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Mikä on C IV I TAS  ECCENTR IC Kokeilukulttuuri kestävän  
liikkumisen vauhdittajana

CIVITAS ECCENTRIC -hanke oli kansainvälinen 
EU-rahoitteinen hanke, joka keskittyi edistämään 
kestävää ja älykästä liikennettä ja liikkumista 
viidessä Euroopan kaupungissa vuosina 2016–2020. 

ECCENTRIC-hanke oli osa Euroopan unionin 
vuonna 2002 käynnistämää CIVITAS-ohjelmaa, jossa 
kaupungit tavoittelevat yhteistyössä puhtaampia 
ja asukasystävällisempiä liikenneratkaisuja sekä 
Euroopassa että ohjelman kumppanikaupungeissa 
ympäri maailman. Yhteensä hankkeessa oli mukana 
29 partneria, joiden lisäksi joukossa oli myös 
tarkkailijakaupunkeja eri puolilta maailmaa.

Nelivuotisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa 
Turku, Madrid, Tukholma, München ja Ruse etsivät 
yhteistyössä ratkaisuja liikkumiseen liittyviin 
haasteisiin ja kokeilivat uusia keinoja vähentää 
liikenteen aiheuttamia päästöjä. Hankkeen 
erityispiirteitä olivat erityiset kokeilualueet, 
toimenpiteiden monistaminen omassa kaupungissa 
ja kattava arviointi.

Jokaisella ECCENTRIC-kaupungilla oli oma 
kokeilualueensa (Living Laboratory), jolle hankkeen 
toimenpiteet keskitettiin. Näissä "elävissä 
laboratorioissa" voitiin testata innovatiivisia 
liikkumisen ratkaisuja aidossa tosielämän 
ympäristössä.

CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen toiminnan ytimessä 
Turussa oli kokeilukulttuuri sekä erilaiset liikkumisen 
kokeilut.

Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan toimintatapaa, 
jossa laajat ja monimutkaiset haasteet, 
kuten ECCENTRIC-hankkeen tapauksessa 
liikkumisjärjestelmän murros, pilkotaan pienemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Näihin pienempiin osa-alueisiin 
etsitään ratkaisua hyvin konkreettisilla kokeiluilla. 

Kokeilut tuottavat aina uutta tietoa, jota on helppo 
hyödyntää muun muassa päätöksenteon tukena. 
Myös pieleen mennyt kokeilu on tietyssä mielessä 
onnistunut, sillä jos jokin kokeiltava asia ei toimi, 
sekin on itsessään tulos.

Kokeilukulttuuri syntyy halusta ja rohkeudesta 
kokeilla uusia lähestymistapoja. Kokeilujen 

Kokeilualueet sijaitsivat ydinkeskustan ulkopuolella 
asuinalueilla, joilla väestönkasvu on nopeaa 
ja paineet liikenteen ja liikkumisen ratkaisujen 
kehittämiseen kasvavat nopeasti. Turussa 
kokeilualueena oli Kupittaa. 

Kaupungit saivat myös mahdollisuuden monistaa 
(replicate) toisessa kaupungissa jo toteutettuja 
liikkumisen kokeiluja. Monistaminen mahdollisti 
toimivien liikkumiskokeilujen toteuttamista 
kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi. Kaikki 
hankkeessa toteutetut toimenpiteet on arvioitu ja 
niistä on tehty ohjeistukset niin, että haluttaessa 
mikä tahansa toimenpide voitaisiin toteuttaa eli 
monistaa muissa Euroopan kaupungissa.

Hankkeessa kehitettiin myös kattava 
arviointikehikko, jonka avulla hankkeen vaikutuksia 
ja tavoitteiden toteutumista pystyttiin seuraamaan 
aiempaa tarkemmin.

CIVITAS ECCENTRIC rahoitettiin EU:n Horizon 2020 
-ohjelmasta.
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-hankkeen keskeisiä lukuja

5
kumppanuus-

kaupunkia

50
liikkumisen 

toimenpidettä

6
temaattista 
aihealuetta

20
tarkkailija-
kaupunkia

4
vuotta  

hanketyötä 
2016–2020

19.3
miljoonan 
kokonais - 
budjetti

avulla pyritään myös luomaan uudenlaista 
yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin 
sekä kansalaisyhteiskunnan välille. Näiden 
kytkösten luominen oli keskeistä myös 
ECCENTRIC-hankkeessa.

Kokeilujen avulla toimenpiteiden hyödyllisyyttä 
voidaan arvioida ennen laajempaa käyttöönottoa. 
Kestävään liikkumiseen kytkeytyy usein myös tarve 
saada toiminnasta jollain tavalla liiketoiminnallisesti 
kannattavaa, jolloin kokeilukulttuuri mahdollistaa 
vaikkapa erilaisia liiketoimintamallien testauksen 
ennen täysimittaista toimeenpanoa.

Näin ollen hyvä kokeilu maksaa itsensä takaisin, 
eli esimerkiksi parantaa palveluita ja synnyttää 
kustannussäästöjä, kun vältytään vääränlaisilta 
hankinnoilta.

Hankkeessa kokeiltiin sähköisiä kulkuneuvoja. 
Kuva: Nuppu Ervasti
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Turku ECCENTR IC-kaupunkina
Turku on Suomen ensimmäinen CIVITAS-kaupunki ja 
siksi sillä on edelläkävijän rooli kestävän liikkumisen 
edistämisessä. CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen 
toiminnot ovatkin alusta saakka kytkeytyneet 
paitsi EU:n myös Turun seudun ja kaupungin omiin 
strategisiin ilmasto- ja kestävän kaupunkikehityksen 
tavoitteisiin sekä pyrkineet lisäämään kaupungin 
houkuttelevuutta. 

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki 
vuoteen 2029 mennessä, ja liikkuminen on 
merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Liikenne on 
yhä toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja 
Turussa, ja kaupungin ilmastosuunnitelmassa 
vähähiilisellä ja kestävällä liikkumisella onkin nyt 
oma toimenpidekokonaisuutensa. Myös Turun 
alueen kasvusopimuksen mukaisesti Turun kaupunki 
panostaa voimakkaasti uusiin puhtaisiin liikenteen 
ratkaisuihin.

Ilmastotavoitteiden lisäksi CIVITAS ECCENTRIC on 
vauhdittanut Turun kolmea strategista kärkihanketta 
ja on osittain osana Smart and Wise -kärkihanketta. 
Kupittaan Tiedepuisto -kärkihankkeen osalta 
ECCENTRIC on tukenut Turun tiedepuiston vision 
laatimista ja Turun korkeakoulujen kampusalueen 
kestävän liikkumisen kehittämistä. Keskustan 
kehittäminen -kärkihankkeeseen puolestaan 
ECCENTRIC kytkeytyy erityisesti liikkuminen 
palveluna -kokonaisuuteen.

Turussa on ryhdytty viime vuosina siirtymään 
autoilua suosivasta ajattelusta muihin kestäviin 
liikkumismuotoihin. Vaihtoehtojen tarjoaminen 

"CIVITAS ECCENTRIC -hanke toimi Turussa 
tiiviisti osana muuta kaupunkikehitystä ja tuki 
hyvin laajasti Turun strategisia tavoitteita. 
Erittäin tärkeässä roolissa on kansainvälisen 
ja kansallisen verkostoitumisen lisäksi ollut 
paikallinen hankekonsortio. Erityiskiitokset 
siis Varsinais-Suomen liitto, Turun 
ammattikorkeakoulu, Turun kaupunkiliikenne oy, 
Wester Systems oy ja Gasum oy, joiden kanssa 
olemme tehneet vahvaa yhteistyötä asioiden 
askelluttamiseksi eteenpäin. 

Uutena konseptina hankkeessa on ollut 
laboratorioalueajattelu eli kohdistetaan 
toimenpiteitä erityisen paljon tietylle alueelle, 
jossa on todettu paljon liikkumiseen liittyviä 
haasteita. Turussa hankkeen laboratorioalueena 

yksityisautoilulle onkin tulevien vuosien suurin 
haaste kasvavassa kaupungissa. 

Samaan aikaan Turku on kooltaan ja 
kaupunkirakenteeltaan ihanteellinen pyöräilyyn 
ja kävelyyn: yli 90% turkulaisista asuu alle 30 
minuutin pyöräilymatkan päässä Kauppatorilta. 
Pyöräilyn ja siihen rinnastettavien kulkuvälineiden 
käytön lisäämiselle on siis Turussa suuri potentiaali, 
jota hankkeessa hyödynnettiin erilaisten 
ketterien kokeilujen muodossa. Pohjoinen talvi 
ja vaihtuvat vuodenajat aiheuttavat liikkumiselle 
lukuisia omintakeisia haasteita, mutta tarjoavat 
myös mahdollisuuksia uusille kokeiluille, kuten 
talvipyöräilyn edistämiselle.

Turku on myös maantieteellisen kokonsa ja 
väkilukunsa puolesta pienimpiä ECCENTRIC-
kaupunkeja. Tämän takia suurin osa hankkeessa 
tehdyistä kokeiluista laajeni kokeilualueelta 
koskemaan koko kaupunkia, vaikka liikkumisen 
murrosta fiksumpaan suuntaan vauhditettiin 
erityisesti Kupittaan laboratorioalueella. 
Kaupunkipyöräjärjestelmä Föli-fillarit, lentokentältä 
satamaan kulkeva sähköinen bussilinja 1 sekä 
talvipyöräilyn testireitti keskustan alueella olivatkin 
kenties hankkeen näkyvimpiä toimenpiteitä Turussa. 

Hankkeessa on lisäksi edistetty biokaasun käyttöä 
polttoaineena sekä liikkuminen palveluna -mallia 
(Mobility as a Service, MaaS). Tässä julkaisussa 
esittelemme kaikkia CIVITAS ECCENTRIC 
-hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä Turussa.

Keskeisiä lukuja Turussa

9
toimenpidettä

6
partneria

3.2 
miljoonan 
kokonais - 
budjetti

on toiminut Turun tiedepuiston alue, joka on 
vähitellen erittäin vahvasti lähtenyt kasvamaan 
yritysten ja tutkimustoiminnan keskittymänä. 
Alueen työpaikkamäärät ovat moninkertaistuneet 
runsaassa 10 vuodessa ilman suunnitelmaa 
siitä, miten liikennejärjestelyt alueella hoidetaan. 
Hankkeen avulla on saatu suuntaa muuttumaan 
niin, että ei ainoastaan ratkaista syntyneitä 
yksityisautoilun ongelmia, vaan yritetään 
laajentaa liikkumisen repertuaaria ja saadaan 
samalla aikaan sujuvaa liikkumisympäristöä 
ja onnistuneita toimenpiteitä alueelle myös 
viihtyisän ja terveellisen kaupunkimiljöön 
kannalta.

CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen myötä 
luotiin edellytyksiä liikkuminen palveluna 
-kokonaisuuden kehittämiseen ja toteutettiin 
ensimmäistä kertaa merkittävä arviointiprosessi 
osana toimenpiteitä. Turun toimenpiteiden 
strategiatason vaikutukset ovat olleet 
huomattavia ja viestinnän kautta ne ovat 
myös konkretisoituneet käytännön tasolla. 
Selkein muutos on ECCENTRIC-hankkeen 
mukanaan tuoma kokonaisvaltainen ajattelutapa 
liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä osana 
kaupunkisuunnittelua."

