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Liikkumisen ohjaus – Mobility Management 

● Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen 
edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, 
markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä liikkumisen palvelujen 
koordinoinnilla ja kehittämisellä. 

● Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on lisätä kestävää liikkumista kuten 
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja mahdollisuuksien mukaan vähentäen 
yksityisautoilua. 
 

Kestävä 
liikkuminen 

● Tavoitteena on, että yhä useampi 
valitsee kulkutavakseen muun kuin 
yksin omalla autolla ajamisen, koska 
muut vaihtoehdot ovat taloudellisia, 
terveellisiä, turvallisia, 
ympäristöystävällisiä ja helppoja. 
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Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista ja lisätä kestävää liikkumista, siis ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa. Tavoitteena on, että yhä useampi valitsee kulkutavakseen muun kuin yksin omalla autolla ajamisen, koska muut vaihtoehdot ovat taloudellisia, terveellisiä, turvallisia, ympäristöystävällisiä ja helppoja. (Motiva)��



Viisaan liikkujan valinnat 
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1. Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? 

2. Menisinkö sinne ilman autoa? 

3. Auto – omistanko vai käyttäisinkö vain? 

4. Auto – millainen ja miten ajaa? 

Presenter
Presentation Notes
Lähde: Motiva



Liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden 
yhtymäkohdat 
● Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikennepolitiikan keinojen joukossa, 

kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri 
liikennemuotojen kesken.  

● Tavoitteena on, että yhä useampi valitsee kulkutavakseen muun kuin yksin 
omalla autolla ajamisen. 
● Esimerkiksi työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on pystytty vähentämään 

yksityisautoilun osuutta 10-30 % työpaikkaa kohti (Motiva). 

● Ajoneuvoliikenteen väheneminen vähentää liikenteen kielteisiä vaikutuksia 
kuten liikenneonnettomuuksia (henkilöautoliikenne on osallisena lähes 
kaikissa liikenneonnettomuustapauksissa) ja päästöjä. 
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Kenen vastuulla liikkumisen ohjaus on? 

● Liikkumisen ohjaukseen panostaminen on monen toimijan 
tehtävä.  
● Julkisen sektorin on hyvä itse tuottaa osa liikkumisen ohjauksen 

palveluista, mutta liikkumisen ohjauksen keskeinen tavoite on 
saada eri toimijat vaikuttamaan esimerkiksi omien työntekijöidensä 
tai asiakkaidensa liikkumiseen. 

● Liikennealan toimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden 
ohella liikkumiseen voivat vaikuttaa myös erityisesti: 
● Työnantajat 

● Harrastusseurat 

● Rakennuttajat 

● Tapahtumanjärjestäjät 

● Koulut 

● Koti 
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Liikkumisen ohjaus on yksi keino muiden liikennepolitiikan keinojen – maankäytön suunnittelun, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonnan, hinnoittelun ja sääntelyn – joukossa, kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken. Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino. (Motiva)Liikkumisen ohjaus on muihin keinoihin verrattuna tehokas, edullinen ja helposti hyväksyttävissä oleva keino tai keinojoukko. Liikkumisen ohjauksessa korostuvat pääasiassa kannustavat ja informatiiviset keinot. Keinojen vaikuttavuudesta kertoo se, että esimerkiksi työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on pystytty vähentämään yksityisautoilun osuutta 10-30 % työpaikkaa kohti. (Motiva)��Raja liikkumisen ohjauksen ja muiden liikennepolitiikan keinojen välillä ei kuitenkaan ole tarkka. Liikkumisen ohjaukseen liittyy usein esimerkiksi matkustussääntöjen luominen ja pysäköinnin ohjaus sekä hinnoittelu työpaikalla. Lisäksi liikkumisen ohjaukseen kuuluu myös palvelujen kehittäminen (vrt. tuodaan liikkumisen ratkaisut sinne, missä matkat alkavat). (Motiva)Liikkumisen ohjaukseen panostaminen on julkisen sektorin vastuulla siinä missä maankäytön suunnittelu ja liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito. Julkisen sektorin on syytä itse tuottaa osa liikkumisen ohjauksen palveluista (esim. tiedon tarjonta kestävistä kulkutavoista keskitetysti), mutta liikkumisen ohjauksen keskeinen tavoite on saada eri toimijat vaikuttamaan esimerkiksi omien työntekijöidensä tai asiakkaidensa liikkumiseen. (Motiva)



Liikkumisen ohjauksen keinoja on paljon 
● Kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää mm.: 

● luomalla turvallinen ja korkealuokkainen kevyen liikenteen verkosto ja parantamalla 
verkoston laatua,  

● informaation, markkinoinnin ja koulutuksen kautta sekä 
● tarjoamalla välineistöä (esim. lainapolkupyöriä) ja vaikuttamalla puitteisiin (mm. 

pyörä-pysäköintiin, sosiaalitiloihin). 

