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Esipuhe

Hankkeen tavoitteet

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeessa 
tavoitteena oli etsiä kehittämispolkuja, joilla saadaan 
syntymään kuntiin ja kaupunkiseuduille kannattavaa 
liiketoimintaa kestävän liikkumisen 
kuluttajapalveluista. Hankkeen rahoittivat 
Liikennevirasto ja MAL-verkosto.

Liikkumispalveluja kehitetään tällä hetkellä vauhdilla 
varsinkin suuremmissa kaupungeissa. 
Kehittäjäverkostoja ja toimintatapoja on monenlaisia. 
Tässä hankkeessa kohteena olivat suurten 
kaupunkien lisäksi keskisuuret kaupungit, joissa 
markkinaehtoiset palvelut eivät vielä ole levinneet 
laajalti. Työn näkökulmana oli auttaa nimenomaan 
kaupunkeja liikkumispalveluiden edistämisessä, mutta 
hankkeen aikana käytiin luonnollisesti vuorovaikutusta 
myös palveluntuottajien kanssa.

Hankkeen työskentelytavat ja tulokset

Hankkeessa aihetta lähestyttiin yhtäältä liiketoiminta-
näkökulmasta markkina-analyyseja laatimalla sekä 
kansainvälisiä ja kansallisia esimerkkitapauksia 
tarkastelemalla, toisaalta vuorovaikutteisesti kaupunki-
kohtaisten road show -tilaisuuksien sekä käyttäjille 
suunnattujen kyselyjen avulla. Työn alku- ja loppu-
vaiheissa järjestettiin myös kaksi laajemmalle osallistuja-
joukolle suunnattua seminaaria.

Hankkeessa muodostettu aineisto, vuorovaikutus-
prosesseissa heränneet keskeisimmät havainnot sekä 
hankkeen muut lopputulokset on koottu laajemmin työn 
loppuraporttiin, joka on julkaistu Liikenneviraston 
julkaisusarjassa.

Helsingissä, maaliskuussa 2018

Liikennevirasto, Liikenne ja maankäyttö -osasto



Kestävien liikkumispalveluiden 
lähtökohdat

Tavoitteena

● Kestävien kulkumuotojen käytön 
edistäminen yhtenä keinona vähentää 
liikenteen päästöjä

● Uusien, houkuttelevien 
liikkumispalveluiden tarjoaminen 
kaupunkilaisille

● Liikkumispalveluiden muodostuminen 
yrityksille kannattavaksi liiketoiminnaksi

● Palveluiden integroituminen osaksi 
seudun liikennejärjestelmää ja -politiikkaa



Kestävien liikkumispalveluiden 
liiketoiminnan ydintoiminnan jaottelu

1. Kalustoon ja/tai laitteisiin 
keskittynyt liiketoiminta

2. Sovellukset ja
liikkumisen älypalvelut

3. Liikkumisen 
operaattoriliiketoiminta

• Yritys on kalusto- ja/tai palveluyhtiö

• Esimerkiksi kuljetuspalveluita 

tuottavat yritykset sekä laitteisto- ja 

laitetoimittajat (pyörävuokraus-

laitteistot, säilytyskaapit, sähköiset 

liikennevälineet…)

• Tekevät liiketoimintaa 

tuotannontekijöiden (kalusto tai 

kalusto + kuljetus) avulla

• Investointikustannukset, kiinteät 

kustannukset ja esimerkiksi 

palkkakulut korkeita

• Yritys toimii järjestelmätoimittajana 

• Järjestelmä toimii palvelualustana 

toiselle taholle (b2b) tai yritys tekee 

liiketoimintaa itse 

kuluttajamarkkinoille (b2c)

• Yritykset, joiden toiminta on 

monialaista, ovat yleensä vahvoilla 

verrattuna yksinomaan liikenteen 

älypalveluihin keskittyneisiin 

tahoihin

• Yleensä maltilliset muuttuvat kulut

• Yritys tekee lisäarvoa omilla tai 

muiden toimijoiden 

liikkumispalveluilla, tarjoten näitä 

houkuttelevasti ja kilpailukykyiseen 

hintaan asiakkaille

• Yhdistelmäpalveluita (olemassa 

olevat liikennepalvelut ja niiden 

olennaisten tietojen rajapinnat)

