnan tasolla. 

Kuntien ja seudun sisällä  
Mallikuntien ja -seudun sisällä hallintokuntien ja Salon seudulla myös kuntien välinen yhteistyö su-
jui osin hyvin ja osin vähän nihkeästi. Kaikki osapuolet pitivät yhteistyötä ja sen lisäämistä tärkeä-
nä. Käytännössä mallikuntatoimintaan osallistuivat kuitenkin aktiivisimmin ne hallintokunnat, joi-
den työtä lähimpänä kevytliikenne on.  

Kuntien välillä 
Mallikuntien välinen yhteistyö ei ollut kokoontumisten määrän perusteella kovin intensiivistä. Sitä 
pidettiin kuitenkin tärkeänä ja kuntien välinen kokemusten vaihto nähtiin antoisana. Hankkeen ai-
kana kokoontuminen järjestettiin vuorotellen jokaisessa kunnassa (Salon seudulla kerran). Kokoon-
tumisten yhteydessä tutustuttiin isäntäkunnan liikenneolosuhteisiin ja hyviin esimerkkikohteisiin 
kiertokävelyin ja -ajeluin.  Toimintaa esiteltiin myös saman pöydän ääressä keskustellen. Kokoon-
tumisten lisäksi yhteyttä pidettiin etenkin hankkeen alkuvaiheessa LVM:n ylläpitämän sähköposti-
listan kautta.  
 
 
5.3 Uudet toimintamuodot 
 
Mallikuntatoiminta on ollut uudenlainen tapa toimia yhdessä ja hyvin organisoituna kestävän liiken-
teen edistämiseksi. Hankkeen perusajatus rajallisten resurssien yhdistämisestä niin, että lopputulos 
on suurempi kuin osatekijöiden summa, on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Toimintatapa so-
pii erityisen hyvin juuri liikenneolojen kehittämiseen, koska liikenne liittyy konkreettisesti monien 
alojen toimintaedellytyksiin. Liikenneolot vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti muun muassa kuntien 
koulu- ja sosiaalitoimen kuljetuksiin, terveyspalveluiden tarpeeseen, yritysten toimintaedellytyksiin, 
joukkoliikennepalveluiden tarjontaan, palveluiden saavutettavuuteen ja kuntalaisten liikkumismah-
dollisuuksiin.  
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Oppilaitosyhteistyö 
Keravalla oppilaitosyhteistyö sujui hyvin. Hankkeessa mukana olleet opiskelijat olivat erittäin mo-
tivoituneita, koska heille pystyttiin antamaan selkeästi rajattuja tehtäväkokonaisuuksia, joiden sisäl-
lä opiskelijat saivat hyvin vapaat kädet työn suorittamiseen jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Myös 
Lempäälä suosittelee oppilaitosyhteistyötä muille kunnille. Resurssien vähyydestä huolimatta kes-
tävän liikenteen teema saatiin hyvin jalkautettua oppivelvollisuuskouluihin sekä erillisten kampan-
jojen että pysyvämmin opetussuunnitelmiin tehtyjen sisältömuutosten avulla. Kampanjoiden val-
misteluun kannattaa Lempäälän kokemusten mukaan varata riittävästi voimavaroja sekä koululla 
että kuntaorganisaatiossa. Jyväskylässä oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä erillisprojektien ku-
ten heijastinkampanjan sekä pyöräilyviikon ja Liikkujan viikon tempausten yhteydessä. Mallikunta-
hankkeen koordinaattori osallistui lisäksi katu- ja puisto-osaston edustajana opetustoimen liikenne-
turvallisuustyöryhmän toimintaan. Työryhmä kokosi muun muassa toimintakassin liikenneturvalli-
suuden opettamiseksi kaikille kaupungin ala- ja yläasteen kouluille.  

Yritysyhteistyö 
Työmatkaliikennekampanjat saivat melko laimean vastaanoton kohdeyrityksissä. Kampanjojen 
valmistelu ja vetäminen koettiin työlääksi. Riittävä näkyvyys on onnistumien kannalta erittäin tär-
keää. Siksi kampanjat kannattaakin liittää valtakunnallisten tapahtumien yhteyteen, jolloin uutis-
kynnys ylittyy helpommin. Valtakunnallisilla kampanjoilla on usein myös valmista materiaalia ja 
oma organisaatio, jota voi hyödyntää paikallisesti. Jyväskylässä keskeisistä valtakunnallisista kam-
panjoista – pyöräilyviikko, Liikkujan viikko, Autoton päivä – on tehty pysyvät käytännöt.   

Kuntalaisten näkemysten kartoittaminen 
Kaikissa mallikunnissa selvitettiin kyselytutkimuksella kuntalaisten mielipiteitä vallitsevista liiken-
neoloista (kevyt- ja joukkoliikenne) sekä tarvittavista parannustoimenpiteistä. Kyselyt onnistuivat 
hyvin ja niitä pidettiin tarpeellisina tulevien investointien kohdentamisen kannalta. Kyselytutkimuk-
sen huolellinen suunnittelu on erittäin tärkeää, jotta tuloksena saadaan vastauksia oikeisiin kysy-
myksiin ja oikeilta kohderyhmiltä. Kyselytutkimuksia voidaan hyvin teettää myös opinnäytetyönä 
kustannusten säästämiseksi.     