Timo Hintsanen 
kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki

Timo Hintsanen
Kuva: Hannu Aaltonen
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Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät 
liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa
Varsinais-Suomen liitto selvitti ja kokeili osallistavia menetelmiä Turun seudun 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Työn perustaksi toteutettiin Vuorovaikutteiset ja osallistavat 
menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa -selvitys, jossa esiin nousseita 
menetelmiä testattiin toukokuussa 2018 valmistuneessa Turun seudun liityntäpysäköinnin 
kehittämissuunnitelman toteutuksessa. Selvitys laadittiin konsulttityönä, jonka kilpailutuksessa 
edellytettiin osallistavien menetelmien käyttöä työn toteutuksessa. Osallistavina menetelminä 
käytettiin kunnissa toteutettuja haastatteluja, sähköistä karttakyselyä alueen asukkaille ja 
työpajatyöskentelyä sidosryhmille sekä kokeiltiin ideariihi-työskentelyä ja Slack-alustan käyttöä. 
Syyskuussa 2018 julkaistiin Kulje.fi-sivusto. Sivuston tarkoituksena on toimia kanavana, josta 
kansalaiset, poliittiset päättäjät ja alueen toimijat saavat ajankohtaista tietoa Turun seudun 
liikennejärjestelmätyöstä sekä seudulla tehtävistä liikennejärjestelmän toimenpiteistä.

Saavutukset
• Selvitys osallistavista 

menetelmistä antoi paljon 
hyviä ideoita, joita voidaan 
ottaa käyttöön seudullisessa 
liikennejärjestelmätyössä.

• Turun seudun liityntäpysäköinnin 
kehittämissuunnitelman työn 
toteutuksen kokemukset olivat 
positiivisia.

• Osallistamisen toteuttamiseen ei 
kulunut ylimääräisiä resursseja, 
sillä se oli sisällytetty osaksi 
tilaustyötä. 

• Kulje.fi-sivusto jäi elämään  
myös hankkeen jälkeen.

Mitä seuraavaksi?
Osallistavuuden lisäämistä Turun seudun 
liikennejärjestelmätyössä jatketaan. 
Kokeiltuja toimenpiteitä pyritään 
saamaan osaksi Varsinais-Suomen liiton 
arkipäiväistä toimintaa, ja toisaalta uusia 
osallistamisselvityksessä esiin nousseita 
menetelmiä kokeillaan osana muita hankkeita. 
Kulje.fi-sivuston kehittämistä jatketaan 
edelleen, jotta se palvelisi mahdollisimman 
hyvin alueellisen liikennejärjestelmätyön sekä 
Varsinais-Suomen liiton viestinnän tarpeita.Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma.

Kuva: Anna Lilja

Kustannukset 
Turun seudun 

liityntäpysäköintiselvityksen  
hinta oli noin 50 000 €. 

Vertailukohtaa ei ole siitä, olisiko 
selvitys kustantanut vähemmän, 

jos osallistavien menetelmien 
käyttöä ei olisi vaadittu. 

Keskeiset opit
• Selvityksessä ilmeni, että liikennesuunnittelussa ei ole totuttu osallistavien 

menetelmien käyttöön.

• Havaittiin, että osallistaminen voidaan toteuttaa myös kevyenä prosessina.

• Kokeiltiin osallistamisen ketterää toteutusta integroimalla osallistamis-
menetelmien käyttö pakollisena vaatimuksena liityntäpysäköinti suunnitelman 
toteutuksen hankintakriteereihin ja saatiin hyviä esimerkkejä toimivaan 
käytäntöön. 

https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Lusenius-H.-2017.-Selvitys-vuorovaikutteisista-ja-osallistavista-menetelmista.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Lusenius-H.-2017.-Selvitys-vuorovaikutteisista-ja-osallistavista-menetelmista.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf
https://kulje.fi/
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Turun ydinkaupunkiseudun 
liikenneympäristökysely
Varsinais-Suomen liitto kehitti ja toteutti Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn 
työkaluksi liikennejärjestelmätyön kehittämiseen. Kyselyn avulla haluttiin selvittää asukkaiden 
liikkumistottumuksia, asenteita ja suhtautumista seudullisen liikennejärjestelmätyön tavoitteisiin 
ja toimenpiteisiin. Liikenneympäristökysely toteutettiin verkkokyselynä Turun, Raision, Naantalin, 
Liedon ja Kaarinan asukkaille. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin keväällä 2017 ja se toistettiin 
syksyllä 2019. Ensimmäiseen liikenneympäristökyselyyn vastasi 3530 alueen asukasta ja 
toiseen liikenneympäristökyselyyn vastauksia saatiin 3038. 

Saavutukset
• Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa alueen 

asukkaiden liikkumistottumuksista ja -asenteista.

• Molemmissa kyselyissä vastaajamääriin oltiin 
tyytyväisiä, vastauksia saatiin yli 3000 kappaletta 
kyselyä kohden.

• Hankkeen avulla luotiin täysin uusi toimiva työkalu 
seudullisen liikennejärjestelmätyön avuksi.

Liikenneympäristökysely on työkalu liikennejärjestelmätyön kehittämiseen. 
Kuva: Saara Norrgran

Mitä seuraavaksi?
Liikenneympäristökysely osoittautui mielekkääksi työkaluksi seudullisessa 
liikennejärjestelmätyössä. Toteutettujen kyselyjen perusteella havaittiin kuitenkin 
tarve jatkokehitykselle: esimerkiksi kyselyn tulokset eivät ole yleistettävissä, 
vaikka vastaajamäärä noudattelee melko hyvin alueen asukasjakaumaa. 
Tarkoituksena on tulevaisuudessa luoda liikenneympäristökyselystä 
säännöllisesti toistettava ja yleistettävissä oleva työkalu, joka palvelee seudullista 
liikennejärjestelmätyötä mahdollisimman hyvin. 

Keskeiset opit
• Perinteinen kysely koettiin edelleen toimivaksi tiedonkeräysmuodoksi ja kyselystä 

saatiin positiivista palautetta.

• Kestävien kulkumuotojen ja kestävän liikkumisen edistäminen on tärkeää myös 
Turun ydinkaupunkiseudulla pääsääntöisesti autoileville vastaajille.

• Tulosten perusteella asukkaita kiinnostaa oman lähiympäristönsä 
liikenneratkaisut, mutta vastaajat kokivat vaikuttamismahdollisuutensa melko 
huonoiksi. Liikennesuunnittelun osallistavuuden lisäämisessä on siis paljon 
tehtävää.

• Sähköisiä kyselyitä pidettiin kyselyssä tehokkaimpana osallistamisen keinona, 
joten liikenneympäristökyselyn toteuttamiselle myös jatkossa on tarvetta. 

https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
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Kupittaan laboratorioalue
Kupittaan kaupunginosa valittiin Turussa liikkumiskokeilujen laboratorioalueeksi monipuolisten 
liikenneyhteyksien, runsaan opiskelija- ja yrityskannan sekä keskeisen sijaintinsa vuoksi. 
Hankkeen aikana luotua rohkeaa kokeilukulttuuria toteutettiin Kupittaalla usein eri keinoin, muun 
muassa suunnittelemalla alueelle liikkumispiste, kohdentamalla kestävän liikkumisen viestintää 
Kupittaan yrityksille ja taloyhtiöille, parantamalla jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyttä Kupittaan 
ja ylioppilaskylän välillä, lisäämällä yhteiskäyttöisiä liikkumisen palveluita alueella  ja ohjaamalla 
liikennejärjestelyjä uusin tavoin. Laboratorioalueella haluttiin kokeilla kestävää liikkumista 
edistäviä ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan ulottaa käytäntöön myös muualla kaupungissa. 
Viestinnän kautta Kupittaan eri toimijoita haluttiin rohkaista ennakoivaan vuoropuheluun kaupungin 
kanssa, jotta kestävää liikkumista saadaan edistettyä kaupungin toiminnan lisäksi organisaatioiden 
omissa ratkaisuissa.

Saavutukset
• Keskeisimpiin saavutuksiin Kupittaan laboratorioalueella voidaan lukea Kupittaanpuiston 

liikennekokeilu, jossa päivittäin huomattavien liikennemäärien ympäröimä Kupittaan 
urheiluhallin edusta rauhoitettiin autoliikenteeltä. Liikenteen rajoittaminen lisäsi alueen 
turvallisuutta.

• Hankkeen aikana kohennettiin junaradan ja moottoritien alittavaa jalankulun ja pyöräily 
kulkuyhteyttä Kupittaan ja ylioppilaskylän välillä ja lisättiin näin alueen saavutettavuutta. 

• Useat alueen toimijat toivat Turun seudun joukkoliikenne Fölin liikkumispalvelut ja bussireitit 
näkyviin aulatauluihin sekä osaksi omaa viestintäänsä. 

• Turun Tiedepuiston kehittämiselle luotiin vuonna 2017 tulevaisuudenkuva,  
Masterplan 2050, jossa otetaan hankkeen tuomat liikkumisen asiat hyvin esille. 

• Kupittaan kestävän liikkumisen olosuhdekyselyt vuosina 2016 ja 2018 osoittivat, että 
suurimman esteen kestävämmälle liikkumiselle muodostavat ihmisten asenteet ja matkaketjujen 
sujumattomuus.

• Laboratorioalueen soveltuvuutta liikkumisen palveluiden alustaksi selvitettiin Tiiu Tuomaisen 
opinnäytetyössä Turun kaupungin valmiudet palvelumuotoisen liikkumisen kehittämiseen: 
Mobility as a Service -konseptin toteuttamisen edellytykset Kupittaan alueella.

Viestintä
Kupittaalla toimiville organisaatioille 
lähetettiin kahden vuoden välein 
liikkumisaiheinen kysely, jossa selvitettiin 
toimijoiden kokemuksia liittyen oman 
organisaationsa kestävän liikkumisen 
tukemiseen ja alueen liikenneratkaisuihin. 
Hankkeen aikana järjestettyjen 
liikkumisaiheisten tapahtumien 
markkinointia kohdistettiin erityisesti 
Kupittaalla toimiviin, kyselyjen yhteydessä 
yhteystietonsa jättäneisiin tahoihin. 

Kupittaan laboratorioalue.
Kuva: Turun kaupunki

Mitä seuraavaksi?
Kokeilun aikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä Kupittaan urheiluhallin edustalla 
esitetään muutettavan pysyväksi ratkaisuksi. Kupittaan Tiedepuiston ja 
kampusalueen kehittäminen ovat korkealla Turun intresseissä, ja näiden alueiden 
kehitystyö jatkuu kaupungin kärkihankkeissa. Alueelle sijoittuvien toimien 
lisäksi Turun kaupungin oman henkilöstön kestävän liikkumisen kannustimia 
tulee jatkossakin kehittää, jotta kaupunki voi toimia mallina yrityksille. Myös 
sidosryhmätyöskentelyä ja yhteistyötä Kupittaalla toimivien, kiinnostuksena 
ilmaisseiden tahojen kanssa on kannattavaa jatkaa uusia liikkumiskokeiluja 
kehitettäessä.

Keskeiset opit
• Kupittaan rautatieaseman yhteyteen suunniteltu liikkumispiste ei hankkeen aikana ehtinyt 

nähdä päivänvaloa maanomistajan kanssa käytyjen neuvotteluiden päättyessä umpikujaan. 
Haasteena oli myös saada paikallisia toimijoita, kuten taloyhtiöitä tai yrityksiä, lähtemään 
aktiivisesti mukaan kokeiluihin. Liikkuminen teemana ei ehkä ole tarpeeksi houkutteleva, 
etenkään kun vielä hankkeen alkuvaiheessa ei ollut tarjota valmiita ratkaisuja. 

• Kaupungin tulee toimia mahdollistajana uusille liikkumisen ja liikenteen ratkaisuille.

• Tiedon lisäämisessä yritysten ja muiden sidosryhmien suuntaan on kannattavaa hyödyntää 
asiaan perehtyneitä ammattilaisia, joiden ydintoiminta perustuu liikkumisratkaisujen 
luomiseen.

