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Tämä raportti käsittelee liikkumispistettä ja sen 
toteutusmahdollisuuksia Turussa. 
 
Tämä raportti on osa CIVITAS ECCENTRIC -projektia 
(2016–2020), jossa viisi kaupunkia; Madrid, Tukholma, 
München, Turku ja Ruse työskentelevät yhdessä 
ratkaistakseen liikkumisen sekä puhtaan, hiljaisen ja CO2-
vapaan citylogistiikan haasteet esikaupunkialueilla  
 
 
This report is a part of CIVITAS ECCENTRIC project 
(2016–2020) where five cities; Madrid, Stockholm, Munich, 
Turku and Ruse are working together to tackle the 
challenges of mobility in suburban districts and clean, 
silent and CO2-free city logistics.  
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Tiivistelmä 

Tämä raportti käsittelee liikkumispistettä ja sen toteutusmahdollisuuksia Turussa. 
Turkuun on suunniteltu liikkumispistettä Kupittaan alueelle, mutta sen toteutus kariutui 
maanomistajuusongelmiin. Tulevaisuudessa tavoitteena on saada Turkuun 
liikkumispiste/-pisteitä ja parhaiten Turkuun soveltuisi eri mallien yhdistelmä, joka tukisi 
erilaisia matkaketjuja ja liikkumistarpeita. Rakennettava liikkumispisteverkosto tulisi 
ulottua koko Turun seudulle, jotta liikkumispisteistä saatavat hyödyt ovat 
mahdollisimman kattavat. 

 
Kooste-esitys turku.fi -sivulla:  
Liikkumispisteen mahdollisuudet Turussa ja esimerkkejä Euroopasta (pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liikkumispisteen_mahdollisuudet_turussa_ja_esimerkkeja_euroop_koontiesitys_eccentric_1_10_2020_0.pdf
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1 Mikä on liikkumispiste? 
Miramontesin ym. (2017: 1325) mukaan liikkumispiste on multimodaali ratkaisu, 
jossa julkinen liikenne ja yhteiskäyttöiset liikkumispalvelut yhdistyvät. Pisteen 
päätavoitteena on tarjota liikkumispalveluita lähietäisyydellä. Liikkumispiste toimii 
alueellisen liikenteen lähtö-, pääte- sekä vaihtopisteenä (Engel & Leonard, 2012: 
42). Liikkumispisteen alueella on lisäksi muutakin toimintaa, kuten työpaikkoja, 
asutusta sekä palveluita, kauppoja ja virkistyspalveluita. Liikkumispisteellä on 
tässä tapauksessa kaksi roolia, se tarjoaa nopeaa ja tehokasta liikkumista sekä 
aktiviteetteja, joka luo pisteestä kiinnostavan kohteen.  

Liikkumispisteen mahdollistama eri liikennemuotojen tehokas integraatio tarjoaa 
varteenotettavan vaihtoehdon yksityisautoilulle ja samalla on mahdollista 
vähentää yksityisautoiluun liittyviä haittoja kaupungin alueella (Miramontes ym. 
2017: 1326). Kulutuskulttuurin muutos omistamisesta käyttämisen kulttuuriin tukee 
myös liikkumispisteen tavoitteita. Osittain digitalisaatio on myös auttanut tätä 
kehitystä, sillä nykyään palveluiden saatavuus on parantunut erilaisten alustojen 
ja sovellusten myötä.  

Miramontesin ym. (2017: 1326, 1334) mukaan julkisella liikenteellä on keskeinen 
rooli liikkumispistettä suunniteltaessa, sillä suurin osa käyttäjistä käyttää julkista 
liikennettä liikkumispisteellä. Engel ja Leonard (2012: 43–44, 47) käyvät läpi myös 
muita onnistuneen liikkumispisteen elementtejä, joita ovat muun muassa 
multimodaalisuus, saumattomuus, riittävä asukas- sekä työpaikkatiheys, 
jalankulkijaystävällisyys, sulautetut teknologiat (reaaliaikainen 
matkustusinformaatio), alueen taloudellinen elinvoimaisuus ja kilpailukykyisyys 
sekä vahva tunnettavuus. On tärkeää kuitenkin muistaa, ettei yksi malli toimi 
kaikkialla, sillä jokaisella kohteella on omat ominaispiirteensä ja haasteensa, jotka 
tulee huomioida suunnittelussa. Suunnittelussa tulisi myös tehdä tiivistä 
yhteistyötä suunnittelijoiden, palveluntarjoajien sekä käyttäjien kanssa.  