Pyöräpysäköinnin valvonta 
Jyväskylässä aloitettiin pyöräpysäköinnin valvontakokeilu. Kaupunkilaisten keskuudessa se on he-
rättänyt sekä paheksuntaa että hyväksyntää. Paheksuntaa on aiheuttanut pyörien siirtäminen. Pää-
osin palvelu on koettu kuitenkin tarpeelliseksi. Kaupungin kannalta valvontaa pidetään välttämät-
tömänä kävelykeskustan järjestyksen ylläpitämiseksi. Jyväskylän kävelykeskusta on erittäin vilkas 
kaupunkilaisten olohuone, jonka toimivuus kärsii hallitsemattomasta pyöräpysäköinnistä.  

Yksityisteiden käyttö yleisten teiden kevyen liikenteen yhteyksinä 
Salon seudulla selvitettiin muun muassa pyöräilyreitin viitoittamista jo olemassa olevia yksityistei-
tä, tienpohjia ja polkuja pitkin. Esiselvitysvaiheessa selvitettiin alueen maanomistajien ja tiekuntien 
suhtautumista asiaan. Suhtautuminen oli pääosin positiivista ja pyöräilyreitin (Salo-Strömma pyö-
rämatkailureitti) toteuttamiseksi on päätetty hakea rahoitusta Alueellisesta maaseudun kehittämisra-
hastosta.  

Uudet lipputuotteet joukkoliikenteessä 
Keravalla otettiin käyttöön uusi joukkoliikenteen lipputuote, Kerava-lippu. Siinä VR:n kuukausilip-
pu muodostaa ydinosan ja lipulla voi matkustaa joukkoliikenteessä Keravan sisällä maksutta. Lippu 
on onnistunut yli odotusten ja joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt. Matkustajamäärien kasvuun 
on vaikuttanut tietysti myös asemilla tehdyt parannukset ja junatarjonnan lisääntyminen.  Kerava-
lipun kaltainen lipputuote vaatii menestyäkseen riittävän suuren asukaspohjan, jotta joukkoliiken-
teessä pystytään tuottamaan matkustajia houkutteleva palvelutarjonta. Lempäälässä on aloitettu 



42 

 

neuvottelut Linja-autoliiton edustajien kanssa uudesta lipputuotteesta 13 - 17 -vuotiaille (nuoriso-
lippu). Jyväskylässä korotetaan kaupungin joukkoliikenteelle myöntämää tukea 400 000 eurolla eli 
25 %:lla vuonna 2005.  
 
Kevytliikenneasiamies 
Salon seudulla kevytliikenneasiamiehen työ perustui seudulliseen liikennejärjestelmäsuunnitel-
maan. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisessa päädyttiin siis uudenlaisen työkalun käyt-
töön, asiamiehen palkkaamiseen. Valmis suunnitelma antoi kevytliikenneasiamiehelle hyvät perus-
tiedot seudun kevyestä liikenteestä sekä listan toimenpiteistä, joiden katsottiin olevan tärkeitä kevy-
en liikenteen kehittämiselle. Osa-aikaisen seudullisen asiamiehen resurssit eivät käytännössä kui-
tenkaan riitä monen kunnan asioiden hoitamiseen.  

 

5.4 Tulokset ja vaikuttavuus 
 
Hankekuntien ohjausryhmissä on keskusteltu mallikuntatoiminnan tuloksista. Palaute on ollut pää-
osin myönteistä. Kestävän liikenteen mallikuntatoiminta onnistui hyvin ja hankekunnissa edettiin 
alussa laadittujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnan vaikuttavuutta on vaikea arvioida 
heti hankkeen päättymisen jälkeen. Muutokset esimerkiksi kulkumuotojakautumassa näkyvät vasta 
useampien vuosien jälkeen. Se voidaan kuitenkin sanoa, että kestävän liikenteen, erityisesti kevyen 
liikenteen painoarvo kuntien päätöksenteossa ja taloussuunnittelussa on kasvanut. Hankekunnissa 
on suunniteltu kestävän liikenteen edistämistoimenpiteitä myös vuosiksi eteenpäin.   

Tavoitteiden toteutuminen 
Salon seudulla toiminta perustui seudulliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Suunnitelman mu-
kaisia toimenpiteitä toteutettiin siinä määrin kuin osa-aikaisen kevytliikenneasiamiehen aika ja käy-
tössä olleet taloudelliset resurssit antoivat myöten. Perustellusti voidaan sanoa, että liikennejärjes-
telmäsuunnitelman asettamat tavoitteet saavutettiin, vaikka seudun pienemmille kunnille hanke jäi 
vähän etäiseksi. Toisaalta ko. kunnat eivät osallistuneet hankkeen rahoitukseen, joten pienetkin toi-
menpiteet voidaan nähdä kevyen liikenteen edistämisen kannalta positiivisena. 
 
Keravalla mallikuntahankkeen tuloksiin oltiin tyytyväisiä. Kyselytutkimus havaittiin hyväksi kei-
noksi selvittää kuntalaisten liikennetottumuksia ja kestävän liikenteen olosuhteita. Kevyen liiken-
teen verkon hyvät ja huonot puolet saatiin esille asukasnäkökulmasta, ja niiden kehittäminen antaa 
hyvän pohjan kestävän liikenteen edistämiselle tulevaisuudessa. Myös uusia ideoita kestävän liiken-
teen edistämiseksi tuli esiin ja niitä toteutettiin. Keravan valmiiksi hyviä resursseja hyödynnettiin 
entistä paremmin ja eri hallintoalojen välistä yhteistyötä lisättiin. Keravan hyvät olosuhteet ja posi-
tiiviset asenteet niin kevyt- kuin joukkoliikenteessäkin antavat erinomaiset mahdollisuudet kestävän 
liikenteen käyttäjämäärien kasvuun tulevaisuudessa. 
 