• Marja Tommolan opinnäytetyössä, Kokeilut liikennesuunnittelun apuvälineenä: 
Ehdotuksia liikennekokeiluiksi Turun Kupittaalle, löydettiin kuusi liikenteen 
kokeiluehdotusta Turun Kupittaan alueelle.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kupittaanpuiston_liikennekokeilun_yhteenveto.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kupittaanpuiston_liikennekokeilun_yhteenveto.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_tiedepuiston_masterplan_julkistus_20171204.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018081514515
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018081514515
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904114848
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904114848
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Liikkumismuodot yhdistävä liikkumispiste 
Kupittaan laboratorioalueelle
Kupittaalle suunniteltiin laadukasta liikkumispistettä keskeisellä sijainnilla. Pisteen tarkoituksena 
oli yhdistää liikkumismuotoja ja -palveluja ja näin mahdollistaa sujuva liikkuminen ilman auton 
omistamista. Sijoituspaikkaa kartoitettiin Kupittaan juna-aseman läheltä. Aseman alue nähtiin 
sopivana sijoituskohteena, sillä se sijaitsee keskellä oppilaitoksia sekä työpaikkakeskittymiä ja 
yhdistää jo valmiiksi juna- ja linja-autoliikenteen. Suunnittelun pohjana toimi Petteri Kääriän 
diplomityö Kupittaan liikkumiskeskuksesta ja -pisteestä, joka toteutettiin osana CIVITAS 
ECCENTRIC -hanketta. Liikkumispisteen toteutus kariutui lopulta tontin omistajuuteen, sillä 
neuvottelut yksityisen maanomistajan kanssa eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen. Lisäksi 
ajateltu alue muuttui hankeaikana äkillisesti työmaa-alueeksi estäen liikkumispisteen toteutuksen. 
Tämän jälkeen vaihtoehtoisten sijaintien kartoittamista jatkettiin Kupittaan alueella. Mikään 
sijainneista ei kuitenkaan ollut toteutettavissa hankkeen aikataulussa. 

Saavutukset
• Herätettiin keskustelua siitä, minne liikkumispiste tulisi Turussa perustaa. 

• Lisättiin tietoisuutta liikkumispisteen konseptista ja sen yhteydestä kaupungin 
hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseen.

• Toteutettiin perusteellinen kartoitus liikkumispisteen mahdollisista 
sijoituspaikoista ja laadittiin havainnekuvat sekä toteutussuunnitelma.

• Tunnistettiin jo olemassa olevia liikkumismuotoja yhdistäviä alueita.

• Liikkumispisteen suunnittelun koosteraportti

Mitä seuraavaksi?
Liikkumispisteen suunnitelmat tuodaan tiedoksi Turun kaupungin 
suunnittelutyöhön. Liikkumispiste-konseptin suunnitelmat tukevat valmisteilla 
olevien Kupittaan kannen, matkakeskuksen ja raitiotien suunnittelua. 

Yksinkertaiselle liikkumispisteelle tunnistettiin neljä vaihtoehtoista sijaintia 
Kupittaan alueella. Näiden sijaintien pohjalta on mahdollista lähteä 
toteuttamaan kevyttä liikkumispisteratkaisua.

Keskeiset opit
• Selvitetään perusteellisesti maa-alueiden 

omistussuhteet. Maankäytön omistajuuden 
epäselvyydet olivat yhtenä tekijänä toteutuksen 
epäonnistumiseen.

• Vaihtoehtoisia sijainteja kannattaa olla valmiina.

• Osassa liikkumispisteitä oltava varaus valmiina 
pisteen laajentamiseksi.

• Mitä laajempi liikkumispiste on, sitä enemmän 
suunnittelua ja resursseja sen toteutus vaatii. 
Tämä on otettava huomioon myös suunnitteluun 
varatussa ajassa.

• Tiivis yhteistyö liikennesuunnittelijoiden kanssa on 
välttämätöntä.

Havainnekuva Kupittaan liikkumispisteestä.
Kuva: Petteri Kääriä

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801111069
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801111069
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf
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Liikkuminen palveluna 
-konsepti
Turussa lisättiin vuosien 2017–2020 aikana 
merkittävästi tietoisuutta liikkuminen 
palveluna -ajattelusta ja edesautettiin 
liikkumispalveluita tarjoavien operaattoreiden 
asettumista Turkuun. Turun vetovastuulla oli 
kansainvälisesti toimivan liikkuminen palveluna 
-kokonaisuuden kehittäminen kaikkien hankkeen 
kumppanikaupunkien käyttöön. Hankkeen 
aikana luotiin kattava liikkumisen palveluiden 
valmiustason mittaristo, joka toimii työkaluna 
kaupunkitasoisen valmiustason määrittelyssä. 
Työkalun käytön edistämiseksi julkaistiin kattava 
englanninkielinen selvitys: MaaS readiness 
level for local authorities.

Saavutukset
• Hankeaikana käytiin neuvotteluita 

lukuisten liikkumisoperaattoreiden 
ja palvelutarjoajien kanssa. 
Osa operaattoreista lanseerasi 
tai pilotoi palvelujaan Turussa 
hankeaikana, osa toimijoista 
suunnittelee Turkuun asettumista 
lähivuosina.

• Uusien sähkölautaoperaattoreiden 
tulo markkinoille ajoittui 
Turussa kevääseen 2019. 
Hanke koordinoi uusien 
sähköskootterioperaattoreiden ja 
kaupungin välistä yhteistyötä ja 
vauhditti useiden operaattoreiden 
kanssa käytyjä neuvotteluita. 

• Kansalliseen matkaketjujen 
kehittämisprosessiin ja kansallisen 
Liikennealan kasvuohjelman 
toteutukseen osallistuminen.

• Yhteiskäyttöoperaattoreiden 
toimintaedellytyksien luominen 
on huomioitu Turun uudistetuissa 
pysäköintilinjauksissa, 
joissa linjataan 
yhteiskäyttöoperaattoreille  
tulevat luvitukset.

Keskeiset opit
• Valtakunnallinen yhteistyö 

palvelurakenteen luomisessa on 
olennaista, sillä samat haasteet 
koskettavat kaikkia.

• Kaupungilla tulee olla aktiivinen 
rooli yritysten kanssa käytävässä 
keskustelussa.

• Turun kokoinen kaupunki voi olla 
vaikuttamassa merkittävässä määrin 
EU:n tulevaan kehitykseen. Näin tapahtui 
esimerkiksi liikkuminen palveluna 
-valmiustasomittarien kohdalla.

• Liikkumisdatan rooli tulevaisuudessa 
korostuu entisestään. Erityisen tärkeää on 
olla hereillä ja aktiivinen kehityskulkujen 
suhteen ja huomioida tarpeet osana 
kilpailutuksia.

Sähköpotkulaudat saapuivat Turkuun keväällä 2019.
Kuva: Katariina Salokannel

Muuta mainittavaa
Turussa selvitettiin potentiaalia 
kimppakyytikokeilulle. 
Yhteistyössä Coreorient 
Oy:n kanssa arvioitiin Turun 
kaupungin työntekijöiden työ- 
ja asuinpaikkojen perusteella 
potentiaalisia kyytien jakamiseen 
sopivia alueita ja suunniteltiin 
kokeilua PiggyBaggy-kyytien 
yhdistämisalustalla. Varsinaista 
kokeilua ei päästy suorittamaan 
kevään 2020 aikana Covid-
19-pandemiasta johtuvista 
syistä, mutta tuloksena 
tuotettiin hyödyllistä tietoa 
kimppakyytimahdollisuuksista 
viestimiseen sekä kaupungin 
työntekijöiden liikkumistarpeiden 
arviointiin ja suunnitteluun.

Mitä seuraavaksi?
Turun kaupunki jatkokehittää liikkuminen palveluna -kokonaisuutta (Mobility as A 
Service, MaaS) niin, että MaaS-valmiustasomittareilla edetään seuraaville tasoille 
lähivuosien aikana. Kehitystyö tapahtuu osana Smart and Wise -kärkihanketta.

Liikkuminen palveluna -kokonaisuuden edistäminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa 
katsontakantaa liikkumisen edistämiseen paikallisella tasolla. Tästä tehtiin 
Guidelines on how to implement MaaS in local contexts -julkaisu, josta on 
nähtävissä Turun päivitetty valmiustaso kehittämisen suhteen. Tämä julkaisu 
viitoittaa Turun tulevaisuuden kehittämistä liikkuminen palveluna -kokonaisuudessa. 

https://civitas.eu/sites/default/files/maas_readiness_level_indicators_for_local_authorities_web.pdf
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_readiness_level_indicators_for_local_authorities_web.pdf
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf
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Liikkumistapoja yhdistävät palvelut  
ja lippuyhteistyö
Hankkeessa kehitettiin seudullisen joukkoliikenteen taustajärjestelmää niin, että muiden 
palveluntarjoajien tuotteita voidaan integroida osaksi joukkoliikenteen lipputuotteita. Ensimmäinen 
rajapintaintegrointi, jonka kautta järjestelmää toteutettiin, oli kaupunkipyörien lippuintegrointi 
yhteistyössä hankepartneri Western Systems Oy:n kanssa. Se mahdollistaa kaupunkipyörien 
käytön joukkoliikenteen matkakortilla (Föli-kortilla). Lisäksi kaupunkipyörien käyttöoikeus sisältyy 
maksutta useimpiin Fölin kausikortteihin.

Osana toimenpidettä testattiin beaconeilla eli Bluetooth-majakoilla toteutetun digitaalisen 
ohjaamisen mahdollisuuksia osana kaupunkipyöräjärjestelmää. Yhteistyö toteutettiin Laulavan 
Ovipumpun kanssa ja sen tuloksena luotiin opas.io-kokonaisuus, joka sittemmin on otettu 
käyttöön esimerkiksi Tallinnassa. Lisäksi parannettiin open source mapia niin, että karttapalvelu 
tukee paremmin joukkoliikenteen käyttäjiä.

Saavutukset
• Western Systems loi rajapinta-

kuvauksen Fölin integrointitavasta. 
Rajapintakuvaus löytyy osoitteesta 
www.foli.fi/avoin-data.   

• Seudullinen joukkoliikenne on 
solminut yhteistyösopimukset VR:n, 
Kyyti Groupin, Reittikioskin ja MaaS 
Globalin kanssa. Kyseiset yritykset 
voivat integroida Fölin kertalipun osaksi 
palvelutarjontaansa.

• Seudullisen joukkoliikenteen Fölin 
sivustolle on luotu erillinen fiksun 
liikkumisen kokonaisuus. 

• Tapahtumatarjoajat voivat integroida 
joukkoliikennelipun osaksi 
tapahtumalippujaan. Ensimmäinen 
integrointi lanseerattiin Turun 
kaupunginteatterin kanssa syksyllä 
2018. Sen jälkeen lippuyhteistyö on 
laajentunut koskemaan useita eri 
tapahtumia. Yhteistyötä on tähän 
mennessä jo viiden eri toimijan kanssa.

Teatterilippu sisältää bussilipun. 
Kuva: Hannu Aaltonen

Mitä seuraavaksi?
Seudullinen joukkoliikenne jatkokehittää lippuyhteistyötä 
mahdollistaen yhtenäiset ja sujuvat matkaketjut kaupungin asukkaille 
ja vierailijoille. Turulla on hyvät mahdollisuudet vastata eri toimijoiden 
lipputuotteiden integrointitarpeisiin. Kiinnostus lippuyhteistyötä 
kohtaan lisääntyi merkittävästi tapahtumalipun julkistamisen jälkeen ja 
tapahtumalippuyhteistyön odotetaan lähivuosina lisääntyvän eri toimijoiden 
kanssa kannustaen samalla joukkoliikenteen laajempaan käyttöön.

Keskeiset opit
• GDPR- ja Mydata-asioiden huomiointi  

osana lippuintegrointeja on todella  
keskeistä. Aiheesta tehtiin  
Pro gradu -tutkielma:  
Vera Fovet, Data protection in  
a smart city bike system:  
the example of Turku.

• Rajapintojen toteuttaminen vaatii jatkuvaa ja saumatonta yhteistyötä useiden 
osapuolten kesken. Järjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan ja toisen 
toteuttajatahon mahdolliset viivästykset vaikuttavat merkittävästi toteutukseen.

• Mikäli järjestelmää ei alun perin ole luotu integrointinäkökulmat huomioiden, 
niiden toteuttaminen jälkikäteen on erittäin haastavaa ja joissakin tapauksissa 
jopa mahdotonta.