Liikkumispisteellä on positiivisia vaikutuksia ja se on muuttanut 
liikkumiskäyttäytymistä monipuolisemmaksi (Miramontes ym. 2017: 1338). 
Liikkumispiste on lisännyt julkisen liikenteen sekä yhteiskäyttöautojen käyttöä. 
Ihmiset kokevat myös löytävänsä sopivan kulkumuodon liikkumispisteestä, mikä 
saa yksityisautoilun tuntumaan tarpeettomalta. Miramontesin ym. (2017: 1332–
1333) tutkimuksessa ilmeni, että suurin käyttäjäryhmä ovat nuoret 
korkeakoulutetut miehet, joilla on mahdollisuus käyttää monia eri liikkumismuotoja. 
Yleisesti suurimmat käyttäjäryhmät löytyivät kaupunkipyörien käyttäjistä sekä 
kelluvan yhteiskäyttöautojärjestelmän käyttäjistä. Lisäksi havaittiin, että sähköiset 
liikkumisvälineet ovat suositumpia kuin tavalliset (Miramontes ym. 2017: 1336). 
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2 Eurooppalaiset esimerkit 
Euroopasta löytyy muutamia esimerkkejä liikkumispisteen toteutuksesta. 
Budapestissa liikkumispiste sijaitsee St. Gellard Squaren vilkkaalla 
liikennepaikalla, jonka ohittaa muun muassa yksi Budapestin päämetrolinjoista 
(CIVITAS, 2019). Tämän liikkumispisteen tavoitteena on tarjota liikkumisratkaisuja 
ensimmäisen ja viimeisen mailin liikkumiseen, jotka on yhdistetty julkisen 
liikenteen tarjontaan. Pisteellä on tarjolla kaupunkipyöriä, sähköpotkulautoja sekä 
yhteiskäyttöautoja. Liikkumispisteen avauduttua palveluntarjoajien matkamäärät 
tuplaantuivat ensimmäisen 30 vuorokauden aikana. Liikkumispisteen 
menestymisen avaintekijänä on ollut tiivis yhteistyö kaupungin ja palveluntarjoajien 
välillä. Myös kaupunkilaisia on aktivoitu pyytämällä heiltä palautetta 
liikkumispisteestä. 

Toinen esimerkki löytyy Wienistä, jossa liikkumispiste tarjoaa yhteiskäyttöautoja, 
sähkö- ja tavarapyöriä, sähkölatausaseman sähköautoille, lukittavia pyöräbokseja 
sekä digitaalisen informaation ja pyöränhuoltomahdollisuuden (SMARTER 
TOGETHER, 2018). Liikkumispiste vahvistaa alueen taloudellista dynamiikkaa 
sekä alueen houkuttelevuutta.  