Lempäälässä mallikuntahankkeella oli positiivisia vaikutuksia, jotka liittyivät asenteisiin, toiminta-
tapoihin, päätöksenteon valmisteluun ja toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Hankkeen myötä 
kunnan ulkopuoliset liikennesektorin toimijat tulivat entistä tutummaksi ja yhteydenottokynnys ma-
daltui. Hankkeessa tutustuttiin muualla tehtyihin hyviin ratkaisuihin ja niistä saatiin ajatuksia ja 
ideoita oman toiminnan kehittämiseksi. Kunnan sisäinen vuorovaikutus lisääntyi ja nosti esiin puut-
teita esimerkiksi maankäytön ja liikennekysymysten välisten mekanismien hallinnassa. Kevyen lii-
kenteen ja joukkoliikenteen painoarvo suunnittelussa ja päätöksenteossa kasvoi. Kyselyn avulla saa-
tiin arvokasta tietoa kuntalaisten tyytyväisyydestä ja toiveista kevyt- ja joukkoliikenteen palvelutar-
jontaan. Joukkoliikenteen houkuttelevuus ja palvelutaso parantui uusien pysäkkikatosten myötä. 
Kevyen liikenteen osalta parannusta toi kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon tason nosto. 
Hankkeessa pystyttiin lisäksi tuomaan esiin pienen kunnan toimintaympäristön erityispiirteitä muil-
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le liikennesektorin toimijoille. Kevyen liikenteen edistäminen kunnassa, jossa suuri osa väylistä on 
Tiehallinnon hallinnassa, on aivan erilaista kuin kaupungin katuverkolla.  
 
Jyväskylässä listattiin mallikuntatoiminnan onnistumisia. Suuri osa niitä on sellaisia, jotka voidaan 
allekirjoittaa myös muissa hankekunnissa: 
! Kävelyn ja pyöräilyn tavoitteita pidettiin aktiivisesti esillä kaupungin liikennesuunnittelussa, 

toteutuksessa ja ylläpidossa. 
! Mallikuntatoiminta lisäsi kevyen liikenteen painoarvoa kaupungin liikenneasioista päätettä-

essä. 
! Kevyen liikenteen tarpeiden huomioiminen lisääntyi kaupungin investointiohjelmassa ja nii-

tä varten on budjetoitu omaa rahoitusta.  
! Työ aktivoi muita toimijoita ja kaupungin hallintoa edistämään kevyttä liikennettä omaeh-

toisesti, esimerkkinä Tilapalvelun koulujen ja Keskussairaalan pyöräpysäköinnin parantami-
nen.  

! Mallikuntatoiminta lisäsi keskustelua kestävästä liikkumisesta. Kevyen liikenteen edistämi-
nen sai hyvin julkisuutta paikallisissa medioissa, joissa siitä kerrotaan jo omana asianaan.  

! Kevyen liikenteen edistäminen koettiin positiivisena eri toimijoiden omassa työssä, ja yh-
teistyö muiden kanssa koettiin omaa työtä rikastuttavana tekijänä. 

! Kevyen liikenteen fyysiset olosuhteet ja niiden laatu parantuivat näkyvästi katukuvassa esi-
merkkinä keskustan pyöräpysäköinti. 

! Mallikuntatoiminta oli uudenlainen tapa toimia yhdessä ja hyvin organisoituna. 
! Ohjausryhmätyöskentely toimi hyvänä tiedotuskanavana eri toimijoiden välillä ja lisäsi osa-

puolten sitoutumista kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen kokemuksia ja aikaansaannoksia tulisi arvioida uudestaan 
useamman vuoden kuluttua, jotta sen todellinen vaikuttavuus voitaisiin selvittää. Tätä raporttia laa-
dittaessa ei voida esimerkiksi tietää, kuinka hankkeen kokemuksia tullaan hyödyntämään muissa 
kunnissa tai seutukunnissa. Lempäälän osalta vaikutuksia voidaan arvioida esimerkiksi Tampereen 
seudun liikennemallin (TALLI 2000) päivityksen yhteydessä vuoden 2005 aikana.  

Mallikuntatoiminnan suurimmat vahvuudet 
Mallikuntatoiminnan suurimpana vahvuutena kaikissa hankekunnissa nähtiin toimijoiden välisen 
yhteistyön lisääntyminen. Muita vahvuuksia olivat 

! konkreettiset parannukset liikkumisympäristössä ja joukkoliikenteen palvelutarjonnassa 

! kevyen liikenteen imagon paraneminen, sen painoarvon lisääntyminen kunnan omassa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä alan osaamisen lisääntyminen 

! tiedotukseen ja kampanjointiin liittyvän osaamisen lisääntyminen (onnistuneet kampanjat) 

! uudet kontaktit ja madaltunut yhteydenottokynnys 

Pettymykset 
Mallikuntahanke ei tuottanut suuria pettymyksiä mukana olleille kunnille. Tulokset olivat pääosin 
odotusten mukaisia. Kaikkia tuloksia ei tosin voida vielä tässä vaiheessa nähdä. Pettymyksiksi lis-
tattiin kuitenkin seuraavat asiat: 

! kaikki osapuolet eivät tunnistaneet yhteistä intressiä 

! Jyväskylässä joukkoliikenneasiat jäivät taka-alalle paikallisliikenteen edustajien vähäisen 
kiinnostuksen vuoksi 

! kampanjointi ja tiedottaminen ei tuota tuloksia nopealla aikataululla 

! tehtäväkentän laajuus resursseihin nähden (Lempäälä, Salon seutu) 
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6 TOIMINNAN JATKUMINEN HANKEKUNNISSA 
 