• Lippuintegrointeja pidetään yleisessä keskustelussa helposti toteutettavina, 
todellisuus tässä asiassa on toisenlainen. 

• Mikko Haverin opinnäytetyössä, Kaupunkipyörät ja asiakasrajapinnan 
business intelligence: case Föli, tutkittiin kaupunkipyöräpalvelun asiakkaiden 
käyttötottumuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

http://www.foli.fi/avoin-data
https://www.foli.fi/fi/fiksuliikkuminen
https://www.foli.fi/fi/fiksuliikkuminen
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238163
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238163
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238163
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100719631
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100719631
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Turvallisia pyöräily- ja kävelyreittejä  
Turkuun – kaikkina vuodenaikoina!
Turun keskusta-alueen ja Kupittaan kaupunginosan välille hankkeessa toteutettiin 12 kilometrin 
pituinen talvipyöräilyn testireitti, jonka kunnossapidossa kokeiltiin kahtena talvikautena uutta 
tehostetun talvikunnossapidon menetelmää. Muun muassa pyöräilyn olosuhteita selvittävän 
Pyöräilybarometri 2016 mukaan Turussa pyöräilyaktiivisuutta talviaikaan heikentävät eniten liukkaus 
ja teille urautunut lumimassa. Havaittuihin ongelmiin vaikuttavia talvikunnossapitomenetelmiä 
kartoitettiin vertailututkimuksella, jonka tulosten perusteella kokeiluun valikoitui 
harjasuolausmenetelmä. Harjasuolauksessa lumi poistetaan tien pinnasta harjaamalla ja liukkautta 
torjutaan tienpintaan suihkutettavalla suolaliuoksella. Tehostetun talvikunnossapitomenetelmän 
urakka poikkesi merkittävästi perinteisistä alueurakoista, joten kilpailutusasiakirjojen laadinnassa tuli 
kiinnittää eritystä huomiota laatuvaatimuksiin ja menetelmien kuvaamiseen.

Saavutukset
• 12 kilometrin pituinen lumeton ja jäätön ajoväylä Kupittaan laboratorioalueelta Turun keskustaan 

on käytössä vuoden ympäri.

• Tyytyväiset kaupunkilaiset: 65 % kaupunkilaisten antamasta palautteesta oli positiivisia 
ja vuonna 2019 toteutetussa tutkimuksessa 79 % vastaajista oli tyytyväisiä pyöräreitin 
talvikunnossapitoon Turussa.

• Kokeilusta osaksi perustoimintaa: Tehostetun talvikunnossapidon laajentamista jatketaan 
urakkakilpailutusten yhteydessä. Lisäksi kokeilu on innoittanut testaamaan aktiivisesti myös 
muita uusia talvikunnossapidon menetelmiä.

• Talvipyöräilymäärien todennettu kasvu: tehostetun talvikunnossapidon käyttöönoton jälkeen 
tammi-helmikuussa vuosina 2018–2020 testireitiltä mitatuissa pyöräilijämäärissä todettiin lähes 
70 % kasvu tammi-helmikuuhun vuosina 2016–2017 verrattuna.  

• Talvikunnossapidon tehostetut menetelmät on huomioitu Turun kaupungin uudessa Pyöräilyn 
kehittämisohjelmassa.

Viestintä
• Perinteisten viestintäkanavien lisäksi testireitistä 

tiedotettiin kaupunkilaisille retin varrelle 
sijoitetuin opastekyltein.

• Kokeilutalvena 2017–2018 paikallinen 
pyöräilyjärjestö toimi testiryhmänä, joka seurasi 
aktiivisesti reitin kuntoa ja antoi tehostettua 
palautetta.

• Talvipyöräilyn testireitin valmistelutyöstä 
toteutettiin diplomityö: Annette Korkiakangas, 
Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen – 
Case Turun talvipyöräilyn testireitti. 

• Kokeilutalvista koostettiin kokoava raportti: 
Talvipyöräilyn testireitti 2017–2019.Kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä 

talvipyöräilyn testireittiin.
Kuva: Katariina Salokannel

Mitä seuraavaksi?
• Tehostetun talvikunnossapidon 

reitti sai hankkeen jälkeen jatkoa 
ja se on suunniteltu pysyväksi 
osaksi Turun kaupungin 
talvikunnossapitoa, ja sitä 
laajennetaan vuosi vuodelta. 
Vuonna 2019 käytössä oli 
noin 20 kilometriä tehostetun 
talvihoidon reittiä ja tavoitteena 
on, että vuoteen 2025 mennessä 
reitin pituus on yli 80 kilometriä.

• Harjasuolauksen ohella kokeiltiin 
myös harjahiekoitusta, josta 
saatiin hyviä kokemuksia. 
Molemmat tehostetun 
talvikunnossapidon menetelmät 
todettiin tehokkaiksi sekä lumen 
poistossa että liukkauden 
torjunnassa.

Keskeiset opit
• Onnistumisen edellytyksenä oli hyvä suunnittelu 

sekä toimiva yhteistyö ja tiivis vuoropuhelu 
urakoitsijan kanssa. 

• Ensimmäiseen talveen kannattaa suhtautua 
avoimin mielin oppimisprosessina ja olla valmis 
mukautumaan muutostarpeisiin.

• Palautteiden kerääminen, tulosten mittaaminen ja 
arviointi ovat tärkeässä roolissa toiminnan jatkon 
perustelussa.

Kustannukset 
Turun ensimmäisen 

talvikauden (2017/2018) 
harjasuolauskustannukset olivat 

arviolta 6 200 €/km.

Muuta mainittavaa
Turussa toteutettiin myös kevyt kokeilu turvallisuuden lisäämiseksi 
ja selvitettiin väliaikaisten työmaiden aiheuttamia turvallisuusriskejä 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Mikko Suhosen opinnäytteessä tutkittiin 
tilapäisten jalankulku- ja pyöräteiden liikennejärjestelyjen ja niihin 
liittyvän ohjeistuksen tasoa Turun kaupungissa. Ohjeistuksen 
täydentämisen lisäksi käytiin vuoropuhelua kaivuutöitä toteuttavien 
urakoitsijoiden kanssa uusien turvallisuutta parantavien työmaa-aikaisten 
turvalaitteiden mahdollisuuksista. Keskustelujen perusteella toteutettiin lyhyt 
kokeilu pimeissä olosuhteissa perinteisiä aitoja paremmin erottuvien led-
työmaa-aitojen käytöstä työmaakaivantojen rajauksessa keskusta-alueella.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201804261567
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201804261567
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061216676
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061216676
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Pyöräilybarometrit 2016 ja 2019
Pyöräilybarometrissa selvitetään Turun kaupungin asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen 
sekä pyöräilevien asukkaiden käsityksiä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta Turussa. 
Erityisen kiinnostuksen kohteena oli talvipyöräily.

Tutkimusten aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin marras-joulukuussa 2016 ja 2019, ja otos 
edustaa 18–74-vuotiaita turkulaisia. Vuonna 2016 haastatteluja tehtiin 1012 kappaletta ja 1001 
kappaletta vuonna 2019.

Tutkimusten mukaan Turku saa asukkailta vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä ja parantaa 
pyöräilyoloja. Lähes kaikki Turun asukkaat suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen.

Saavutukset
• Tulokset eivät olennaisesti parantuneet vuoden 2016 ja 2019 pyöräilybarometrien välillä.

• Barometrin mukaan pyörä valitaan kulkutavaksi sen kätevyyden vuoksi, ja pyöräilijä on 
todennäköisimmin matkalla töihin tai kouluun. 

• Vuoden 2019 tutkimuksen mukaan 89 % asukkaista oli vähintään melko tyytyväisiä 
Turkuun pyöräilykaupunkina. 

• Reilu viidennes turkulaisista pyöräilee ympäri vuoden.

• Pyöräilybarometri 2016 

• Pyöräilybarometri2019 

• Katariina Salokannel kirjoitti pyöräpysäköinnistä opinnäytetyön:  
Jakamistalous osana kestävän liikkumisen kehittämistä:  
pyöräpysäköinnin palvelu Turun kaupungissa.

Keskeiset opit
• Turkulaiset pyöräilisivät enemmän, jos 

pyöräverkosto olisi kattavampi ja pyöräily 
turvallisempaa.

• Paremmat pyörien pysäköintimahdolli-
suudet ja pyörävälien työmaa-aikaiset 
poikkeusjärjestelyt sekä väylien erottelu 
lisäisivät pyöräilijöiden tyytyväisyyttä.

• Ympäri vuoden pyörää käyttävistä 
79 % on vähintään melko tyytyväisiä 
pyöräreittien talvihoitoon. Parannuksia 
toivotaan etenkin sohjon poistoon ja 
liukkauden torjuntaan.

Mitä seuraavaksi?
Pyöräilybarometrejä on suositeltavaa toteuttaa myös jatkossa, sillä säännöllinen 
toisintaminen mahdollistaa tulosten sisällyttämisen lyhyen aikavälin pyöräilyn 
seurantamittaristoon. Ensimmäinen pyöräilybarometri tehtiin vuonna 2016 ja 
toinen vuonna 2019. Barometrin tulosten perusteella turkulaisten pyöräilyä voidaan 
parhaiten lisätä panostamalla pyöräväyläverkon kattavuuteen ja yhtenäisyyteen, 
pyörien pysäköintipaikkojen turvallisuuteen sekä pyöräilyn turvallisuuteen.

Turkulaiset suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen.  
Kuva: Katariina Salokannel

Arviointi
Pyöräilybarometrissä on otettava huomioon, 
että kolmen vuoden aikana ei voi odottaa suurta 
muutosta tutkimuksen tuloksiin. Tällaisissa 
asioissa muutokset tapahtuvat hitaasti. Lisäksi 
tulee huomioida, että tutkimuksessa pyöräilijäksi 
määriteltiin Turun kaupungin asukas, joka 
käyttää polkupyörää vähintään kerran viikossa 
lumettomana aikana.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//pyorailybarometri_2016_turku.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailybarometri_2019_turku_hq.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520150
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520150
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Turun kaupunkipyörät eli Föli-fillarit
Hankkeen myötä Turkuun tuotiin Suomen ensimmäinen ympärivuotinen kaupunkipyöräjärjestelmä 
Föli-fillarit, joka integroitiin osaksi joukkoliikennettä. Toimenpiteen päätavoite on edistää autotonta 
elämäntapaa tuomalla Turkuun uusi liikkumistapa, joka helpottaa ja nopeuttaa erityisesti keskusta-
alueen lyhyitä siirtymiä. Kaupunkipyörien myötä haluttiin lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta ja 
suosiota, minkä lisäksi niiden odotettiin helpottavan pyöräilyä sekä keskustassa että Kupittaalla. 
Turun asemallisessa kaupunkipyöräjärjestelmässä pyöriä on 300 kappaletta ja asemia 41. 

Saavutukset
• Föli-fillarit rakennettiin uudenlaisella tavalla, mikä mahdollistaa erilaiset lippuintegraatiot, kuten 

pyörien käytön Fölin kausikorteilla. 

• Rooli suunnannäyttäjänä: Muut suomalaiset kaupungit ovat jo ottaneet mallia Turun tavasta 
rakentaa kaupunkipyöräjärjestelmä. 

• Kaupunkipyörät ovat lisänneet ympärivuotisen pyöräilyn näkyvyyttä Turussa. Föli-fillarit saivat 
ympärivuotisuutensa ansioista valtakunnallisen Vuoden pyöräilyteko -tunnustuksen vuonna 
2018. 

• Turun kaupunkipyöräjärjestelmässä yksityisten toimijoiden on mahdollisuus ostaa 
kaupunkipyöräasema omalle tontilleen ja näitä on ostettu jo kolme kappaletta.

• Turun kaupunkipyörääjärjestelmästä on tehty kaksi opinnäytetyötä:  
Mikko Vallbackan Liikkumispalvelun hankinta – Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä ja  
Jere Sipposen Föli-fillarit-kaupunkipyöräjärjestelmän nykytilanne ja runkolinjauudistuksen 
vaikutukset järjestelmän laajentamiseen Turussa. 

