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• Kulkutapojen jakaumaan liittyvä tavoite
– 2020 henkilöautolla tehdään enintään 1/3 kaupungissa 

tehtävistä matkoista (Turun kestävän kehityksen ohjelma 
2005)

– 2030 kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus on yli 66 % 
(yleiskaavan 2029 tavoitteet ja Turun seudun rakennemallityö)

– Kasvavassa ja tiivistyvässä kaupungissa jalankulun, pyöräilyn 
ja joukkoliikenteen kasvun tavoittelu on perusteltua monesta 
syystä. Liikenne ja infrastruktuuri vaikuttavat mm. 
saavutettavuuteen, ympäristöön, turvallisuuteen, terveyteen, 
viihtyisyyteen ja eri väestöryhmien tasa-arvoon.

• Hiilineutraaliustavoite
– Kaupungin asettamia vähähiilisen kestävän liikkumisen 

tavoitetta ei saavuteta ilman kestävien kulkutapojeni osuuden 
merkittävää kasvua. Tämä johtuu siitä, että vaikka ajoneuvo-
ja polttoaineteknologian kehittyminen vähentää 
ominaispäästöjä, samanaikaisesti asukasluvun kasvun 
ennustetaan lisäävän liikennesuoritteita.

Tavoitteena selvä muutos



Tavoitteet eivät ole toteutumassa

Eri henkilöliikennetutkimusten menetelmät ja määritelmät vaihtelevat 
hieman eivätkä tutkimustulokset ole täysin vertailukelpoisia keskenään. 

Liikennetutkimusten mukaan asetettua tavoitetta ei olla saavuttamassa, vaan kestävien 
kulkutapojen osuus on jopa laskenut. 



Turku on keskikastia suurten 
kaupunkien vertailussa kestävien 
kulkutapojen käytön osalta

Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016



• Kaupungin asettamia vähähiilisen kestävän liikkumisen tavoitetta ei 
saavuteta ilman kestävien kulkutapojen osuuden merkittävää kasvua. 

• Tämä johtuu siitä, että vaikka ajoneuvokannan kehittyminen vähentää 
ominaispäästöjä, samanaikaisesti asukasluvun kasvun ennustetaan 
lisäävän liikennesuoritteita.

• Ilmastosuunnitelman tavoitteiden toteutuessakin liikenteen osuus Turun 
kasvihuonekaasupäästöistä nousee noin 20 %:sta yli 50 %:iin

• Henkilöautoliikenteen osalta esimerkiksi 50 % kasvihuonekaasujen 
päästövähennyksestä karkeasti puolet voi toteutua teknologiamuutosten 
kautta ja loput pitää tehdä liikkumiskäyttäytymistä muuttamalla

Hiilineutraaliustavoite ja liikenne



Vaikuttavimmat 
toimenpiteet
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Keinoja muutoksen toteuttamiseen

KESTÄVIEN KULKUTAPOJEN KÄYTTÖ
• Matkaketjut ja liikenteen solmukohdat
• Pyöräliikenteen laaja-alainen edistäminen*
• Kaupunkipyöräjärjestelmän vakiinnuttaminen ja 

laajentaminen
• Joukkoliikenteen laaja-alainen edistäminen*
• Lähijunaliikenne
• Autoliikenteen rauhoittaminen*

LIIKKUMISPALVELUT JA LIIKKUMISEN OHJAUS
• Kaupunki tukee liikkumispalveluiden tuloa
• Muita toimenpiteitä tukeva viestintä ja kampanjat 

kestävien kulkutapojen edistämiseksi*
• Toteutetaan liikkumissuunnitelmia kaupungin 

organisaatioille, tytäryhtiöille sekä yrityksille

LIIKENTEEN HINNOITTELU
• Kadunvarsipysäköintimaksujen korottaminen ja 

maksuvyöhykkeen laajentaminen*
• Asukas- ja lupapysäköintisääntöjen tarkistaminen ja 

maksujen korottaminen
• Pysäköintimaksujen porrastaminen yhteiskäytön 

perusteella
• Tiemaksut*
• Joukkoliikennelipun hinnan alentaminen
• Föli-lipun dynaaminen hinnoittelu ja EMV-maksaminen
• Joukkoliikenteen työsuhdematkalippu