Kestävän liikenteen mallikunnissa on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä kestävän liikenteen edis-
tämiseksi. Painopiste on ollut kevyen liikenteen toimenpiteissä, mutta myös joukkoliikenteen olo-
suhteita on kehitetty. Hankkeessa on tehty yhteistyötä yli sektorirajojen, sekä kuntien sisällä että 
niiden välillä. Tuloksena on saatu tietoa hankekunnissa vallitsevista kevyt- ja joukkoliikenteen olo-
suhteista sekä kuntalaisten kulkumuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä. Olosuhteita on parannet-
tu saadun tiedon pohjalta. Toimintaa on suunniteltu myös pitkälle tulevaisuuteen, mikä takaa sen, 
että kestävän liikenteen edistäminen jatkuu osana hankekuntien normaalia toimintaa myös varsinai-
sen mallikuntahankkeen päättymisen jälkeen.  
 
Jyväskylä 
Jyväskylässä kevyen liikenteen edistämistyö jatkuu mallikuntatoiminnan päättyessä. Teknisen pal-
velukeskuksen Katu- ja puisto-osasto on sitoutunut jatkamaan mallikuntatoiminnan ohjausryhmän-
työskentelyä ja toimimaan kokouksien koollekutsujana vuoden 2004 jälkeenkin. Vuoden 2005 lii-
kenteen toimintasuunnitelmassa kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen on nostettu yhdeksi 
painopistealueeksi. Mallikuntatoiminnan aikana sovituista toimenpiteistä pidetään kiinni ja halutaan 
varmistaa niiden toteutuminen.  
 
Vuoden 2005 alusta alkaen tekninen toimi, kaupunkisuunnittelutoimisto, rakennusvalvonta ja ym-
päristövirasto yhdistyvät Jyväskylässä yhdyskuntatoimeksi. Muutoksen tavoitteena on kaupungin 
rakentamisen kokonaisuuden nykyistä parempi hallinta. Järjestely lisää entisestään liikenteen ja 
maankäytön suunnittelun vuoropuhelua, ja on siten tervetullut uudistus myös kevyen liikenteen 
edistämisen kannalta. 
 
Jyväskylä on myös mukana liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä esteettömän liikkumi-
sen tutkimusohjelmassa (ELSA). Käynnissä olevat tutkimukset jatkuvat vuoden 2005 puolelle. Jy-
väskylä on esittänyt parhaillaan päivitettävänä olevaan kevyen liikenteen tutkimusohjelmaan myös 
omia hanke-ehdotuksia. Biokaasun liikennekäyttökokeilun demonstraatioprojektista laaditaan par-
haillaan hanke-ehdotusta kansainvälisen ja/tai kansallisen rahoituksen löytämiseksi. Kaupunki seu-
raa hankkeen valmistelun etenemistä ja määrittelee oman mahdollisuutensa osallistua siihen, kun 
hankekokonaisuus on selvillä. 
 
Tuleville vuosille suunniteltuja kevyen liikenteen edistämistoimenpiteitä Jyväskylässä ovat: 
! Keskustan polkupyöräpysäköintijärjestelyiden toteuttamisen jatkaminen 
! Kevyen liikenteen viitoitussuunnitelman esimerkkikohteen toteuttaminen yhdessä Keski-

Suomen tiepiirin ja Jyväskylän maalaiskunnan kanssa 
! Keskustan kevyen liikenteen verkon kehittämisohjelman laatiminen 
! Koulujen pyöräpysäköintijärjestelyiden kehittäminen yhteistyössä tilapalvelun ja opetustoi-

men kanssa  
! Virkistysreittisuunnitelman laatiminen osana viheraluejärjestelmän laatimistyötä 
! Kevyen liikenteen laatukäytävän toteuttamisen jatkaminen 
! Polkupyörien liityntäpysäköintikokeilu vilkkailla linja-autopysäkeillä 
! Valtakunnallinen pyöräilyviikko, Autoton päivä ja Liikkujan viikko 
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Kuva 13. Pyöräpysäköinnin valvojat työssään Jyväskylän keskustassa. 
 

Kerava 
Keravalla mallikuntatoimintaa jatketaan ilman ulkopuolista koordinaattoria kunnan omilla voimilla. 
Ohjausryhmä on tarkoitus kutsua koolle muutaman kerran vuodessa ja toimintasuunnitelmaa tule-
ville vuosille toteutetaan teemavuosien avulla. Jokaiselle vuodelle valitaan jokin tietty teema, jonka 
perusteella suunnittelua, investointeja ja tiedotusta ohjataan. Teemavuosien aiheita on alustavasti 
pohdittu ja ne voisivat liittyä esimerkiksi valaistukseen, esteettömyyteen, päällysteisiin, liikennetur-
vallisuuteen, liikuntaan, ympäristöön sekä joukkoliikenteen matkustajainformaatioon ja pysäkkijär-
jestelyihin.  Keravalla harkitaan myös uuden henkilön palkkaamista lähimmän vuoden sisällä.  
 
Lempäälä 
Lempäälässä kestävän liikenteen edistäminen jatkuu ilman lisähenkilöresursseja. Jatkossa työ ete-
nee vuoden 2004 aikana laaditun Kestävän liikenteen toimenpideohjelman 2005 -2010 mukaisesti. 
Toimenpideohjelmaan on listattu kestävän liikenteen edistämiseksi suunnitellut toimenpiteet vuosit-
tain vuoteen 2010 saakka. Jokaisen toimenpiteen kohdalla on myös nimetty vastuutaho ja -henkilö 
sekä toimenpiteen tai hankkeen kustannusarvio, jotta toteutukseen voidaan varautua myös talous-
suunnittelussa. Toimenpideohjelma käsitellään kunnan teknisessä lautakunnassa.  
 