Viestintä
Föli-fillareilla on vahva brändi ja niiden oma tunnistettava visuaalinen ilme on yhdenmukainen 
Fölin ilmeen kanssa. Järjestelmällä on ollut hyvä medianäkyvyys ja ympärivuotisuus on 
herättänyt paljon kiinnostusta. Kaupunkipyörien viestintään on käytetty Turun kaupungin ja Fölin 
viestinnän ja markkinoinnin kanavia. Haasteena on ollut erottaa viestinnän ja markkinoinnin eri 
tarpeet sekä tavoittaa kaupunkilaisia laajasti.

Kustannukset
Turun kaupunkipyöräjärjestelmän sopimuksen arvo 
1.5.2018–30.4.2021 välisenä aikana on noin 2,2 miljoona 
euroa. CIVITAS ECCENTRIC -hanke kustantaa tästä 
380 000 euroa ja kattaa myös osan koordinointi- ja 
viestintäkuluista sekä it-integroinnista. Pyörien mainostila 
ja Turkuun sijoitetut 10 elektronista mainostaulua on 
kilpailutettu erikseen ja järjestelmä saa niistä tuloa.

Föli-fillarit ovat käytössä ympäri vuoden.
Kuva: Katariina Salokannel

Mitä seuraavaksi?
Kaupunkipyörien sopimuskausi oli kolme vuotta ja 
sopimus sisälsi kolmen vuoden optiokauden. Syksyn 
2020 aikana tehtiin päätös, että kaupunki ei käytä 
optiota. Kaupunginjohtaja on syksyllä 2020 esittänyt 
järjestelmän kilpailuttamista uudelleen. Turkuun 
toivotaan järjestelmää, joka kattaisi keskustaa 
laajemman alueen ja joka toimisi lähimaksutekniikalla.

Keskeiset opit
• Uudenlaisissa liikkumisen palveluissa on hyvä olla lyhyt sopimuskausi, joka 

mahdollistaa kriittisen arvioinnin nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen nähden.

• Tuotteen testaamiseen tarvitaan riittävästi aikaa, mikä tulee huomioida jo 
kilpailutusvaiheessa. Palveluntuottajan kanssa on haastava kehittää uutta jälkikäteen.

• Uudenlaiset palvelut vaativat jatkuvaa markkinointia ja viestintää asiakkaiden 
mielenkiinnon herättämiseksi. Käyttäjämäärät ovat tämän vuoksi jääneet 
valitettavan alhaisiksi. Toukokuussa 2018 käyttäjämäärät olivat korkeimmillaan, kun 
kaupunkipyörillä tehtiin keskimäärin 3,2 matkaa per pyörä per päivä.

• Sähköpyöriä testattiin osana järjestelmää puolen vuoden ajan. Sähköpyörät toimivat 
hyvin ja käyttäjät pitivät sähköavusteisuuden vaivattomuudesta.

Muuta mainittavaa
Anu Aalto teki opinnäytetyön 
Föli-fillareista, missä rakennettiin 
tarinallisin keinoin ja menetelmin 
kaupunkipyörille vahvaa, edukseen 
erottuvaa brändiä, sen viestintää 
ja markkinointia. Tutkimuksellisena 
tavoitteena oli havainnoida 
tarinallisuuden käyttöä brändin 
kehittämisen kontekstissa.      

Arviointi
Tavoitteena oli, että 
kaupunkipyörät houkuttelevat 
kaupunkilaisia lisäämään 
julkisen liikenteen käyttöä. 
Järjestelmän käyttäjämäärät 
eivät ole olleet niin korkeat 
kuin odotettiin, vaikka 
käyttäjien tyytyväisyys 
järjestelmään on ollut melko 
korkea, 3.9 asteikolla 1–5 
(1=huono, 5=erinomainen). 
Kaupunkipyöristä on tehty 
julkaisu Kaupunkipyörät 
2018–2021. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801191113
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100331141
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100331141
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103116413
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103116413
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkipyorat_2018-2021.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkipyorat_2018-2021.pdf
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Sähköinen joukkoliikenne
Sähköisen joukkoliikenteen kehittäminen oli aloitettu Turussa jo ennen CIVITAS ECCENTRIC 
-hankkeen käynnistymistä. Tämän ansioista ensimmäinen sähköbussi aloitti linjalla 1 Turun 
sataman ja lentokentän välillä lokakuussa 2016 aivan hankkeen alussa. Seuraavana vuonna 
vahvuuteen saatiin viisi bussia lisää. Palvelua on kehitetty koko ajan parantamalla akkujen ja 
latauksen toimivuutta, minkä vuoksi bussien kulkemat kilometrimäärät ovat olleet vuosi vuodelta 
parempia. Syksyyn 2020 mennessä busseilla on ajettu yhteensä 1,6 miljoonaa kilometriä.     
Toimenpide toteutettiin yhteistyössä Turun kaupunkiliikenne oy:n kanssa.

Saavutukset
• Rohkeasti kokeilemalla saatiin toteutettua Suomen ensimmäinen sähköllä toimiva bussilinja ja 

busseilla nyt takana 1,6 miljoonaa kuljettua kilometriä.

• Paljon kokemuksia ja oppeja: operatiivinen toiminta, ohjelmistokehitys ja sähköbussien 
erityisominaisuudet ja kannattavuus tulivat tutuiksi kokeilun aikana.

• On luotu kestävää pohjaa ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen kehitykselle.

• Sähköbusseja kuljetti 25 kuljettajaa, joilta saadun palautteen pohjalta parannettiin ajoneuvojen 
ajomukavuutta. 

• Sähköbussien laajenemissuunnitelma on toteutettu ja sähköbussit on Turussa sisällytetty osaksi 
normaalia hankintaprosessia. Sanni Riekin diplomityö, Sähköbussiliikenteen laajentaminen 
Turun seudulla, selvitti sähköbussiliikenteen laajentamismahdollisuuksia. 

• Hanke kartoitti sähköisen joukkoliikenteen laajenemismahdollisuutta vesiympäristöön, tämä työ 
toimii mahdollisen jatkokehityksen tukena. 

Viestintä
Sähköbussin markkinointi on ollut 
tiiviisti osana Fölin viestintää ja niiden 
markkinoimiseksi on toteutettu useita 
kampanjoita erityisesti sosiaalisessa 
mediassa. Sähköbussit ovat erottuneet 
perinteisistä busseista myös vihreällä 
ulkoasullaan.

Suomen ensimmäinen sähköbussilinja oli Turussa.
Kuva: Turun seudun joukkoliikenne Föli

Mitä seuraavaksi?
Turun seudun joukkoliikenne Föli 
jatkaa systemaattisesti sähköbussien 
tuomista osaksi joukkoliikennettä. 
Fölin sähköisen joukkoliikenteen 
laajentamissuunnitelman yhtenä 
tavoitteena on, että joukkoliikenteen 
reiteillä ajaa 47 uutta sähköbussia 
kesään 2021 mennessä. Tätä voi 
pitää yhtenä mittarina toimenpiteen 
onnistumisesta. 

Keskeiset opit
• Uusi tekniikka ja uudet, melko kokemattomat 

toimijat luovat epävarmuustekijöitä. Koska vanhoja 
toimintamalleja ei ole olemassa, on uusi normaali luotava 
alusta lähtien itse. 

• Start up -yritysten kanssa toimimiseen sisältyy aina 
taloudellinen riski.

• Kansainvälisen hankkeen myötä ulkomaille saatiin luotua 
paljon uusia kontakteja, ja muiden maiden esimerkkejä 
seuraamalla pystyttiin kehittämään myös omaa toimintaa.

Arviointi
• Linjan 1 sähköbussit ovat tuoneet 

merkittäviä päästövähennyksiä: esimerkiksi 
vuonna 2019 CO2-päästöjä syntyi 
kaupungissa noin 530 tonnia vähemmän 
sähköbussien ansiosta.

• Sähköbussien ajosuorite on parantunut 
merkittävästi käyttövuosien aikana.

• Matkustajat ovat olleet varsin tyytyväisiä 
sähköbusseihin.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911145943
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911145943
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Sähköisen liikkumisen edistäminen
Turussa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä kaupungin työntekijöiden sähköistä liikkumista ja edistää 
tietoisuutta sähköisen liikkumisen vaihtoehdoista. Vuoden mittaisessa kokeilussa kaupungin 
työntekijöille tarjottiin yhteensä yhdeksän erilaista kevyttä sähköajoneuvoa käytettäväksi 
työmatkoilla, työasiamatkoilla ja vapaa-ajan matkoilla. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä 
Valonian* liikkumisen asiantuntijoiden kanssa. Kevyiden ajoneuvojen lisäksi kokeiltiin myös 
kaupungin työntekijöille edullista sähköisen yhteiskäyttöauton konseptia, jossa auto on virka-
aikaan työntekijöiden käytössä maksutta ja tämän jälkeen auto on varattavissa markkinatasoa 
edullisempaan hintaan henkilökohtaiseen ajoon. Hertz Car Sharingin kanssa yhteistyössä tuotettu 
reilun puolen vuoden mittainen palvelu keräsi runsaasti kiitettävää palautetta.

* Valonia on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä 
kestävä kehitys. Valonia toimii osana Varsinais-Suomen liittoa.

Saavutukset
• Kattavat käyttökokemukset kymmenestä erilaisesta sähköajoneuvosta. 

• Käyttökokemuksia vuoden ympäri kaikkina vuodenaikoina.

• 105 kokeilijaa ja 89 raportoitua käyttäjäkokemusta kevyistä sähköisistä ajoneuvoista.

• Sähköisen liikkumisen kokeilu vauhditti usean yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi valikoiman 
laajentamista leasing-palveluiden tarjontaan.

• Valtava määrä kokemusta sopimus- ja rahoitusmalleista, sähköautoon liittyvistä vaatimuksista 
ja onnistumisen edellytyksistä.  

• Yhteiskäyttöinen sähköauto vastasi sekä kaupungin työntekijöiden että alueen muiden 
toimijoiden liikkumistarpeisiin. Suuren suosion saavuttanut palvelu innosti kolmea muuta 
yhteistyössä ollutta partneria neuvottelemaan jatkosta palveluntarjoajan kanssa kokeilun 
päättymisen jälkeen.

• Kokeilusta tuotettiin kokoava raportti Sujuvasti sähköllä – Sähköiset liikkumisvälineet 
Turun kaupungin työntekijöiden käytössä. 

Yhteiskäyttöinen sähköauto oli suosittu.
Kuva: Hannu Aaltonen

Kustannukset
• Työvoimakustannus kokeilun 

ajalta: Hanketyöntekijä 51 761 € + 
Projektipartneri 5100 €

• Yhdeksästä kevyestä  
sähköajoneuvosta aiheutuneet 
kustannukset: 28 321 € / vuosi

• Sähköautokokeilun kustannukset: 
7528,72 € / 6 kk 

Mitä seuraavaksi?
Turun kaupungin liikkumiseen keskittyvässä suunnittelussa hyödynnetään kevyiden sähköisten 
ajoneuvojen kokeiluista saatuja oppeja. Kokeilun myötä sähköisen liikkumisen mahdollisuuksien 
laajuus on saatu kartoitettua ja testattua monipuolisesti sekä tietämys aiheesta on lisääntynyt. 
Yhteiskäytöstä ja sen mahdollistamasta kustannusten jakautumisesta saatuja tuloksia sekä 
kokeilun muita tuloksia, kokemuksia ja palautteita tullaan hyödyntämään kehitettäessä 
kaupungin prosesseja yhteiskäyttöisyyteen liittyen.  Sähköisellä yhteiskäyttöautolla on lisäksi 
hyvät mahdolliset jäädä vakituiseen käyttöön kokeilun jälkeen, sillä yhteistyössä mukana olleet 
kaupungin partnerit ovat ilmaisseet halukkuutensa jatkaa palvelua ja neuvottelevat jatkosta 
palveluntarjoajan kanssa. 