TÄYDENTYVÄ KAUPUNKIRAKENNE
• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
• Uusien asuinalueiden keskitetyt pysäköintiratkaisut
• Pysäköintinormin uudistaminen kestävää liikkumista 

tukevaksi
• Kaavoituksella ohjataan pyöräily- ja 

jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn

AJONEUVOTEKNOLOGIA
• Fölin tilaaman liikenteen nollapäästöisyys
• Bussien latausinfran toteuttaminen
• Sähköautojen latausinfran toteuttaminen
• Ympäristökriteerien käyttäminen kaupungin 

kalustohankinnoissa
• Kaupunkilogistiikan kehittäminen

Eri lähteistä on kerätty lähes 30 
toimenpidettä, joiden avulla voidaan 
lisätä kestävien kulkutapojen käyttöä. 
Vaikuttavimmat punaisella.



Vaikuttavimmat toimenpiteet
Vaikuttavimmilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa yli 90 % kaikkien 
toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta. 
Toteuttamalla nämä toimenpiteet vuoteen 2030 mennessä asetettu 
kulkutapajakaumatavoite voitaisiin saavuttaa.



• Pysäköinnin järjestämisellä voidaan vaikuttaa 
autoliikenteen houkuttelevuuteen:
– Pysäköintimaksujen korottaminen
– Pysäköintimaksuvyöhykkeen laajentaminen
– Maksullisen ajan laajentaminen
– Pysäköintipaikkojen vähentäminen
– Aikarajoitettu pysäköinti rajattoman pysäköinnin 

sijaan
• Tutkimusten* mukaan pysäköinnin hinnan nostaminen 

10 prosentilla vähentää pysäköintiä noin 3 prosenttia.
• Turun keskustan pysäköintimaksujen 

kaksinkertaistaminen voisi vähentää autoliikenteen 
kulkutapaosuutta esim. 2 %-yksikköä. Vähennys voi olla 
suurempi, jos työnantajien tarjoama työpaikkapysäköinti 
saadaan mukaan.

• Kaupunginhallitus hyväksyi pysäköinnin linjaukset 2019. 

Kadunvarsipysäköintimaksujen korottaminen 
ja maksuvyöhykkeen laajentaminen

* Julkisen pysäköinnin hinnoittelun kehittäminen Tampereen keskustassa (Ollila 2016)



• Pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen edellyttää, että 
pyöräily koetaan sujuvaksi, vaivattomaksi ja turvalliseksi 
jokapäiväisessä liikkumisessa. 
– Yhtenäinen laadukas verkko
– Liikenneturvallisuus ja koettu turvallisuus
– Pyöräpysäköinti
– Laadukas talvikunnossapito
– Päällysteiden kunto
– Palvelut ja viestintä

• Nyt tavoitteena kasvattaa pyöräilyn ja jalankulun määrää 
vuosittain 3 %-yksikköä. Tavoite on realistinen esimerkiksi 
Helsingin kokemusten perusteella. Osa kasvusta tulee 
joukkoliikenteestä ja jalankulusta. 

• Pyöräilyolosuhteiden kehittäminen edellyttää henkilö- ja 
taloudellisia resursseja. Turun pyöräilyn kehittämisohjelmassa 
(kh 26.11.2018) on esitetty 10 kärkitoimenpidettä, joiden 
vuositason budjetti on noin 2,4-2,8 M€/vuosi. 

• Pyöräilyn arvostuksen ja motivoinnin lisääminen  on myös 
tärkeä osa-alue.