Toimenpideohjelma sisältää muun muassa  
! uusia pysäkkitoimenpiteitä 
! matkustajainformaatiopalveluiden kehittämistä keskeisillä linja-autopysäkeillä (reaaliaikai-

set näyttötaulut) 
! kevyen liikenteen viitoitussuunnitelman toteuttamisen 
! kevyen liikenteen väyläverkon täydentämishankkeita 
! vuonna 2005 laadittavan esteettömyyskartoituksen Lempäälän kuntakeskuksissa.  
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Sivistystoimessa tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2006 mennessä kestävän liikenteen edistämi-
nen on sisällytetty kuntakohtaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Käytännössä työ on jo 
hyvin pitkälle toteutunut. Mallikuntahankkeessa perustetun yhteistyöryhmän kokoontumista noin 
kerran vuodessa pidetään myös tärkeänä. Kunta toimii koollekutsujana. 
 
Salon seutu 
Salon seudulla kevyen liikenteen malliseututoiminta jatkuu osana liikennejärjestelmätyötä. Seuran-
taryhmä tarkkailee liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista vuosittain. Lisäksi keväällä 2005 
toimintansa aloittavat seutuliikennetyöryhmä ja liikenneturvallisuustyöryhmä, joista jälkimmäisessä 
kevytliikenneasiamies on toiminut sihteerinä 
 
Kunnat ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole resursseja seudullisen kevytliikenneasiamiehen palkkaami-
seen jatkossa. Tässä tilanteessa Salon seudun kehittämiskeskus voisi ottaa aktiivisemman roolin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannassa yleensä, mutta myös kevyen liikenteen asioi-
den kehittämisessä. Tämän toteuttamiseksi tarvittaisiin kuitenkin lisäresursseja.  
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7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahanke 2002 -04 on onnistunut ainakin siinä mielessä, että kokeiluna 
aloitettu toiminta jatkuu esimerkkikunnissa. Yhtenä tavoitteena oli myös, että mallikuntatoiminta 
leviäsi muihin suomalaisiin kuntiin. Mallikuntien ja LVM:n välisessä vuoropuhelussa vuoden 2004 
lopulla hahmoteltiin hankkeessa kertyneiden kokemusten pohjalta suosituksia muille kunnille ja 
seutukunnille siitä, miten kevyttä ja joukkoliikennettä voi ja kannattaa edistää. Mallikuntatoiminnan 
kokemusten pohjalta tämän raportin laatimista ohjannut työryhmä suosittaa seuraavissa luvuissa esi-
tettyä toimintatapaa. 

 

7.1 Kestävän liikenteen edistäminen kunnissa 
  
Kevyen ja joukkoliikenteen edistämistyö tulee nimetä selkeästi jonkun tai joidenkin viranhaltijoiden 
vastuulle. Isommissa kaupungeissa tehtävän hoitaminen vaatii kuntakohtaisen, kokopäivätoimisen 
kevyen liikenteen viranhaltijan. Pienemmissä kunnissa tehtävän hoitaminen on mahdollista myös 
muun toimen ohessa. Vastuuhenkilön tulee olla kuntalaisten tiedossa ja yhteydenotto häneen tulee 
olla helppoa.  

Seudullisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin tulisi liittää aina eril-
liset kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä koskevat osasuunnitelmat. Suurimpien kaupunkiseutu-
jen kohdalla aloitteentekijän roolissa voisi pääsääntöisesti olla seudun keskuskunta yhdessä väylä-
laitosten (Tiehallinto, RHK) ja LVM:n kanssa. Pienemmissä seutukunnissa olisi mahdollista koros-
taa maakuntaliittojen ja kuntien yhteisten kehittämiskeskusten roolia. Kaikkein pienimmät seutu-
kunnat voisivat hyödyntää nykyistä enemmän Pyöräilykuntien verkoston ja Liikkuva Suomi -
verkoston kaltaisia toimintakanavia.  

Liikennesektorin toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen tarkoittaa yleensä myös työmäärän ja 
tehtävien lisääntymistä, vaikka yhteistyön avulla toisaalta vältettäisiinkin päällekkäistä työtä. Työ-
määrän lisääntyminen tulee ottaa huomioon yhteistyöelimiä perustettaessa ja tehtäviä jaettaessa.   

Kuntien liikenneturvallisuustyöllä on vakiintuneet toimintamallit ja organisaatio. Kestävän liiken-
teen edistämistyössä voitaisiin soveltaa osittain samoja menettelyjä. 

   
7.2 Rahoitus  
 
Kevyen ja joukkoliikenteen edistämistoimenpiteille tulisi hakea nykyistä laajempaa rahoituspohjaa. 
Tällä hetkellä toimenpiteet rahoitetaan pääsääntöisesti kuntien ja valtion varoin toimivien väylälai-
tosten (Tiehallinto, RHK) toimesta. Yksityisen sektorin osallistuminen hankkeiden rahoitukseen 
olisi perusteltua tietyissä tilanteissa. Elinkeinoelämä voisi olla mukana yhtenä rahoittajana esimer-
kiksi kun kohennetaan keskustojen ja kauppakeskusten kevyen liikenteen olosuhteita. Joukkoliiken-
neoperaattorit voisivat puolestaan osallistua hankkeisiin, joissa parannetaan joukkoliikenteen mat-
kustajainformaatiota ja pysäkkijärjestelyjä tai liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen pääväylillä ja 
vilkkaissa terminaaleissa. 
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7.3 Toimenpiteet 
 