Keskeiset opit
• Suosituin ja luotettavin kokeilluista liikkumisvälineistä oli sähköavusteinen polkupyörä.

• Sähköajoneuvot ovat suhteellisen uusi tuttavuus tieliikenteessä, joten tekniikka ja 
ajoneuvot kehittyvät nopeasti. 

• Huollot, korjaukset ja kuljetukset sisältävä leasing-sopimus on toimiva konsepti tämän 
tyyppisten ajoneuvojen yhteiskäytössä.

• Omiin tarpeisiin sopiva ajoneuvo tulee valita tarkasti käyttökohteen ja käyttötarpeen 
mukaan myös talvikäyttö huomioiden. Ville Heikkilä on kirjoittanut opinnäytetyön 
kevyiden sähköajoneuvojen soveltuvuudesta ympärivuotiseen liikennekäyttöön.

• Yhteiskäyttöauton hinnoittelu kannattaa sopia käyttöön perustuvaksi.  

• Palveluntarjoajan on hyvä olla paikallinen ja jopa fyysisesti lähellä.  

• Palveluntarjoajan kanssa kannattaa etukäteen sopia kaiken mahdollisen datan 
luovuttamisesta tilaajalle.

Muuta mainittavaa
• Kevyet sähköajoneuvot tulivat 

Suomessa laillisiksi tieliikenteessä 
1.1.2016. 

• Kevyiksi sähköisiksi liikkumisvälineiksi 
luokitellaan ajoneuvot, joiden 
moottorin suurin nimellisteho on 
enintään  
1 kilowattia ja rakenteellinen nopeus 
enintään 25 kilometriä tunnissa.

• Tällaisia ovat esimerkiksi 
sähköavusteiset polkupyörät, 
sähköskootterit, kevytautot, 
sähköpotkulaudat sekä muut 
vastaavat laitteet, jotka täyttävät 
kyseisen laitetyypin ajoneuvolaissa 
määritetyt kriteerit.

• Kyseisten ajoneuvojen kuljettamiseen 
ei tarvita ajokorttia ja niihin pätevät 
pyöräilijän liikennesäännöt.

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904215635
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904215635
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Biokaasun käytön edistäminen 
liikennepolttoaineena
Gasum Oy toteutti hankkeen aikana kokeilun biokaasun käytöstä raskaan ajoneuvokaluston 
polttoaineena. Biokaasurekoilla ajettiin kahdella lietteenkuljetusreitillä. Gasum Oy edistää 
aktiivisesti biokaasun käytön lisäämistä logistiikassa ja henkilöliikenteessä. Tavoitteena oli 
biokaasun käytön lisääminen Turussa yksityiskäytössä ja raskaissa tavaraliikenteen kuljetuksissa. 
Ensimmäinen sekä henkilöautoille että raskaammalle kalustolle suunnattu tankkausasema saatiin 
Turussa käyttöön vuonna 2016 ja tavoitteena oli lisätä asemia kahdella vuoteen 2020 mennessä. 

Saavutukset
• Turun ensimmäinen kaasutankkausasema 

avautui autoilijoiden käyttöön Tuontiväylä 
2:ssa Turun satamassa 7.11.2016.

• Asema on Suomen ensimmäinen niin 
henkilöautoille, hyötyajoneuvoille kuin 
raskaalle liikenteellekin tarkoitettu 
kaasutankkausasema.

• Kahden biokaasurekan kokonaisajomäärä 
oli 137 100 kilometriä.

• Yhteistyöllä saavutettiin tavoite biokaasun 
käytön lisäämisestä liikennepolttoaineena 
Turun alueella.

• CO2-päästöt vähenivät toimenpiteen 
seurauksena vuosittain 87,7 tonnia.  
PM- ja NOx-päästöjä ei otettu laskelmissa 
huomioon.

Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on kasvanut Turun alueella.
Kuva: Gasum Oy

Viestintä
• Näkyvyys mediassa on ollut hyvä, 

etenkin alan lehdissä.

• Laajat kohderyhmät.

• CIVITAS ECCENTRIC -hanke on 
saanut näkyvyyttä kokeilureitillä 
operoivien ajoneuvojen ulkoasussa 
ja teippauksissa. 

• Gasum Oy:llä on ollut aktiivisesti 
omaa uutisointia.

Mitä seuraavaksi?
Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena 
on kasvanut Turun alueella. Uudet 
henkilöautoille sopivat biokaasun 
tankkausasemat ovat tehneet 
kaasukäyttöisten henkilöautojen 
yleistymisen mahdolliseksi Turun 
seudulla. Gasum Oy jatkaa työtään 
kaasuasemaverkostonsa laajentamiseksi.

Keskeiset opit
• Kokeilussa huomattiin, että rekkojen tuli olla kolmiakselisia, jotta ne soveltuivat 

käyttötarkoitukseensa painavien lietelastien vetämisessä.

• Rekkojen pitää olla soveltuvia myös maaseutuliikenteeseen.

• Haastetta aiheutti se, että hankituilla ajoneuvoyhdistelmillä ei ollut mahdollisuutta 
ajaa täysiä lietelasteja sekä toisen perävaunun hajoaminen kokeilujakson aikana.

Muuta mainittavaa
• Suomessa oli vuoden 2015 lopussa 

yhteensä noin 1800 paineistettua kaasua 
(CNG, CBG) käyttävää ajoneuvoa.  
Vuonna 2020 näitä ajoneuvoja oli jo  
14 000. Näiden lisäksi tieliikenteessä on 
noin 200 LBG-rekkaa. 

• Myös ensimmäiset nesteytettyä kaasua 
(LNG, LBG) käyttävät ajoneuvot otettiin 
käyttöön vuonna 2015.
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Viestintä
Hankkeen aikana kestävän liikenteen 
ja liikkumisen prosessien ja 
toimenpiteiden viestintä otettiin tiiviisti 
osaksi kaupungin muuta ajantasaista 
viestintää. Hankkeen toimenpiteistä 
viestittiin monikanavaisesti Turun 
kaupungin ja hankkeen partnereiden 
kanavia käyttäen.

Tapahtumia ja kampanjoita
Hankeaikana toteutettiin runsaasti erilaisia 
liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä 
tapahtumia. Näitä olivat esimerkiksi sarja 
Turku Future Forum -tilaisuuksia vuonna 
2017, Kaupunkipyörien lanseeraustilaisuus 
vuonna 2018 ja Liikkujan viikon 
yleisötilaisuudet vuonna 2019. Tapahtumien 
osallistujalistausten avulla on myös 
koottu CIVITAS ECCENTRIC -uutiskirjeen 
vastaanottajalista, jossa on 8 136 
vastaanottajaa.

Hankkeen aikana toteutettiin useita 
markkinointi- ja viestintäkampanjoita 
yhteistyössä partnereiden kanssa. 

Kaupunkipyörien  
oma brändi 
Turun kaupunkipyöräjärjestelmän vahvuuksia 
ovat sille hankkeessa luotu tunnistettava 
visuaalinen ilme ja brändi. Föli-fillareiden 
keltainen väri ja muu värimaailma on 
yhtenäinen Turun seudun joukkoliikenne 
Fölin kanssa. Kaupunkipyörien viestinnässä 
käytetään Fölin viestintäkanavia sekä 
visuaalista ilmettä.

Turulle kansainvälistä 
näkyvyyttä 
Turun hankekokonaisuutta ja yksittäisiä 
toimenpiteitä on esitelty hankeaikana 
vuosittain hankekonsortion osana 
ja erikseen lukuisissa kansallisissa 
ja kansainvälisissä konferensseissa 
ja tapahtumissa. Turku oli useasti 
esillä vuosina 2016–2020 seuraavissa 
konferensseissa: ECOMM, CIVITAS 
Forum ja VeloFinland. Etenkin 
pyöräilytoimenpiteet pääsivät hyvin esille 
vuonna 2019 mm. Velocity, VeloFinland 
ja World Winter Cycling -kongresseissa. 

50 artikkelin sarja
Syksyllä 2020 hankkeessa tuotettiin viiden eri toimittajan voimin laaja  
liikkumisen artikkelisarja. 50 artikkelista koostuvassa julkaisusarjassa 
käsitellään monipuolisesti liikenteen ja liikkumisen eri osa-alueita Turussa ja 
tuodaan esiin myös alueen muiden alueen kestävän liikkumisen hankkeiden 
näkökulmia ja tavoitteita.

Fiksun liikkumisen julkaisuja
• CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen puitteissa 

on ilmestynyt suomeksi liikkumisaiheisia 
julkaisuja, kuten erilaisia raportteja, 
opinnäytetöitä, katsauksia ja artikkeleita. 

• Hankkeen englanninkieliset julkaisut, kuten 
esitteet, raportit ja tietolehtiset, ovat saatavilla 
hankkeen kansainvälisillä kotisivuilla.

• Hankkeen englanninkielinen loppujulkaisu

Videomateriaalia
Hankkeessa toteutettiin useita videoita:

• Englanniksi hankkeen  
kansainväliseltä YouTube-kanavalta. 

• Suomeksi Turun kaupungin  
YouTube-kanavalta   
hakusanalla CIVITAS.

Ihmisten kaupunki.
Kuva: Hilda Ylhäinen

Tunnistettava ilme on Föli-fillareiden vahvuus.
Kuva: Katariina Salokannel

Kuva kaupunkipyörien mainoskampanjasta.
Kuva: mainostoimisto Hansdotter

Kenen ehdoilla – 
taidekuvasarja
Madridin inspiroimana 
hankkeessa toteutettiin Kenen 
ehdoilla -niminen taidekuvien 
sarja. Kuvien on tarkoitus 
herättää katsojansa miettimään 
Turkua ja kaupungissa 
liikkumista uudella tavalla. 
Taidekuvat voidaan esittää sekä 
digitaalisesti että painettuina 
taideteoksina. 

https://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/liikkumisen-artikkelit
https://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
https://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
https://civitas.eu/eccentric
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
http://bit.ly/civitaseccentric
https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki
https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki
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Hankearvioinnista  
oppia meille ja muille
Vaikutusten arviointi pureutuu 
hankkeen avuilla saavutettuihin 
konkreettisiin hyötyihin
Kestävää liikkumista edistetään kaupungeissa 
monenlaisilla hankkeilla ja toimilla, ja niiden 
vaikutusta arvioitaessa tarkastellaan toteutettujen 
toimenpiteiden onnistumista ja niiden 
vaikuttavuutta. On kuitenkin hyvin tavanomaista, 
että isonkin budjetin hankkeita ja kokeiluja tehdään 
analysoimatta niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta 
riittävällä tarkkuudella ja miettimättä niiden 
skaalautuvuutta. Silloinkin, kun hankkeiden tuloksia 
on arvioitu järjestelmällisesti, tarkastellaan niitä 
usein puhtaasti mitattavissa olevien lopputuotosten 
perusteella ja unohdetaan itse hankeprosessien 
arviointi ja siitä oppiminen. 

Hankkeiden mittarointia ja konkreettisten 
vaikutusten arviointia ei sovi vähätellä – niitä 
tarvitaan, jotta saadaan selville, mitä voidaan 
parhaimmillaan saavuttaa tietyillä panoksilla. On 
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että haluttuihin 
vaikutuksiin voidaan päästä monia eri reittejä ja 
vaikutusten saavuttamisen tiellä voi olla erilaisia 

Prosessiarviointi tuo arvokasta 
oppia kestävän liikkumisen 
edistämiseen
CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen hankearvioinnissa 
tarkasteltiin siis sekä toimenpiteiden vaikutuksia 
että niiden prosesseja eli sitä, mitkä tekijät edistivät 
tai estivät toimenpiteiden onnistumista. Siinä 
missä hankkeiden vaikutusten arviointi pureutuu 
konkreettisiin, hankkeen avuilla saavutettuihin 
hyötyihin, keskitytään prosessiarvioinnissa 
enemmän oppimaan itse kokeilujen tai hankkeen 
toteuttamisesta. Millaiset tekijät edistävät kestävän 
liikkumisen muutosta? Entä millaiset tekijät estävät 
sitä?