● Joukkoliikenteen käyttöä voidaan edistää esimerkiksi: 
● rakentamalla liityntäpysäköintialueita juna-asemien ja linja-autopysäkkien yhteyteen, 
● palveluliikennettä kehittämällä, 
● neuvonnalla ja kampanjoinnilla sekä  
● joukkoliikennepalveluiden suunnittelulla (mm. joukkoliikenteen tarjonta, erilaiset 

lippulajit tai -tyypit, alueen tai yrityksen joukkoliikennepalveluiden kehittäminen).  

● Myös henkilöautojen käyttöä on mahdollista suunnitella uudella tavalla: 
● kimppakyydit ja autojen yhteiskäyttö, 
● organisaatioiden pysäköintipolitiikka sekä  
● työsuhdeautojen valintaperiaatteiden määrittely (mm. vähäpäästöisyys). 

● Lähtökohtana toimenpiteille on liikkumistarpeiden sekä käytettävissä olevien 
mahdollisuuksien kartoittaminen (esim. liikkumissuunnitelmat 
organisaatioissa). 
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Toimenpiteitä liikkumisen ohjaamiseksi kestävämpään suuntaan on olemassa paljon. Kävelyä ja pyöräilyä voidaan edistää mm. informaation, markkinoinnin ja koulutuksen kautta, liikenneturvallisuuteen vaikuttamalla, välineistöä (esim. lainapolkupyöriä) tarjoamalla sekä puitteisiin (mm. pyörä-pysäköintiin, sosiaalitiloihin tms.) vaikuttamalla. Joukkoliikenteen käyttöä voidaan edistää esimerkiksi neuvonnan ja kampanjoinnin kautta sekä osallistumalla joukkoliikennepalveluiden suunnitteluun (mm. joukkoliikenteen tarjonta, erilaiset lippulajit tai -tyypit, alueen tai yrityksen joukkoliikennepalveluiden kehittäminen jne.). Myös henkilöautojen käyttöä on mahdollista suunnitella uudella tavalla: kimppakyydit, organisaatioiden pysäköintipolitiikka, autojen yhteiskäyttö jne. Lähtökohtana toimenpiteille on liikkujien liikkumistarpeiden sekä käytettävissä olevien mahdollisuuksien kartoittaminen. (kulku.info)Liikkumisen suunnittelu, liikkumissuunnitelmat organisaatioissaLiikkumisen ratkaisut tuodaan sinne, mistä matkat alkavat: asuminen, palvelut, tapahtumat, jne. Suoramarkkinointi ja henkilökohtainen neuvonta: Eri asuinalueet, uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat, jne.Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista yhdeltä luukulta: internet, laskurit, esitteet, jne.Kampanjat, kokeilut, valmennukset: pyörällä töihin -päivä, testimatkustajat, liikkumisvalmennus, romuta autosi, jne.



Kunnan rooli liikenteen energian kulutuksesta lähes 20% 

● Kunta voi vaikuttaa liikkumistarpeeseen: 
● isoilla toimenpiteillä jotka kohdistuvat mm. maankäyttöön ja palveluiden sijoittumiseen 

sekä liikenne- ja ympäristökasvatukseen 
● sekä pienillä toimenpiteillä, jotka kohdistuvat esimerkiksi kunnan omiin hankintoihin. 
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Kuntien 
henkilöstön työ- 
ja asiointimatkat 

4-6 % 

Muu 
henkilöauto-

liikenne 
67-79 % 

Muut 
kuljetukset 

9-14 % 

Yhteensä -5-10 % 
• liikkumisen ohjaus 

työpaikoilla, 
kouluissa ja vapaa-
ajan kohteissa 

Yhteensä -2-8 % 
• Logistiikka-

keskukset 
• yhteisjakelun 

kehittäminen 

Kunnan tilaamat 
henkilö- ja 

tavarakuljetukset 
2-7 % 

Omat autot ja 
työkoneet 

1-2 % 

Joukkoliikenne 
5-6 % 

Liikenteen 
energiankulutus 
kunnan alueella 

Yhteensä -3 %/vuosi 
• hybridibussit 
• kevytrakennebussit 
• pienemmät bussit 
• koulutus ja 

seurantajärjestelmät 

Yhteensä -10-20 % 
• työsuhdelippu 
• videoneuvottelut ja 

etätyö 
• jalankulun ja pyöräilyn 

edistäminen 
• työmatkasuunnitelmat 

Yhteensä -21 % 
• dieselautot 
• hybridiautot 
• pienemmät autot 
• koulutus ja 

seuranta-
järjestelmät 

Yhteensä -21 % 
• dieselautot 
• hybridiautot 
• pienemmät autot 
• koulutus ja 

seurantajärjestelmät 



Työntekijän matkapäätösketjun osat 
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Yksilökohtaiset taustatekijät 
Ajankäyttöön liittyvät arvostukset, 

ikä, sukupuoli, päätoimi jne. 