Mallikuntahankkeessa testattuja ja hyväksi havaittuja toimenpiteitä kampanjoinnin ja tiedottamisen 
lisäksi kevyen ja joukkoliikenteen edistämisessä ovat muun muassa: 
! joukkoliikennematkojen yhdistämistä taloudellisessa mielessä suosivat lipputuotteet (esim. Ke-

ravalippu) 
! pyöräpysäköinnin olosuhteiden kehittäminen (riittävyys, runkolukitusmahdollisuus, sääsuoja 

ym.) keskustoissa, pysäkeillä, terminaaleissa ja oppilaitoksissa 
! keskeisten kevyen liikenteen yhteyksien epäjatkuvuuskohtien poistaminen (halvimmillaan esim. 

pyöräilyn salliminen jalkakäytävällä liikennemerkein osoitettuna silloin, kun tilaa on riittävästi) 
! kevyen liikenteen opastuksen ja informaation lisääminen (kevyen liikenteen reittien viitoitus, 

pyöräilykartat) 
! kuntalaiskyselyt kevyen ja joukkoliikenteen olosuhteista (puutteet, tarvittavien toimenpiteiden 

kiireellisyys, hyvät asiat ym.) auttavat toimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoinnissa 
! kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen (alikulut, korotetut suojatiet, jalankulun ja pyö-

räilyn erottaminen, liikenteen rauhoittaminen, vilkkuvihreät ym.) 
! talvikunnossapidon tason nosto keskeisillä kevyen liikenteen yhteysväleillä ja pysäkkien ympä-

ristöissä 
 
7.4 Mallikuntatoiminnan kaltaisen kokeilun jatkaminen 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeessa on testattu uusia toimintatapoja kevyen ja joukkoliiken-
teen edistämiseksi. Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä, mistä syystä toimintaa olisi 
perusteltua jatkaa mallikunnissa yhdessä LVM:n, RHK:n ja Tiehallinnon kanssa vielä ainakin kol-
mesta viiteen vuotta. Jatkamiseen tarvitaan LVM:n tukea ja rahoitusta, jota voitaisiin jatkossa osoit-
taa 5 – 10 kunnalle erityisesti kevyen liikenteen edistämistoimintaan. LVM:n rahoituksella voidaan 
toiminnan jatkumisen lisäksi varmistaa uusista toimenpiteistä ja tuloksista raportointi.     
 
Liikenne- ja viestintäministeriö sekä mallikuntahankkeessa mukana olleet kunnat toivovat mahdol-
lisimman monen kunnan lähtevän mukaan edistämään kestävää liikennettä. Tämä raportti yhdessä 
”lähtötilanneraportin” (LVM 4/2003) kanssa antaa joitakin eväitä toimenpiteiden suunnitteluun. Li-
sätietoja mallikuntahankkeen toimenpiteistä ja toiminnan yksityiskohdista saa kuntakohtaisista ra-
porteista tai kysymällä kyseessä olevasta kunnasta                                                                     
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Salon seudun liikennejärjestelmä 2020. Kevyen liikenteen malliseututoiminta 2003 – 2004. Varsi-
nais-Suomen liitto, 2004. 
 
Uutta pontta pyöräilyyn – Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi. Liikenne- ja viestintäministeri-
ön julkaisuja 5/2001. 
 
Yksityistiet yleisten teiden kevyen liikenteen yhteyksinä.  Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu-
ja 44/2004. 
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      LIITE 1 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahankkeen organisaatio 
 
Jaloin -hanke 
Yhteyshenkilö: 

Mauri Myllylä, Tieliikelaitos 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
Yhteyshenkilö: 

Saara Jääskeläinen, liikenneturvallisuusyksikkö 
Kari Korpela, henkilöliikenneyksikkö 

Jyväskylä 
Koordinaattori:   

Timo Vuoriainen 

Ohjausryhmä:  
Tekninen johtaja Osmo Rosti, pj. Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Liikenneinsinööri Jorma Lipponen Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Katupäällikkö Tuula Smolander Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Katu- ja puisto-osaston johtaja Kari Ström Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen Jyväskylän kaupunki, kaupunkisuunnittelu 
Ympäristöjohtaja Niilo Frilander Jyväskylän kaupunki, ympäristövirasto 
Tiedottaja Hilkka Miettinen  Jyväskylän kaupunki, hallintopalvelukeskus 
Liikuntasihteeri Rauno Saukkonen  Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelukeskus 
Liikuntasuunnittelija Sirkka Kannas Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelu-

keskus, terveydenedistämisyksikkö 
Suunnittelija Marita Kovanen  Jyväskylän kaupunki, opetusvirasto 
Kulttuuritoimenjohtaja Elli Ojaluoto Jyväskylän kaupunki, kulttuuritoimen keskus 
Toimistoesimies Maija Nurminen  Jyväskylän kaupunki, Nikolainkulman neuvonta 
Tiedottaja Tanja Tuulinen  Keski-Suomen ympäristökeskus 
Tieinsinööri Pasi Pirtala  Tiehallinto, Keski-Suomen tiepiiri 
Yhteyspäällikkö Leena Piippa  Liikenneturva, Jyväskylän aluetoimisto 
Toimitusjohtaja Jaakko Raunio  Jyväskylän Liikenne Oy 
Toiminnanjohtajat Mari Pitkänen ja Jaakko Selin Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta ry 
Opiskelija Jenni Helin  Tulevaisuuden elävä luonto – DODO ry 
Varapuheenjohtaja Vesa Iikkanen  Jyväskylän Pyöräilyseura ry 
Toiminnanjohtaja Kari Lehtinen  Jyväskylän paikallisagenda, JAPA ry 
Koordinaattori Mauri Myllylä  JALOIN-projekti 
Koordinaattori Timo Vuoriainen  Jyväskylän kaupunki, tekninen palvelukeskus 
Ylitarkastaja Kari Korpela  LVM, henkilöliikenneyksikkö 
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Kerava 
Koordinaattori: 