• Täysin riippuvainen

a. kysynnästä (b2b, b2c)

b. ostopalveluista tai subventiosta

c. sijoittajista



Palvelukohtaisten polkujen muodostus



Käyttökohteiden tunnistaminen

• Kangas: yleisesti käytettävissä oleva yhteiskäyttöauto

• Kaupungin työntekijöiden työpäivän aikaiset ajot: kaluston 

tehokkaampi käyttö yksikköjen välillä ja työpäivien ulkopuolella

Palveluntarjoajien tunnistaminen

• Internet-haut / NAP-palvelu (https://finap.fi/)

Neuvottelut palveluntarjoajien kanssa 

• Millaisia palveluita on olemassa?

• Mitkä ominaisuudet ovat helppoja ja edullisia toteuttaa, mitkä 

kalliita?

• Mitä edellytyksiä palveluiden käynnistämiselle on?

• Mitä esteitä on poistettava?

Palveluiden testaaminen käytännössä (kokeilut)

• Käytännön tietoa palveluiden toimivuudesta

• Hankintalain kynnysarvon alittavien kokeilujen helppo 

toteutettavuus 

Palvelun varsinainen käyttöönotto: 

• Hankintalain mukainen hankinta

• Hankintalain kynnysarvon alittava hankinta

• T&K mukainen hankinta

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Työasiamatkojen taloudellisempi järjestäminen

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Joustoa autojen käyttöön 

(yksittäisen työntekijän näkökulma)

Houkutteleva henkilöstöetu 

työnantajan kilpailuetuna

Pysäköintipaikkojen pienempi 

kokonaistarve (kustannussäästöt ja 

houkuttelevampi kaupunkiympäristö)

Mahdollisuus edullisempaan 

liikkumiseen (mm. kustannussäästöt 

autoilussa ja pysäköinnissä) sekä 

laajempaan kalustovalikoimaan

Muutokset kulkumuotojakaumassa: 

autoilun vähentyminen sekä pyöräilyn 

ja joukkoliikenteen vahvistuminen

Pienemmät päästöt (kulkumuotojakauman 

muutos sekä uudempi kalusto)

Liikennetarjonnan monipuolistuminen, 

tehostuminen ja tasa-arvoistuminen 

pienemmällä kalustomäärällä

Palvelun mahdollisuuksien ja rajoitteiden tunnistaminen

• Nopeasti kehittyvä palvelualue → benchmarkaus muiden 

kaupunkien kanssa (mm. Imatra, Savonlinna, Kotka)

• Kansainvälisesti pitkä käyttöhistoria → kokemukset ulkomailta 

(mm. Göteborg ja Uumaja)

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma

Palveluiden 

testaaminen

Palvelun varsinainen 

käyttöönotto

Palvelutarpeen 

määrittely

2017 2018 2019

Yhteiskäyttö-
autot

www



Pyörä-
pysäköinti-

palvelut

Ongelman ja ratkaisun täsmentäminen

• Asemanseudun pyöräpysäköinnin turvallisuuden nosto 

keskeiseksi ratkaistavaksi ongelmaksi → uudenlaiset 

pyöräpysäköintipalvelut sekä sähköisten palvelujen kehitys

Sidosryhmien tunnistaminen
Asemanseudun maanomistajat, pysäköintitoimijat ja 

kiinteistökehittäjät, matkakeskustoimijat (VR, Liikennevirasto, 

Matkahuolto), potentiaaliset palveluntarjoajat ja liiketoimintaan 

kytkeytyvät yritykset sekä potentiaaliset asiakkaat

Palvelun yhteinen muotoilu ideointityöpajassa
• Tilakysymykset

• Roolit ja vastuut

• Pysäköintiratkaisun tekniset täsmennykset

• Potentiaalisten lisäpalveluiden (pyörävuokraus, -huolto, 

kahvila…) tunnistaminen ja rooli toteutuksessa

• Rahoituksen täsmentäminen: operoinnin ja investoinnin 

karkeat kustannukset

• Palvelun osalliset, hyötyjät ja rahoittajat

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Pyörävarkauksista ja ilkivallasta 

johtuvien lisäkustannusten välttäminen 

(pyöräilijät, vakuutusyhtiöt, poliisi)