Pyöräliikenteen laaja-alainen edistäminen



• Houkutteleva joukkoliikenne edellyttää helppoa käytettävyyttä, 
luotettavaa palvelua ja kilpailukykyistä matka-aikaa autoihin 
verrattuna

• Joukkoliikenteen runkolinjastolla 2022 pyritään parantamaan 
matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä, 
parantamaan koko Föli-alueen saavutettavuutta ja 
tihentämään vuorovälejä

• Raitiotie on monipuolinen kaupunkikehityshanke, jonka yhtenä 
tavoitteena on tuottaa sujuvaa ja houkuttelevaa 
joukkoliikennettä. 

• Runkolinjaston ja infrastruktuurin on ennustettu lisäävän 
seudun joukkoliikenteen kulkutapaosuutta 1,0-1,5 %-yksikköä 
ja Varissuo-Raisio raitiotien vielä tästä noin 0,5 %-yksikköä. 
Turussa kasvu saattaa olla suurempaa. Osa kasvusta tulee 
pyöräilystä ja jalankulusta.

• Joukkoliikenteen infrastruktuuri ja liikenne-etuudet vaikuttavat 
matka-ajan kilpailukykyyn sekä täsmällisyyteen. 
Raitiotiepäätös vaikuttaa joukkoliikenteen infrastruktuuriin ja 
liikenne-etuuksiin.

Joukkoliikenteen laaja-alainen edistäminen

Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy



• Turku kasvaa pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen 
pääreittien varsille. Alueiden tiivistyessä tilanjakoa muuttamalla 
kulkutapoja voidaan priorisoida asetettujen tavoitteiden suuntaan 
muuttaen samalla alueita turvallisemmaksi, terveellisemmäksi ja 
viihtyisämmäksi:
– Sisääntuloväylillä autoliikenteen kaistojen vähentäminen ja 

siirtäminen joukkoliikenteelle
– Keskustan läpikulkuliikenteen vähentäminen
– Nopeusrajoitusten lasku
– Kävelykeskustan laajentaminen, viihtyisät ja esteettömät 

katutilat
• Jos sisääntuloväylien autoliikenteestä esim. 25 % siirtyy 

käyttämään muita kulkutapoja, autoliikenteen kulkutapaosuus 
vähentyy karkeasti 2-3 %-yksikköä.

• Keskustan läpikulkuliikennettä voidaan vähentää vaikuttamalla 
keskustan läpiajoaikaan:
– Turun keskustavisiossa 2050 on esitetty keskustan kehätiehen 

ja kalliopysäköinteihin perustuvaa ratkaisua, joilla voidaan 
rauhoittaa keskustan katuja.

– Joukkoliikenteen sujuvuus voidaan varmistaa omilla kaistoilla 
ja muilla etuisuuksilla. 

– Keskustan nopeusrajoituksia on tarkoitus laskea vuonna 2020.

Autoliikenteen rauhoittaminen

Kuva: Lundén Architecture Company

Kuva: Sigge Arkkitehdit Oy



• Työryhmän arvion mukaan kaikkein vaikuttavin yksittäinen 
toimenpide voisi olla tiemaksut, esimerkiksi tietulli- tai 
ruuhkamaksu. 

• Asettamalla vero tai maksu tiettynä aikana tietyssä paikassa 
liikkumiselle vaikutetaan liikenteen määrään. 

• Suomessa mm. HSL Helsingin seudun liikenne on selvittänyt 
ajoneuvoliikenteen hinnoittelua. Päätöksiä toteuttamisesta 
Suomessa ei ole. Hallitusohjelmassa 10.12.2019 on kirjattu 
”Säädetään laki, joka mahdollistaa kaupunkiseutujen liikenteen 
hallintaan tähtäävien ruuhkamaksujen käyttöönoton”.

• Norja on tiemaksujen edelläkävijämaa, jossa on kymmeniä 
tiemaksujärjestelmiä, esim. Bergen (1986), Oslo (1990) ja 
Trondheim (1991). Päätarkoituksena on ollut rahoittaa 
liikenneinvestointeja, mutta samalla on syntynyt ohjausvaikutuksia.