Nina Karasmaa    Teknillinen korkeakoulu, liikennelaboratorio 

Ohjausryhmä: 
Saara Jääskeläinen            Liikenne- ja viestintäministeriö 
Ari Forsberg                  Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus 
Arja Aalto                    Ratahallintokeskus 
Nina Karasmaa                 Teknillinen korkeakoulu 
Päivi Valtonen                       Keravan kaupunki, liikuntapalvelu 
Hannu Minkkinen               Keravan kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto 
Jarmo Summanen                Keravan kaupunki, ympäristövirasto 
Jari Kaija                    Keravan kaupunki, Kaupunkitekniikka 
Marko Mäenpää                 Keravan kaupunki, Kaupunkitekniikka 
Harri Nikander                       Keravan kaupunki, koulutusvirasto 
Tarja Kupiainen (ed.varahlö)  Keravan kaupunki, koulutusvirasto 
Minna Jokelainen              Tiehallinto, Uudenmaan Tiepiiri 
 
Lisäksi paikalla olivat satunnaisesti ryhmään virallisesti kuulumattomat Kati Vaaja (TKK) 
ja Mauri Myllylä. 

 
Lempäälä 
Koordinaattori: 

Merja Tyynismaa, A-Tie Oy 

Ohjausryhmä: 
Tuula Linnusmäki, pj.  Lempäälä, kunnanvaltuutettu 
Kaija Kuivasniemi  Lempäälän kunta, ympäristönsuojelu 
Riitta Halme   Lempäälä, kunnanhallitus 
Kirsi Jokila   Lempäälä, kunnanhallitus 
Aila Alanen   Lempäälän kunta, sivistystoimi 
Markku Sipilä   Lempäälän kunta, yleishallinto 
Marja-Leena Kekki  Lempäälän kunta, sosiaalitoimi 
Virva Ahtola   Lempäälän kunta, tekninen toimi 
Kaarina Lepistö   Lempäälän yrittäjät 

Yhteistyöryhmä: 
Tuula Linnusmäki, pj.  Lempäälä, kunnanvaltuutettu 
Hannu Heikkilä   Lempäälä, tekninen johtaja 
Tero Haarajärvi   Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Saara Jääskeläinen/Kari Korpela Liikenne- ja viestintäministeriö 
Arja Aalto   Ratahallintokeskus 
Aila Alanen   Lempäälän kunta, sivistystoimi 
Sirkka-Liisa Poso   Lempäälän kunta, sos.toim. vammaispalvelut 
Pekka Savinsaari   Lempäälä, tekninen toimi 
Jouko Niskanen   Lempäälä, tekninen toimi  
Tuomo Kojo   Linja-autoliitto 
Merja Tyynismaa, siht.  A-Tie Oy 
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Salon seutu 
Koordinaattori:  

Sanna Salminen ja Reija Kiviluoto 

Ohjausryhmä: 
Janne Virtanen   Varsinais-Suomen liitto 
Pekka Liimatainen  Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Mika Ilomäki   Salon kaupunki, Vihreä laakso 
Jarmo Heimo   Salon kaupunki, kaavoitus 
Päivi Liuska-Kankaanpää  Salon kaupunki, kaavoitus 
Tommi Rintanen   Salon kaupunki, tekninen suunnittelu 
Urpo Sorsa   Salon kaupunki, liikunta 
Jyrki Rinta-Paavola  Someron kaupunki 
Risto Suomela   Perttelin kunta 
Pertti Hyytiäinen   Halikon kunta 
Sakari Somerpalo   Linea konsultit 
Kari Korpela   Liikenne- ja viestintäministeriö 
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      LIITE 2 
 
JALOIN -tutkimushankkeiden raportit 
 
Alla luetellut raportit löytyvät osoitteesta: http://www.tieliikelaitos.fi/jaloin/.  
 
Itäväylän seuturaitin parantaminen - pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1. Helsinki, 2004. 
57 s. http://www.hel.fi/ksv/. 
 
Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen Suomessa. 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 40/2004. Tampereen teknillinen yliopisto. 
 
Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen. Jyväskylän kaupunki, 
2004. Lähde: http://www.jyvaskyla.fi/liikenne/kestava/laatukaytava/.  
 
Kadulla tehtävät työt - lupamenettelyn kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintöjä ja 
muistioita B 28/2002. Helsinki, 2002. 96 s. 
http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/mietinnot/2002/b282002.htm.  
 
Kelimallin kehittäminen talvijalankulun turvallisuuden parantamiseksi - Väliraportti vuodelta 2003. 
Liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö. 5.3.2004. Julkaistu sähköisenä: 
http://www.tieliikelaitos.fi/jaloin/. 
 
Kevyen liikenteen edistämisen vaikutusten arviointi. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
32/2004. Helsinki, 2004. 
 
Kevyen liikenteen edistämisen arviointi - tausta-aineisto. Liikenne- ja viestintäministeriö. 
15.3.2004. Julkaistu sähköisenä: http://www.tieliikelaitos.fi/jaloin/. 
 
Kevyen liikenteen edistämistoimenpiteiden liikenteelliset vaikutukset. Diplomityö. Teknillinen kor-
keakoulu, Minna Kemppinen. Espoo, 2004. 115 s. 
 