Turussa prosessiarvioinnin aikana nousi esimerkiksi 
esiin yhtenä merkittävimpänä kaupunkien kestävän 
liikkumisen edistämistä estävänä tekijänä 
maanomistajuuteen kytkeytyvät kysymykset 
maankäytön paineiden keskellä. Pääkysymykseksi 
nousi se, miten kaupungit voivat edistää kestävän 
liikkumisen infrastruktuurin kehittämistä sellaisilla 
maa-alueilla, joita kaupunki ei itse välttämättä 
omista. Esimerkiksi ECCENTRIC-hankkeessa 
toteutumatta jääneessä liikkumispisteessä yksi 
ongelma olikin se, että alueen maanomistajat eivät 
nähneet liikkumispisteen rakentamisessa lisäarvoa, 
eivätkä siten sallineet sellaista omistamilleen, 
sijainnillisesti ihanteellisille, alueille rakennettavan. 
Tämän ongelman ratkaisemiseksi osataankin 
jatkossa kiinnittää kaupunkitilaan kytkeytyviin 
haasteisiin enemmän huomiota jo varhaisessa 
suunnitteluvaiheessa.

Kuten yllä mainittu esimerkki osoittaa, 
hankkeelle oleellisten sidosryhmien kytkeminen 
suunnitteluun on tärkeää ja voi toimia samaan 
aikaan kehitystä estävänä että eteenpäin vievänä 
voimana. Hankkeessa toteutetun tehostetun 
talvikunnossapidon pilotti esimerkiksi onnistui tässä 
mainiosti – sekä kansalaiset että aktiivipyöräilijöiden 
joukko saatiin osallistettua monipuolisesti palautteen 
antamiseen ja sitä myöten saatiin arvokasta tietoa 
kunnostusmenetelmän toimivuudesta.

Hankkeessa juuri näitä prosessioppeja on 
pidetty hyvin merkittävinä tulevien vastaavien 
hankkeiden tai toimien suunnittelun kannalta. 
Prosessioppien tarkastelu myös auttaa arvioimaan, 
ovatko toimenpiteet toteuttamiskelpoisia muissa 
kaupungeissa ja voidaanko niitä skaalata 
laajemmin oman kaupungin sisällä. Erinäisten 
kestävää liikkumista estävien tai edesauttavien 
tekijöiden kartoittaminen ja analysointi yhteistyössä 
hankehenkilökunnan ja sidosryhmien kanssa on 
olennaisen tärkeää, kun pyritään suunnittelemaan 
toimenpiteitä tehokkaasti ja saamaan niille 
mahdollisimman laaja hyväksyntä käyttäjien 
keskuudessa.  

haasteita. Juuri tästä syystä monipuolinen 
hankearviointi, joka kattaa sekä vaikutusten että 
hankkeessa eteen tulleiden haasteiden tai ajureiden 
arvioinnin, on kullanarvoinen kestävän liikkumisen 
tavoitteiden saavuttamiselle.

ECCENTRIC-hankkeessa toteutettiin kattava 
arviointikehikko, jossa tarkasteltiin seuraavia asioita 
kunkin toimenpiteen kohdalla:

• Mitkä olivat toimenpiteen tavoitteet?

• Saavutettiinko nämä tavoitteet? Saatiinko 
esimerkiksi kulkutapamuotoa muutettua 
kestävämpään suuntaan?

• Mitkä tekijät estivät tai edistivät toimenpiteen 
tavoitteiden saavuttamista?

• Onko toimenpide skaalattavissa laajemmalle 
omassa kaupungissa tai muualla?

  

Prosessiopit ovat merkittäviä tulevien hankkeiden ja toimien suunnittelun kannalta.
Kuva: Annika Kunnasvirta
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Mitä ECCENTR IC toi Turulle
Ajattelutavan muutos
• Hankkeen myötä ymmärrettiin kokonaisvaltaisen 

liikkumisen tarkastelun ja koordinoinnin tärkeys. 
Lisäksi tuotiin ns. Laboratorioalue-ajattelu 
osaksi Turun kehittämistä. Nämä otettiin osittain 
huomioon Turun kärkihankkeiden suunnittelussa ja 
resurssoinnissa.

• Uutena ajatteluna Turkuun tuotiin liikkuminen 
palveluna -kokonaisajattelu, joka on sittemmin 
vaikuttanut useaan eri suunnitteluprosessiin.

• Liikkumisen viestinnän tärkeys ymmärrettiin osana 
Turun kokonaisviestintää. Viestintää toteutettiin 
aktiivisesti laajalla keinovalikoimalla.

• Hanke toi esille tarpeen alueelliselle 
laajemmalle yhteistyölle liikenteen ja liikkumisen 
kehittämisessä.

• Turun kokoinen kaupunki voi olla vaikuttamassa 
merkittävässä määrin EU:n tulevaan kehitykseen. 
Hyvä esimerkki tästä on Turussa kehitetty 
liikkuminen palveluna -valmiustasomittari.

Hanke vaikutti joko suoraan 
tai välillisesti seuraaviin 
asiakirjoihin:
• SECAP-suunnitelma (12/2017)

• Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018–2022 
(12/2017) ja sen päivitys (2020)

• Pyöräilyn kehittämisohjelma (2018)

• Pysäköinnin linjaukset 12/2019

• Turun seudun Maankäytön Asumisen  
ja Liikenteen (MAL) -sopimus 2020–2031

• Varsinais-Suomen liikennejärjestelmä-   
suunnitelman päivitys (2020)

• Turun yleiskaava 2029 (Kaavaehdotus 2020) 

Hankkeen toteuttamisen kannalta 
opittiin mm. seuraavia asioita:  
• Hankkeen vaikuttavuuden kannalta on 

ensisijaisen tärkeää panostaa aiempaa 
enemmän arviointiprosessiin jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa.

• Kokonaisvaltaisen liikkumisen hankkeen 
sijoittaminen kaupungin konsernitasolle on 
strategisesti tärkeää. 

• Pitkäkestoisessa ja laajassa hankkeessa 
työntekijöiden vaihtuvuus tulee huomioida entistä 
paremmin työtavoissa.

• Osaamistarve on erilainen hankkeen eri 
vaiheissa ja tämä on tärkeää huomioida 
suunnitteluvaiheessa. Erityistä huomiota on 
kohdennettava kaupungin perusorganisaation 
asiantuntijoiden laajaan osallistamiseen. 

• ECCENTRIC-hankkeen kaltaisessa hankkeessa 
on kyse ennen kaikkea uusien konseptien 
toteuttamisesta. Tässä erityisen tärkeää on 
osaaminen palvelumuotoilusta, yritysten kanssa 
tehtävästä liiketoiminnan kehittämisestä ja 
osallistamisesta.

• Hanke osoitti, että opinnäytetöitä voidaan 
hyödyntää osana prosessia monella eri tavalla. 
Hankkeen aikana toteutettiin 12 opinnäytetyötä. 

Eccentricin toimenpiteistä poiki 
useita jatkohankkeita
Turun toimenpiteiden inspiroimana luotiin seuraavat 
hankkeet yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa:

• HEAT-hanke 1.4.2018–31.3.2021,  
Central Baltic Interreg

• BSR Electric 1.10.2017–30.9.2020,  
Interreg Baltic Sea Region

• eBussed – Building capacities for European-wide 
e-bus deployment, 1.8.2019–31.1.2023,  
Interreg Europe

• HUPMOBILE 1.1.2019–30.6.2021, BSR Interreg

• ”Green Mobility Chains”, 2.9.2019–31.8.2021, 
Finland ERDF funding/6City Strategy

Kansainvälinen hanke antaa 
mahdollisuuksia jatkokehittää 
yhteistyötä monin tavoin
Hankekonsortion muiden kaupunkien 
toimenpiteiden osittain innoittamana luotiin 
seuraavat hankkeet, jotka perustuvat joko kokonaan 
tai osittain ECCENTRICin toteutuksiin:

• Citylogistiikka-hanke, 1.8.2018–31.12.2020, 
Finland ERDF funding/6Aika

• Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa, 
1.8.2019–31.10.2021, Finland ERDF/6Aika

• GreenSAM – Green Silver Age Mobility,  
1.1.2019–30.6.2021, Central Baltic Interreg

• USER-Chi-hanke – Innovative solutions for USER 
centric Charging Infrastructure,  
1.2.2020–31.1.2024, Horizon

• Canemure-Finland-hanke, jossa ideoita 
liikkumisosioon, 2018–2024, Life-IP

• Lisäksi muutama hanke odottaa rahoituspäätöstä 
tai niitä on edistetty osana Valtion 
liikkumisenohjauksen vuosiavustusta.  
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Liikkumisen uusi aika

Muutos edellyttää 
sopeutumiskykyä
Liikenneala elää valtavaa muutosta. Hankeaikana 
vuosina 2016–2020 liikkumisen kenttä muuttui 
merkittävästi usealla eri saralla. Ilmastonmuutos 
nousi keskustelussa keskiöön ja mahdollisti 
useiden asioiden edistämisen hiilineutraaliuden 
näkökulmasta. Datan jakaminen ja reaaliaikainen 
seuranta mahdollistuivat sekä sähköisen 
liikkumisen välineet tulivat katukuvaan. 
Kansainvälisessä keskustelussa huomio siirtyi 
infrasta yhä enenevissä määrin palveluajatteluun. 
Näillä kaikilla oli omat vaikutuksensa niin Turussa 
kuin hankekonsortiossakin.

CIVITAS ECCENTRIC joutui muuttamaan 
suunnitelmiaan projektin viimeisen vuoden 
aikana. Covid-19-viruksen aiheuttama pandemia 
pakotti ihmiset pysähtymään ja ajattelemaan 
uudelleen elämäänsä – myös liikkumista ja 
matkustamista. Työmatkat vähenivät etätyön 
takia, sähköinen kaupankäynti kasvoi ja vaikutti 
myös kaupunkien tavaraliikenteen logistiikkaan, 
ihmiset pitivät kävelyä ja pyöräilyä parempana 
vaihtoehtona julkisen liikenteen käyttämisen sijaan. 
Myös Turussa julkisen liikenteen käyttäjämäärät 
romahtivat ja yhteiskäyttöisten kulkuneuvojen 
käyttö väheni. Pandemian myötä korostui tarve 
kaupungin resilienssin eli kriisinkestävyyden 
vahvistamiseen ja yritysvuoropuhelun lisäämiseen.

Askeleita onnistumiseen
• Määrittele selkeästi millaista vaikutusta 

haluat saavuttaa. 

• Pilko suuret ja vaikeasti saavutettavat 
tavoitteet pienemmiksi osakokonaisuuksiksi 
ja lähde toteuttamaan suunnitelmaa askel 
askeleelta. 

• Ole valmis muuttamaan suunnitelmaa 
tarvittaessa. 

• Pidä huolta, että suunnitelmat ja 
budjetti ovat linjassa keskenään ja pyri 
ennakoimaan taloudelliset riskit.

• Panosta lähtötason määrittelyyn. 
Määritä seurantamittarit ja kerää tarpeeksi 
kattavasti tietoa lähtötasosta, jotta tulosten 
todentaminen jatkossa on mahdollista.

• Mittaa tuloksia kattavasti. Vaikutusten 
arvioinnissa kannattaa pelkkään kokeilun 
onnistumisen ja tuotosten mittaamisen 
sijaan keskittyä myös kokeilemisen tuomiin 
oppeihin.

• Pidä työ läpinäkyvänä. Prosessien 
läpinäkyvyys ja sidosryhmien osallistaminen 
ovat tärkeässä asemassa, kun halutaan 
saada aikaan pysyviä systeemisiä muutoksia. 

• Älä jätä paikallisia päättäjiä prosessin 
ulkopuolelle, suurten muutosten tekemiseen 
tarvitaan strategia- ja poliittisentason 
päätöksiä.