• Ruotsissa on toteutettu ns. ruuhkamaksut Tukholmassa (2006-07) 
ja Göteborgissa (2013). Tukholmassa autoliikenne väheni 18-22% 
ja Göteborgissa 11%.

Tiemaksut

Lähde: Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun teknistoiminnallinen selvitys (HSL 4/2016)



• Viestintä ja kampanjat ovat keskeisiä keinoja 
vaikuttaa asenteisiin ja liikkumistottumuksiin. 
Liikkumisen ohjauksessa korostuvat pääasiassa 
kannustavat ja informatiiviset keinot. 
Vaikuttavuudeltaan parhaat toimet yhdistelevät eri 
kysynnän hallinnan keinoja, esimerkiksi liikkumisen 
ohjausta, liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä ja 
liikennepalveluiden kehittämistä.

• Viestintää tarvitaan muutosten pohjustamiseen ja 
niiden hyväksyttävyyden lisäämiseen.

• Edellyttää resursointia ja selkeää liikkumisen 
ohjauksen vastuutahoa kaupungin organisaatiossa.

Muita toimenpiteitä tukeva 
viestintä ja kampanjat



Johtopäätökset3



Kestävien kulkutapojen osuus 2030

Nykytilanne: 
49 % matkoista 

kestävillä 
kulkutavoilla

(jalankulku 29 %
pyöräily 10 %

joukkoliikenne 10 %
autoilu 51 %)

Tarkistetut nykytavoitteet
jalankulku +3 %/v
pyöräily +3 %/v

joukkoliikenne +2 %/v
autoliikenne -1,9 %/v

62%
(jalankulku 38 % 
pyöräily 13 % 

joukkoliikenne 12 % 
autoilu 38 %)

Kestävien kulkutapojen tasainen kasvu:
jalankulku +3,4 %/v
pyöräily +3,4 %/vp

joukkoliikenne +3,4 %/v
autoliikenne -3,0 %/v

66%
(jalankulku 39 %
pyöräily 13 %

joukkoliikenne 14 %
autoilu 34%)

Kasvun keskittyminen pyöräilyyn ja 
joukkoliikenteeseen:

jalankulku +2 %/v
pyöräily +5,2 %/v

joukkoliikenne +5,2 %/v
autoliikenne -3 %/v 

66 %
(jalankulku 34 %
pyöräily 16 %

joukkoliikenne 17 %
autoilu 34%)

Nykyinen trendikehitys jatkuu 45%



Nykyisen tavoitteen saavuttaminen

Kestävien kulkutapojen tasainen kasvu:
jalankulku +3,4 %/v
pyöräily +3,4 %/vp

joukkoliikenne +3,4 %/v
autoliikenne - 3,0 %/v

66%
(jalankulku 39 %
pyöräily 13 %

joukkoliikenne 14 %
autoilu 34%)

Kasvun keskittyminen pyöräilyyn ja 
joukkoliikenteeseen:

jalankulku +2 %/v
pyöräily +5,2 %/v

joukkoliikenne +5,2 %/v
autoliikenne -3 %/v 

66 %
(jalankulku 34 %
pyöräily 16 %

joukkoliikenne 17 %
autoilu 34%)

2030



• Pääkulkutavan muutoksessa suurin 
kasvupotentiaali on joukkoliikenteellä ja 
pyöräilyllä, joiden kehittämiselle on useita 
konkreettisia toimenpiteitä. 

• Jalankulun lisääminen pääkulkutapana on 
haasteellista, koska hitauden vuoksi 
jalankulkumatkat rajoittuvat hyvin lyhyisiin 
matkoihin.