Muutokset kulkumuotojakaumassa:

(pyöräilyn vahvistuminen)

Palvelun alustava määrittely

• Liiketoimintaympäristön tarkastelut: potentiaaliset käyttäjät

• Asukaskysely: ongelman laajuus ja sen estevaikutukset, 

palveluihin kohdistuva maksuhalukkuus

• Potentiaalisten ratkaisujen kansainvälinen kartoitus

Pyöräilyyn liittyvän liiketoiminnan kasvu

Matkaketjuvaikutukset

(mm. joukkoliikenteen käytettävyyden 

parannukset liitynnän vahvistuessa)

Palvelun alustava 

muotoilu

Pilotin 

suunnittelu

Pilotin 

käynnistys

Palvelutarpeen 

määrittely

2017 2018 2019

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma



Toimintamallin tarkentaminen työpajatyöskentelyllä

• Toimintamalli viimeisen mailin jakeluun

(mm. roolitus ja kalusto)

• Lähijakeluaseman tarkennukset

(sijainti ja toimintatapa sekä Operaattorin rooli ja vastuut)

• Toimintaperiaatteet (tilat, toiminnot ja toimintatapa)

• Yhteistyön edellyttämät sopimukset ja tiedonsiirto

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Toiminta-alueen ja tavarakoon 

paremmin huomioiva jakelutapa

Keskustaliikenteen rauhoittaminen 

raskaalta liikenteeltä 

(kaupunkitilan parempi käyttö) 

Raskaan liikenteen ympäristövaikutusten 

vähentäminen (päästöt, melu jne.) 

keskusta-alueella

Uudenlaisen logistiikkaliiketoiminnan 

mahdollistaminen

Toimintamallin tarkentaminen ja toimijoiden sitouttaminen 

yrityskohtaisilla haastatteluilla

• Riittävän tavaravirran tavoittaminen pilottia varten

• Osallistumisen reunaehdot

• Yhteiset pelisäännöt pilotin valmisteluun

• Pilotin sopiminen yritysten omiin palvelukehitystoiveisiin

Osallisten tarkentaminen

• Logistiikkapalveluita ostavat yritykset

• Logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset

• Kevyttä citylogistiikkaa tarjoavat yritykset

• Keskustan jakelua hoitavat yritykset

• Potentiaaliset toimijat (mm. taksit)

• Kaupungin sisäinen logistiikka kokeilualustana

Palvelun alustava 

muotoilu

Pilotin 

suunnittelu

Pilotin 

käynnistys

Toimintamallin 

tarkennukset

Yrityksen imagohyödyt

Kaupunkijakelun loppuasiakkaiden 

hyvä palvelutaso

Jakelukuljettajien työolojen ja 

työhyvinvoinnin parannukset

Liikenneturvallisuuden 

parantaminen keskusta-alueella

2017 2018 2019

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma

City-
logistiikka



Potentiaalisten käyttäjien tunnistaminen

• Palvelun käynnistysvaiheessa rajattu asiakasryhmä, jota 

laajennetaan palvelun kehittyessä → valittujen yritysten 

työntekijöiden työasiamatkat

Käyttäjätarpeiden määrittely

• Kuinka motivoidaan organisaatio? 

• Kuinka motivoidaan yksittäinen käyttäjä?

• Kuinka palvelu on houkuttelevampi (=helpompi käyttää!) kuin 

kilpailevat kulkumuodot?