• Ota kaikki mukaan. Yhteistyö yksityisen 
ja julkisen sektorin välillä on avain pysyviin 
tuloksiin. Tulevaisuudessa tulee keskittää 
resursseja tähän vuoropuheluun. 

• Yhdistele ratkaisujen kehittämisessä 
erilaisia menetelmiä ja työkaluja 
kattaaksesi erilaisten sidosryhmien tarpeet.

• Kommunikoi sidosryhmien kanssa ja viesti 
suunnitelmallisesti, jotta saavutat tavoitellun 
kohdeyleisön.

• Uskalla kokeilla ja epäonnistua. 
Virheiden tekeminen on tärkeä askel 
oppimisprosessissa.

"Liikkumiskäyttäytymisen 
muuttaminen on pitkäaikainen 
ja moniulotteinen prosessi, joka 
herättää laajasti kiinnostusta ja 
nostattaa moninaisia tunteita. 
CIVITAS ECCENTRIC -hanke 
Turussa osoitti sen, että 
systemaattisella viestinnällä ja 
sidosryhmätyöskentelyllä pystytään 
lisäämään julkista keskustelua, 
tuomaan esille eri näkökulmia 
ja toteuttamaan laajojakin 
muutosprosesseja. Kansainvälinen 
yhteistyö vauhdittaa kehitystyötä 
ja avaa uusia mahdollisuuksia. 
Hankkeen aikana Turun näkyvyys 
kansainvälisessä liikennealan 
keskustelussa nousi merkittävästi, 
mikä puolestaan edesauttaa 
liikkumismuutoksen saavuttamista 
tulevaisuudessa."

Stella Aaltonen, hankepäällikkö 
CIVITAS ECCENTRIC Turku

Stella Aaltonen
Kuva: Hannu Aaltonen
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”Turulla on valtavasti potentiaalia 
edistää kestävää liikkumista, sillä 
se on tiivis ja pyöräilylle suotuisa 
kaupunki. Saavuttaakseen sekä 
ilmastotavoitteet että sosiaalisesti 
kestävän kaupunkirakenteen 
Turun tulee vähentää merkittävästi 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä, 
lisätä tilojen ja ajoneuvojen 
yhteiskäyttöisyyttä sekä saada 
kaupunkilaiset ulos autoistaan ja 
osaksi aktiivista kaupunkiyhteisöä.”

Paul Fenton,  
CIVITAS ECCENTRIC Tukholma

”Hanke antoi ainutlaatuisen 
mahdollisuuden analysoida 
kestävän liikkumisen toimenpiteitä 
juurta jaksain ja paneutua niin 
onnistumisten kuin epäonnistumisten 
taustalla oleviin syihin. Monipuolinen 
ja syväluotaava arviointiprosessi 
hyödytti suuresti paitsi hanketta 
myös toi uutta näkökulmaa 
hankearvioinnin kehittämiselle Turun 
Ammattikorkeakoulussa.” 

Annika Kunnasvirta, projektipäällikkö  
Turun ammattikorkeakoulu

”Turku voisi edistää 
markkinaehtoisten 
yhteiskäyttöajoneuvojen 
kannattavuutta. Madridissa toimii 
muutama yritys, jotka tarjoavat 
sähköautoja ja -skoottereita 
kuluttajille melko edullisesti. 
Madridin kaupunki tukee sähköistä 
liikkumista edistävien yritysten 
toimintaa tarjoamalla maksuttomia 
pysäköintipaikkoja näiden 
käyttöön. Lisäksi kaupunki on 
osoittanut tietyt paikat ainoastaan 
yhteiskäyttöisten ajoneuvojen 
pysäköintiin.” 

Juan Azcárate Luxán,  
CIVITAS ECCENTRIC Madrid

”Mielestäni Turun pitäisi jatkaa 
lihasvoimalla tapahtuvaan 
liikkumiseen panostamista. 
Lisäksi tulisi investoida täysin 
sähköistettyyn julkiseen 
liikenteeseen sekä kaupungin 
oman ajoneuvokannan 
sähköistämiseen.”

Nikolay Simeonov,  
CIVITAS ECCENTRIC Ruse

”Hanke lisäsi seudullisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun 
osallistavuutta, toi asukkaiden 
ääntä kuuluviin ja paransi 
viestintää. Saimme 
Turun kaupunkiseudun 
liikenneympäristökyselystä 
konkreettisen työkalun 
viestintään ja asukkaiden 
osallistamiseen.”

Noora Mäki-Arvela, erikoissuunnittelija 
Varsinais-Suomen liitto / Valonia ja 
Lounaistieto

”Hankkeen päätuotteena olemme 
luoneet joukkoliikennejärjestelmäämme 
uuden skaalattavan laiteriippumattoman 
sovellusalustan, jolla mahdollistettiin 
Turun kaupunkipyörien käyttöönotto.”

Otto Myöhänen, toimitusjohtaja 
Western Systems oy

”Kansainvälisen hankkeen myötä 
ulkomaille saatiin luotua paljon 
uusia kontakteja ja muiden maiden 
esimerkkejä seuraamalla pystyttiin 
kehittämään myös omaa toimintaa.”

Juha Parkkonen, toimitusjohtaja 
Turun Kaupunkiliikenne oy

”CIVITAS ECCENTRIC 
-hankkeen avulla saimme 
ensimmäiset LBG rekat Turun 
seudun liikenteeseen ja sitä 
kautta ottamaan ensiaskeleet 
päästöjen vähentämisessä 
raskaassa tieliikenteessä. 
Turussa pystyimme luomaan 
täydellisen suljetun kierron, 
jossa paikallisia jätevesilietteitä 
kuljetetaan biokaasun voimalla 
paikalliselle biokaasulaitokselle, 
jossa niistä tuotetaan lisää 
biokaasua paikallisen liikenteen 
päästöjä vähentämään.”

Matti Ojanpää, liiketoiminnan 
kehityspäällikkö, Gasum oy

”Pyöräilyn kulkutapaosuuden 
kasvattamiseksi Turku voisi 
kääntää katseensa Müncheniin. 
Olemme onnistuneet 
pyöräilyn lisäämisessä 
parantamalla merkittävästi 
pyöräilyinfrastruktuuria ja 
järjestämällä laajamittaisia ja 
tehokkaita viestintäkampanjoita.”

Stefan Synek,  
CIVITAS ECCENTRIC München

ECCENTR IC- 
kaupunkien  
terveiset Turulle

Hankepartnerien terveiset
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Raportissa esiintyneet linkit
Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät  
liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa  
Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät liikennejärjestelmä- ja liikennesuunnittelussa -selvitys: 
www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Lusenius-H.-2017.-Selvitys-
vuorovaikutteisista-ja-osallistavista-menetelmista.pdf

Turun seudun liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma:  
www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2018/Turun-seudun-
liityntapysakoinnin-kehittamissuunnitelma.pdf

Kulje.fi-sivusto: https://kulje.fi

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely
Liikenneympäristökysely 2017: www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/
Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf

Liikenneympäristökysely 2019: www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/
Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf

Kupittaan laboratorioalue
Kupittaanpuiston liikennekokeilun yhteenveto:

Turun tiedepuiston masterplan:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_tiedepuiston_masterplan_julkistus_20171204.pdf

Tiiu Tuomaisen opinnäytetyö: Turun kaupungin valmiudet palvelumuotoisen liikkumisen kehittämiseen: 
Mobility as a Service -konseptin toteuttamisen edellytykset Kupittaan alueella:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018081514515

Marja Tommolan opinnäytetyö: Kokeilut liikennesuunnittelun apuvälineenä:  
Ehdotuksia liikennekokeiluiksi Turun Kupittaalle: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904114848

Liikkumismuodot yhdistävä liikkumispiste  
Kupittaan laboratorioalueelle
Petteri Kääriän diplomityö: Kupittaan liikkumiskeskus: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801111069

Liikkumispisteen mahdollisuudet Turussa ja esimerkkejä Euroopan kaupungeista -kooste:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_
euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf

Liikkuminen palveluna -konsepti
MaaS readiness level for local authorities -selvitys:  
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_readiness_level_indicators_for_local_authorities_web.pdf

Guidelines on how to implement MaaS in local contexts -julkaisu:  
https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf

Liikkumistapoja yhdistävät palvelut ja lippuyhteistyö
Fölin fiksun liikkumisen -sivusto: www.foli.fi/fi/fiksuliikkuminen

Vera Fovetin pro gradu -tutkielma: Data protection in a smart city bike system:  
the example of Turku: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101238163

Mikko Haverin opinnäytetyö: Kaupunkipyörät ja asiakasrajapinnan business intelligence:  
case Föli: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019100719631

Turvallisia pyöräily- ja kävelyreittejä Turkuun –  
kaikkina vuodenaikoina!
Anette Korkiakankaan diplomityö: Priorisoidun talvipyöräilyreitin kehittäminen –  
Case Turun Talvipyöräilyn testireitti: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201804261567

Talvipyöräilyn testireitti 2017–2019 -raportti: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/
talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf

Mikko Suhosen opinnäytetyö: Tilapäiset jalankulku- ja pyöräteiden liikennejärjestelyt  
Turun kaupungissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019061216676

Pyöräilybarometrit 2016 ja 2019
Pyöräilybarometri 2016:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//pyorailybarometri_2016_turku.pdf

Pyöräilybarometri 2019:  
www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailybarometri_2019_turku_hq.pdf

Katariina Salokanteleen opinnäytetyö: Jakamistalous osana kestävän liikkumisen kehittämistä: 
pyöräpysäköinnin palvelu Turun kaupungissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120520150 

Turun kaupunkipyörät eli Föli-fillarit
Mikko Vallbackan diplomityö: Liikkumispalvelun hankinta – Case Turun kaupunkipyöräjärjestelmä: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201801191113

Jere Sipposen pro gradu -tutkielma: Föli-fillarit-kaupunkipyöräjärjestelmän nykytilanne ja 
runkolinjauudistuksen vaikutukset järjestelmän laajentamiseen Turussa:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019100331141

Kaupunkipyörät 2018–2021 -tilannekatsaus:  
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/kaupunkipyorat_2018-2021.pdf

Anu Aallon opinnäytetyö: Tarinallisuus brändin kehittämisen välineenä:  
Case Turun kaupunkipyörä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018103116413

Sähköinen joukkoliikenne
Sanni Riekin diplomityö: Sähköbussiliikenteen laajentaminen Turun seudulla:  
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201911145943

Sähköisen liikkumisen edistäminen
Sujuvasti sähköllä – Sähköiset liikkumisvälineet Turun kaupungin työntekijöiden käytössä -raportti: 
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf

Ville Heikkilän opinnäytetyö: Kevyiden sähköajoneuvojen soveltuvuus ympärivuotiseen 
liikennekäyttöön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904215635

Viestintä
Liikkumisen artikkelisarja: www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/liikkumisen-artikkelit

Hankkeen liikkumisaiheisia julkaisuja: www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/
civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja

Hankkeen kansainväliset kotisivut: https://civitas.eu/eccentric

Hankkeen englanninkielinen loppujulkaisu: https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_
report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf

Hankkeen kansainvälinen YouTube-kanava: http://bit.ly/civitaseccentric

Turun kaupungin YouTube-kanava: https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki

http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2017/Turun-ydinkaupunkiseudun-liikenneympristkyselyn-raportti-9-2017.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
http://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Tietopankki/Julkaisut/2020/Turun_ydinkaupunkiseudun_liikenneympristkysely_2019_raportti.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroopan_kaupungeista_eccentric_1_10_2020_1.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/talvipyorailyn_testireittin_raportointi.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/sahkoisen_kokeilun_raportti_4.11_final.pdf
http://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
http://www.turku.fi/smart-and-wise/liikenne-ja-liikkuminen/civitas-eccentric/fiksun-liikkumisen-julkaisuja
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
https://civitas.eu/sites/default/files/eccentric_final_report_-_new_mobility_for_all_beyond_the_urban_centres.pdf
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