Nykyisen tavoitteen saavuttaminen

Vuotuinen 
muutos

Muutos 2019-
2030

Pyöräily +5,2 % / v +75 %

Joukkoliikenne +5,2 % / v +75 %

Jalankulku +2,0 % / v +24 %

Autoilu -3,0 % / v -28 %

66 %
(jalankulku 34 %
pyöräily 16 %

joukkoliikenne 17 %
autoilu 34 %)

Kasvun keskittyminen pyöräilyyn ja 
joukkoliikenteeseen:

jalankulku +2 %/v
pyöräily +5,2 %/v

joukkoliikenne +5,2 %/v
autoliikenne -3 %/v 



• Tavoite on erittäin kunnianhimoinen. 

• Yli 66 % kestävien kulkutapojen osuuden ja 
ilmastosuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen 10 vuoden 
aikana edellyttää kaikkien vaikuttavimpien toimenpiteiden 
toteuttamista:

– Kadunvarsipysäköintimaksujen korottaminen ja 
maksuvyöhykkeen laajentaminen

– Pyöräliikenteen laaja-alainen edistäminen

– Joukkoliikenteen laaja-alainen edistäminen

– Autoliikenteen rauhoittaminen

– Tiemaksut

– Muita toimenpiteitä tukeva viestintä ja kampanjat

Tavoitteen edellyttämät toimenpiteet



Toimenpiteiden aikataulu ja seuranta

• Vaikuttavimpien toimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen on oleellista 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

• Osaa toimenpiteistä voidaan lähteä toteuttamaan nopeasti, osa vaatii 
vielä paljon suunnittelua. 

• Toimenpiteiden edistämisen riittävä resursointi ja etenemisen seuranta 
tulee varmistaa.

Taulukko. Alustavat ensimmäiset askeleet vaikuttavimpien toimenpiteiden toteuttamiselle. Aikataulua tulee tarkentaa suunnittelun etenemisen myötä.

Vastuutaho 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Päätökset Vaihe II päätökset
M aksujen korotukset Vaihe II maksujen korotukset
LS + Pysäkö intiautomaattien lisääminen LS + Vaihe II automaattien lisääminen
PP-infrato imenpiteiden kiireellisyyslk I HS+rakent.* PP-iInfrato imenpiteiden kiireellisyyslk II HS+rakent.*
PP-kunnossapidon parantaminen resursseja lisäämällä

PP-palvelut: kaupunkipyöräjärjestelmän mahd. laajentaminen, pyöräpysäköinnin kehittäminen jne

Seudullinen joukkoli ikenne Föli Runkolinjasto alo itus

Kaupunkisuunnittelu ja ‐rakentaminen Etuuksista HS LS + KS + RS

Mahdollinen raitiotieyhtiö Raitio tie HS Liikennö inti
Esiselvitys YS / HS vaihe I LS+KS+RS vaihe I  Rakentaminen vaihe I

Keskustan nop. Kävelyn YS / HS vaihe II LS+KS+RS vaihe II Rakentaminen vaihe II
raj. alentaminen kehittämisohj. YS / HS vaihe III

Tiemaksut Seudullinen l i ikennejärjestelmätyö Esiselvitys YS / HS Rakentaminen

Muita toimenpiteitä tukeva viestintä ja kampanjat Määriteltävä Jatkuvaa aktiivista viestintää sekä kampanjo ita kestävän liikkumisen edistämiseksi

YS = yleissuunnitelma, HS = hankesuunnitelma, LS = liikennesuunnitelma, KS = katusuunnitelma,  Rak.suun tai RS = rakennussuunnitelma, * Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029

LS + KS + RS

LS+KS+RS vaihe III

Toimintasuunnitelma
ja resursoint i

Autoliikenteen rauhoittaminen

Joukkoliikenteen laaja‐alainen edistäminen
LS + KS + RS R a i t i o  t i e      r a k e n t a m i n e n