Kevyen liikenteen ilmakuvaukset, I-vaihe: Jalusta. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikenne-
suunnitteluosasto. Julkaisematon raportti, 29.11.2002. 
 
Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen - esiselvitys. Liikenne- ja viestintäministeriön mietintö-
jä ja muistioita B 30/2003. Helsinki, 2003. 76 s. 
http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/mietinnot/2003/jub3003.htm.  
 
Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina ja selvitys yhteistyömuodoista eri toimijoiden kesken. 
Raportti julkaistaan vuonna 2004. Projektin www-sivusto: http://www.klipa.info/.  
 
Kiinteistöjen pyöräpysäköinnin järjestelyjen vaikutus pyörien käyttöön. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö, Oulun kaupunki, Kuopion kaupunki. 2002. 38 s. 
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kylä- ja maisemateillä - Tausta-aineistoa. Ympäristöministeriö. 
2003. Julkaistu sähköisenä: http://www.tieliikelaitos.fi/jaloin/.  
 
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kyläteillä. Vaihe 2. Ympäristöministeriö, Tiehallinto. Raportti 
julkaistaan vuonna 2005. 
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Kävelyosuuden lisääminen lyhyillä matkoilla. Liikenne- ja viestintäministeriö, Oulun kaupunki. 
2002. 39 s. 
 
Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla. Liikenne- ja viestintäministeriön 
mietintöjä ja muistioita B 31/2003. Helsinki, 2004. 66 s. 
http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/mietinnot/2003/jub3103.htm.  
 
Omin jaloin - Elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, 
Sievin asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta. Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja A:34. 2004. 
www.ahiplan.airix.fi/tietopankki/index.psp.  
 
Pyöräilyn liikenneturvallisuus Porissa. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, Riikka Aaltonen. 
Espoo, 2002. 81 s. http://www.pori.fi/rak/rak1/katuinfo/liikennerap.html.  
 
Pyöräilyreittiesitteiden ja reittikuvausten tekeminen. Pyöräilyreittiesitteiden www-sivut: 
http://www.easyliving.fi/pyoraily/pyorailykartat.html.  
 
Pääkaupunkiseudun ulkoilukartan kehittämistutkimus. YTV, Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 
2004:4. Helsinki, 2004. 116 s. http://www.ytv.fi/julkaisut/ulkoiluraportti_140404.pdf.  
 
Suomen pyörämatkailun edistämisohjelman laatiminen. Pyörämatkailureittityöryhmän alustava sel-
vitys. 2004. 
 
Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset. Helsingin kaupunki, Oulun 
kaupunki, Rovaniemen kaupunki, Tiehallinto. 2003. 33 s. 
 
Toimintamalli esteettömän ja turvallisen keskustan luomiseksi - Case Espoon keskus. Liikenne- ja 
viestintäministeriö, Espoon kaupunki. Raportti julkaistaan vuonna 2004. 
 
Yksityistiet yleisten teiden kevyen liikenteen yhteyksinä - Opas kuntien ja Tiehallinnon käyttöön. 
Liikenne- ja viestintäministeriö. Raportti julkaistaan vuonna 2004. 
 
Mallikunta- ja malliseututoiminta: 
Alueelliset liikennefoorumit – ALF. Jyväskylän kestävän liikenteen mallikunta, Keski-Suomen ym-
päristökeskus, Suunnitteluverkko A4. 33 s. 
http://www.jyvaskyla.fi/liikenne/alf/sis/alfesite171204.pdf 
 
Biokaasun liikennekäyttö Jyväskylän seudulla – esiselvitys. Jyväskylän kestävän liikenteen malli-
kunta, Jyväskylän teknologiakeskus ja Jyväskylän yliopisto. Pauliina Uusi-Penttilä 31.3.2004. 60 s. 
http://www.jyvaskyla.fi/liikenne/kestava/files/biokaasu052004.pdf 
 
Jyväskylän kestävän liikenteen mallikuntatoiminta. Timo Vuoriainen, Jyväskylän kaupunki. Raport-
ti julkaistaan vuonna 2005. 
 
Keravan kestävän liikenteen mallikuntatoiminta. Marko Mäenpää, Keravan kaupunki. Raportti jul-
kaistaan vuonna 2005. 
 
Kestävän liikenteen mallikuntatoiminta, lähtötilanne ja toimintasuunnitelmia Jyväskylässä, Keraval-
la ja Lempäälässä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2003. Helsinki, 2003. 140 s. 
http://www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/jua0403.htm.  
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Kestävän liikenteen mallikuntatoiminta Lempäälässä 2002 - 2003. Lempäälän kunta, A-Tie Oy, 
2004. 
 
Kestävän liikenteen mallikuntahanke 2002–2004. Kokemuksia kevyen ja joukkoliikenteen edistä-
misestä. Julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja –sarjassa keväällä 2005. 
 
Salon seudun liikennejärjestelmä 2020. Kevyen liikenteen malliseututoiminta 2003 – 2004. Varsi-
nais-Suomen liitto, 2004. 
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 LIITE 3  
 
Internet-sivuja 
 
Jyväskylän kaupunki  http://www.jyvaskyla.fi/ 
 
Keravan kaupunki http://www.kerava.fi/ 
 
Lempäälän kunta http://www.lempaala.fi/ 
 
Salon kaupunki http://www.salo.fi/ 
 
Salon seudun kunnat http://vihrealaakso.fi/ 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö http://www.mintc.fi/ 
 
Varsinais-Suomen liitto http://www.varsinais-suomi.fi/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