• Muiden liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden samanaikaisuus 

(erityisesti jotta saavutetaan kulkumuotojakauman muutos 

kodin ja työpaikan välisillä matkoilla)?

Työasiamatkojen taloudellisempi järjestäminen

MILLAISIA KÄYTÄNNÖN ASKELEITA TARVITAAN?

Pysäköintipaikkojen pienempi 

kokonaistarve (kustannussäästöt ja 

houkuttelevampi kaupunkiympäristö)

Muutokset kulkumuotojakaumassa 

(sekä työasiamatkat että työmatkat) 

Potentiaalisten käyttäjien kontaktointi

Yritysten valikointi (mm. kyselyillä saatavan tiedon avulla):

• Maantieteellinen sijainti

• Työasiamatkojen suuntautuminen ja ajankohta

• Organisaation vastuuhenkilön tunnistaminen

Tehostuva ajankäyttö

(matka-ajan hyödynnettävyys)

Hallinnollisen työn vähentäminen

Yrityksen imagohyödyt

Kustannussäästöt yhteiskunnan 

kustantamissa henkilökuljetuksissa

Väyläkapasiteetin vapautuminen 

suurimman käyttöasteen hetkellä

Palvelun 

alustava 

muotoilu

Palvelun muotoilu 

käyttäjien tarpeen 

mukaiseksi

Pilotin 

suunnittelu

Käyttäjä-

tarpeiden 

määrittely

2017 2018 2019

MITÄ PALVELULLA SAAVUTETAAN?

Yksilön ja yritysten näkökulma

Yhteiskunnan näkökulma

Jaetut henkilö-
kuljetukset



Jaettujen henkilökuljetusten pilotoinnin 
vaatima muu suunnittelu

SOTE-kuljetusten avaamisen valmistelu

● kaupungin yksiköiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön tavoitteet 

● sopimukset kaupungin, alustatoimittajan, MaaS-operaattorin ja 
kuljetuspalveluiden tuottajien välillä

● rajapintojen määrittely, sote-kuljetusten tuotannonohjausjärjestelmään 
tehtävät muutokset, alustan suunnittelu ja toteutus

● kuljetusten tarjoamisen periaatteet 

● kuljetusten hinnoittelu

● matkan tilaaminen

● matkan maksaminen

● kytkeytyvien palveluiden kehittäminen (mm. joukkoliikenteen mobiililippu)

● yksityiskohtien hiominen (mm. häiriönhallinta)

Osta
lippu

kaupunki

alusta-
toimittaja

MaaS-
operaattori

kuljetuspalveluiden 
tuottaja



Yhteenveto: Mitä polkujen 
muodostukseen tarvitaan?



Lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä

● Uusien palveluiden lanseeraaminen kuluttajamarkkinoille on aina 
haastavaa, niin myös kestävien liikkumispalveluiden osalta

• Totuttujen toimintamallien voittaminen

• Kuluttajien tietoisuus uusista liikkumispalveluista on kasvanut, 
samoin kysyntä mm. kaupunkipyörä- ja MaaS-palveluissa

● Digitalisaatiosta huolimatta liikenne ja liikkuminen on aina hyvin 
konkreettista (fyysinen ulottuvuus)

• Kilpailukykyinen kuluttajapalvelu syntyy suuren kysynnän tai 
paremman kapasiteetinhallinnan kautta (loppukäyttäjän hinnan 
oltava kilpailukykyinen)

● Palvelumarkkinat hakevat vielä suuntaa, mutta on erittäin 
todennäköistä, että yksi tai useampi tässä projektissa käsitellyistä 
palveluista laajenee laajan kuluttajajoukon loppupalveluksi

Osta
lippu



Polku kestävän
liikkumisen palveluihin

Yhteistyön 

käynnistäminen, 

vuoropuhelu ja 

kontaktointi

Vastuutahon 

nimeäminen kaupungin 

organisaatiossa

Järjestelmä-

arkkitehtuuri

Hankinta 

osaaminen

Yhteistyö/

tiedonvaihto

API:t
Toiminta-

mallityö
Mobiililiput

1. Mikä ongelma 

halutaan ratkaista? Mitä 

lisäarvoa kaupunki ja 

käyttäjät saavat 

palvelun avulla?