Kaupunkisuunnittelu ja ‐rakentaminen

Kadunvarsipysäköintimaksujen korottaminen ja
maksuvyöhykkeen laajentaminen

Kaupunkiympäristötoimiala

Pyöräliikenteen laaja‐alainen edistäminen Kaupunkisuunnittelu ja ‐rakentaminen

Rakentaminen



Aurajoen laskentalinja. Jalankulun, pyöräilyn ja autoilun liikennemääräindeksi perustuu Aurajoen laskentalinjan liikennemääriin. 
Laskentalinjaan sisältyy Föri, Martinsilta, Myllysilta, Teatterisilta, Auransilta, Kirjastosilta, Tuomiokirkkosilta, Tuomaansilta, 
Rautatiesilta ja Halistensilta.

Henkilöliikennetutkimus. Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella  (www.hlt.fi) kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. 
Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on toistuva, noin kuuden vuoden välein toteutettu tutkimus. Tuoreimmassa tutkimuksessa 
kuusi vuotta täyttäneiden suomalaisten liikkumista on seuratta ajanjaksolla 1.1.2016-31.12.2016, minkä aikana Turun seuduilta 
kerättiin lisäotoksia. Aiemmin Turun seudulla on laadittu yleensä erillisiä henkilöliikennetutkimuksia. Eri henkilöliikennetutkimusten 
menetelmät ja määritelmät vaihtelevat hieman eivätkä tutkimustulokset ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Kestävät kulkutavat. Kestävillä kulkutavoilla tarkoitetaan tässä selvityksessä jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Kulkutapaosuus. Kulkutapaosuus tarkoittaa tietyn henkilöliikenteen kulkutavan osuutta koko henkilöliikenteestä. Tässä selvityksessä 
osuus lasketaan tehdyistä matkoista (ei esimerkiksi matkasuoritteesta) pääasiallisen kulkutavan perusteella. Uusimman 
henkilöliikennetutkimuksen (2016) kohderyhmään kuuluivat kaikki kuusi vuotta täyttäneet Suomessa henkikirjoitetut henkilöt 
Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Liikennemääräindeksi. Aurajoen laskentalinjalla on laskettu jalankulun, pyöräilyn ja autoilun liikennemääriä vuodesta 2014 lähtien, 
jotta saadaan tietoa kulkutapojen käytön kehittymisestä henkilöliikennetutkimuksia tiheämmällä aikavälillä. Jalankulun ja pyöräilyn 
osalta on tehty 2014-19 lyhyitä otoslaskentoja käsinlaskentana klo 14-16 toukokuussa arkipäivänä. Autoilun osalta on seurattu 2016-
19 syyskuun arkipäivien liikennemäärää liikennevaloilmaisimilta. Liikennemääräindeksiä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Matka. Matka on siirtymistä paikasta toiseen, esimerkiksi kotoa kauppaan tai työpaikalle. Meno ja paluu ovat erillisiä matkoja. 
Matkoiksi luetaan kaikki matkat, myös lyhyet, jos ne ulottuvat pihapiirin ulkopuolelle. Pihapiiri voi tarkoittaa vastaajan oman kodin 
pihapiiriä tai muuta sen hetkistä oleskelupaikkaa ympäröivää pihapiiriä. Matkoiksi ei lasketa liikkumista omassa pihapiirissä tai tilalla 
eikä ammattiautoilijoiden ja muiden liikennevälineissä työskentelevien työssään tekemiä matkoja. Yksi matka voi sisältää vaihtoja 
kulkuvälineestä toiseen. Kts. Myös pääasiallinen kulkutapa.

Matkasuorite. Matkasuoritteella tarkoitetaan määrättynä ajanjaksona tekemien matkojen yhteenlaskettua pituutta. (km/v tai 
km/hlö/vrk).

Pääasiallinen kulkutapa. Pääasiallinen kulkutapa tai pääkulkutapa on se, josta kilometrejä kertyi eniten ovelta ovelle –matkan aikana.

Käsitteet



Kulkutapajakauman kehitys 
uusien tavoitteiden mukaisesti