Määränpään valinta 
Matkaketjun määränpäiden järjestys 

Kotitalouskohtaiset 
taustatekijät 

Kotitalouden koko, auton omistus, 
kotitalouden elämänvaihe 

Asumiseen liittyvät valinnat 
Asuintalotyyppi, etäisyys palveluihin, 
joukkoliikennetarjonta, taajama/aste 

Matka-ajankohdan valinta 
Matkan suunnittelu, matkaketjun muodostaminen 

Liikkumistarve 
Liikkumisfrekvenssi, päätökset matkan tekemisestä tai tekemättä jättämisestä 

Kulkutavan valinta 

Reitin ja/tai ajotavan valinta 
Ajoreitin valinta, taloudellinen ajotapa, joukkoliikennelinjan ja –pysäkin valinta 



Kotimaan matkojen matkaluvut ja matkasuoritteet 
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Kotimaan matkojen matkaluku ja matkasuorite, osuudet matkan tarkoituksen mukaan. 
(Henkilöliikennetutkimus 2010–201, Liikennevirasto 2012) 

Kotimaan matkaluku ja matkasuorite sekä osuudet matkan pääasiallisen kulkutavan 
mukaan. (Henkilöliikennetutkimus 2010–201, Liikennevirasto 2012) 
 



Edellytysten luominen kestäville liikkumisen valinnoille 
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Liikkujan viikko 

● Eurooppalaista Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 
syyskuussa 16-22 päivänä. 

● Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät 
tapahtumia ja pysyviä toimenpiteitä kestävämmän liikkumisen 
puolesta. 

● Liikkujan viikolla ihmisiä kannustetaan kiinnittämään 
huomiota omiin, arkisiin liikkumisvalintoihin ja niiden 
vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan 

● Liikkujan viikon viestintäkanavat: 
● www.liikkujanviikko.fi 
● www.facebook.com/liikkujanviikko 
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Liikkujan viikko käynnistyy 16.9 valtakunnallisella etätyöpäivällä ja kampanja huipentuu Autottomaan päivään 22.9.Päivä syntyi Euroopassa 1990-luvulla järjestetyistä tempauksista, joissa kiinnitettiin huomiota kasvavan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

http://www.liikkujanviikko.fi/
http://www.facebook.com/liikkujanviikko


Vaihtoehtoiskustannusajattelu 

Esimerkkitapaus: 

● Enonkoski - Savonlinna 

● Päivittäinen ajomatka yhteen suuntaan 33 km 

● Kustannus yhtenä päivänä: 
● Omalla autolla (kaikki kulut) 30,36 € 
● Omalla autolla (bensakulut) 8,71 € 
● Enonkoskelaisille Savonlinnan seutulipulla 3,47 € 
● SÄÄSTÖ VUODESSA OMAAN AUTOON VERRATTUNA 

6 179 € 
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Reittioppaat 

● Reittioppaat ja matkakortit 
tehostavat joukkoliikenteen 
käyttöä 
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Älyliikenne liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden 
parantamisen keinona 
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Presenter
Presentation Notes
Liikkumisen ohjauksella vaikutetaan asenteisiin ja käyttäytymiseen. Vain osa näistä toimii liikkumisen ohjauskena. Esim. uuden sovelluksen kehittäminen vaatii rinnalle opastusta, neuvontaa ja markkinointia.



Nopeudenhallintamenetelmät 

● Tiedotus, valistus ja koulutus 

● Tietekniikka 

● Liikenteen hallinta (muuttuva liikenteen ohjaus) 

● Nopeusvalvonta ja rangaistukset 

● Ajoneuvotekniikkaan liittyvät nopeudenhallintamenetelmät 
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Hyödyllisiä linkkejä 

● Viisaan liikkumisen esite: 
http://www.motiva.fi/julkaisut/liikenne/viisaita_valintoja_liikku
miseen.1025.shtml  

● Viisaita valintoja liikkumiseen kunnassasi esite: 
http://www.motiva.fi/julkaisut/liikenne/viisaita_valintoja_liikku
miseen_kunnassasi.1025.shtml 

● European Platform on Mobility Management EPOMM: 
www.epomm.eu 

● Motiva / liikenne: www.motiva.fi/liikenne 

● Liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE: www.motiva.fi/live 
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