2. Mikä tavoiteltava 

ratkaisu on? 

3. Keitä tarvitaan 

yhteistyöhön? Kenellä 

vastuu kaupungin 

organisaatiossa?

4. Millainen palvelu on 

teknisiltä näkökulmilta 

tai asiakkaan 

näkökulmasta?

5. Mitkä ovat ratkaisun 

toteutuksen 

kynnyskysymykset; 

keitä yhteistyötahoja ne 

koskevat?

6. Kuinka 

kynnyskysymyksiin 

lähdetään etsimään 

vastauksia?

Sidosryhmien ja 

palveluntarjoajien 

tunnistaminen

Palveluiden kartoitus

Ominaisuudet, 

kohderyhmä, -alue

Kaupunki

Kaupunki, 

palveluntarjoaja ja

muut sidosryhmät 

yhdessä

Millaisia ratkaisuita on 

valmiina olemassa?

Millaiset ominaisuudet 

on helppoa tai edullista 

toteuttaa, millaiset 

vaikeaa tai kallista?

Mitä asiakas haluaa ja 

on valmis maksamaan 

käytöstä?

Hyödyt asiakkaalle ja 

yrityksille!

Mitä palvelun käyttöön-

otto käytännössä vaatii?

• Tilakysymykset / 

katusuunnittelu 

• Rahoitus 

(operointi/investointi)

• Toteuttamismalli: 

yrityslähtöinen vai 

hankintaprosessi

• Palvelumuotoilu

Kuka vastaa käyttöön-

oton tehtävistä?

• Vastuutus

• Aikataulutus

• Vuorovaikutus 

toimijoiden kanssa, 

kuten keskustelu-

foorumit, työpajat, 

yhteispilotoinnit 

Mahdollistajia

Mikä on tavoiteltava 

hyöty? Yleinen tavoite 

edistää kestävää 

liikkumista: mikä on 

täsmällinen, 

parannettavan ongelma 

juuri nyt ja juuri tässä 

kaupungissa?

Edistämisvastuu kaupungin 

sisällä hallinnolliset rajat 

ylittäen: kenelle teema 

”kuuluu”?



Jatkuva prosessi kestävien 
liikkumispalveluiden edistämiseksi

Ratkaistavan ongelman tai uuden palveluidean/
innovaation kuvaus: vaikutukset eri toimijoihin

Rahoituksen 

selvittäminen:

kuka maksaa?

Jatkuvia tehtäviä:

Alustavien tavoitteiden määrittely

Toimijoiden määrittely

Sidosryhmien tunnistaminen

Taloudellisten reunaehtojen määrittely

Ratkaisujen täsmentäminen

Ratkaisujen vertailu

Tilojen kartoitus

Asiakastarpeet ja 

asiakaslähtöisyys

Tiedotus

Keskusteluyhteys 

Vuorovaikutus

(kaupunki)

Tavoitteiden 

tarkentaminen

Testaaminen

Skaalaaminen

Kokemusten keruu | Oppiminen | Edelleen kehittäminen

Rakentaminen



Palvelun 

käynnistäminen 

(pilotti)

Tuloksista 

oppiminen

Palvelun monistaminen 

toiselle maantieteelliselle 

alueellePalvelun 

kehittäminen ja 

laajentaminen

Kokemusten 

levittäminen

Toimintaympäristön 

jatkokehitystarpeet

Tulosten vaikutukset ja skaalaus

● Palvelun kehittäminen ja laajentaminen vaatii 
laajaa yhteistyötä (mm. käyttäjät, palveluntarjoajat 
ja kaupunki)

● Tuloksista opitaan uutta myös
liikennejärjestelmän näkökulmasta

• Edistääkö palvelu tavoiteltuja vaikutuksia
odotetusti ja millä aikajänteellä?

• Mitä uusia toimintatapoja ja tahoja
tarvitaan uusien palveluiden
integroimiseksi liikennejärjestelmätyöhön
tai sen kehittämiseksi?

● Palvelun kerroksellisuudella (kokonaan uusi 
palvelu vai nykyisten palveluiden täydentäminen) 
on suoria vaikutuksia monistettavuuteen.

● Palvelu voi olla skaalattava joko konseptin tai 
varsinaisen palvelun osalta (miten palvelu 
esimerkiksi resursoidaan käytännössä?)



Kestävät liikkumispalvelut

Polun muodostus kohti parempia palveluita vaatii

● Ongelman ja tarpeiden täsmentämistä sekä toimijoiden kokoamista

● Vastuutahojen, tarvittavan toiminnan ja mahdollisten tekijöiden tunnistamista

● Kehittämistyön käytännön käynnistystä ja liikkeelle laittamista

● Järkeviä alustoja toteuttamiselle

• Liikkumispalveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat yksinkertaisen, nopean ja edullisen 
pääsyn olennaisiin tietoihin – mieluiten kattavasti yhden rajapinnan kautta!

● Kehitettävän palvelun ”kotipesän” sekä operaattorin/toimijan etsimistä ja sitouttamista jo 
varhaisessa vaiheessa

● Käyttäjien mukana pitämistä läpi koko prosessin.

Uusien palveluiden toteuttamiseen ja levittämiseen kuluttajien tietoisuuteen on lisäksi 
annettava riittävästi aikaa, luotava uskoa hyvien palveluiden tuottajille onnistumisesta sekä 
tehtävä yhteistyötä riittävin resurssein asettamatta esteitä liiketoiminnan kehittämiselle.

?



Kokemuksia kehityspolun varrelta

Vaikka toimija – kuten yritys –
suhtautuisi positiivisesti 

toimintatavan muutokseen, 
muutoksen saavuttaminen vaatii 
koordinointia, erityisesti silloin, 

kun toimijoilla ei ole vahvaa 
taloudellista intressiä 

toimintatavan muutokseen.

Uusien toimintatapojen osalta 
esiintyy aina vastakkaisia 
mielipiteitä. Kehityspolulla 

etenemistä helpottaa korkean 
tason päätös, esimerkiksi 
kaupunginjohtajan tuki.

Muuttuvalla liikkumisen ja liikenteen toimintakentällä
on aiempaa monipuolisempia toimijoita:

liikenteen operaattoreiden, bussien ja taksien lisäksi 
jakamistalouden välineet, kuten yhteiskäyttöajoneuvot, pyöräilyn 

toimijat ja it-yritykset. Näkökulmina tulee huomioida myös 
esimerkiksi teknologisia ja taloushallinnollisia kysymyksiä.

Kestävät 
liikkumispalvelut 

vähentävät 
henkilöauto-

riippuvuutta ja näin 
ollen täydentävät 

toisiaan.

Kokeiluja
voidaan tehdä 

nopeasti. Kaikki 
kokeilut eivät vaadi 

hankintoja.

Uudenlaiset liikkumispalvelut 
voivat edellyttää loppukäyttäjän 

tottumusten muutosta ja 
markkinoiden kehittymistä. Tällöin 

palvelun käyttöönottoa edeltää 
pitkäjänteinen vuorovaikutus- ja 

viestintäprosessi.



Projektin lopputuotteet sekä muita 
hyödyllisiä linkkejä

● Projektin lopputuotteet ovat saatavilla MAL-verkoston nettisivuilla: 
http://www.mal-verkosto.fi/

● Keskustelu teemasta jatkuu kaikille avoimessa
”Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin” -facebook-ryhmässä
– tervetuloa mukaan!

● Lisätietoa NAP-palvelusta: 
https://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/liikennepalvelulaki/
nap#.WmHuC-RlKzk

www



liikennevirasto.fi
twitter.com/liikennevirasto
facebook.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto

Kiitos!