Kolmas esimerkki löytyy Münchenistä, jossa liikkumispistettä on testattu kahdessa 
erilaisessa kohteessa ”living labissa”, jotka ovat nimeltään Domagpark sekä 
Parkstad Schwabing (CIVITAS ECCENTRIC, 2020). Näiden pisteiden tavoitteena 
on tarjota asukkaille mahdollisuus elää ilman auton omistusta. Pisteet ovat kiinteitä 
hubeja, jotka tarjoavat erilaisia yhteiskäyttöön soveltuvia liikkumismuotoja, jonka 
lisäksi julkisen liikenteen pysäkit ovat lähietäisyydellä. Tarjolla olevia palveluita 
ovat esimerkiksi kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat, yhteiskäyttöautot, 
yhteiskäyttösähköautot, sähkölatauspisteet. Liikkumispisteisiin soveltuvan tilan 
toimijoille tarjoaa kaupunki ja suunnittelusta vastaa monitahoinen ryhmä. Pisteiden 
sijainnit on päätetty kokonaisuuden huomioivan paikkatietoanalyysin avulla ja ne 
sijaitsevat keskellä alueita, jotta ne ovat houkuttelevia ja helposti saavutettavissa. 
Liikkumispisteiden markkinointi on ollut aktiivista ja intensiivistä muun muassa 
sosiaalisen median kautta. Lisäksi jokaiseen alueen taloon on jaettu tarjous, joka 
mahdollistaa liikkumispisteen tarjoamien palveluiden kokeilun ilmaiseksi kahden 
viikon ajan. Liikkumispisteen kustannukset jakautuvat seuraavasti: 
Suunnittelukustannukset 7 200 euroa, infrakustannukset 26 000 euroa, 
markkinointikustannukset 23 500 euroa sekä operointikustannukset 1 900 euroa. 
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Kuva 1. Multimodaali liikkumispiste Münchenissä (Technical University of Münich, 
2020). 

 

3 Liikkumispiste Turussa 
Turkuun on suunniteltu liikkumispistettä osana CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. 
Liikkumispisteen lyhyen aikavälin tavoitteena on testata MaaS-konseptia 
Kupittaan laboratorioalueella ja pidemmällä aikavälillä liikkumispiste lisää julkisen 
liikenteen ja yhteiskäyttöisten kulkumuotojen käyttöä kaupungissa ja tukee näin 
osaltaan kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.  

Turussa liikkumispisteen suunnittelu on aloitettu Petteri Kääriän (2018: 5) toimesta 
vuonna 2017. Liikkumispiste tulisi sijaitsemaan suunnitelmien mukaan Kupittaan 
rautatieaseman ympäristössä. Kupittaan aseman alue on merkittävä liikenteen 
solmukohta, jonka puolesta liikkumispiste soveltuisi alueelle hyvin.  
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Kuva 2. Kupittaan liikkumispiste (Petteri Kääriä, 2018). 

Kääriä on laatinut kaksivaiheisen suunnitelman, jonka perusteella ensin 
toteutettaisiin pienempi liikkumispiste ja myöhemmin laajempi, palveluita sisältävä 
liikkumiskeskus. Kääriän (2018: 33) mukaan liikkumiskeskukset sopivat hyvin 
kaupallisille toimijoille, sillä ne tavoittavat suuren ihmismäärän ja niiden sijainti on 
keskeinen. Kaupallisten tilojen integrointi hankkeen yhteyteen myös lisää 
hankkeen toteutumisen todennäköisyyttä. Kääriän (2018: 41) suunnitteleman 
liikkumiskeskuksen tavoitteena on olla muuntautumiskykyinen, joten se ei ole 
esteenä alueen kehittymiselle.  

 
Kuva 3. Kupittaan liikkumiskeskuksen poikkileikkaus (Petteri Kääriä, 2018). 
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Kupittaan liikkumiskeskuksen rakentaminen kariutui kuitenkin 
maaomistajuusongelmiin, sillä kaupunki ei omistanut maata aseman läheltä, vaan 
se oli yksityisessä omistuksessa. Tämän jälkeen vaihtoehtoisia sijainteja 
pienemmälle, yksinkertaiselle Münchenin kaltaiselle liikkumispisteelle, lähdettiin 
tutkimaan ensin Kupittaan ympäristöstä. Vaihtoehtoja löydettiin neljä kappaletta, 
Hampaan kulma, Vanha rautatieasema, uusi raitiotien/ runkolinjan pysäkki sekä 
Joukahaisenkadun pysäköintialueella kevyenliikenteen sillan lähellä. Mikään 
edellä mainituista vaihtoehdoista ei kuitenkaan ollut toteutettavissa hankkeen 
aikataulussa.  

 

4 Jatkosuunnittelu 
Turkuun soveltuvia ratkaisuja voidaan löytää kolmesta eri kategoriasta. 
Laajemman liikkumiskeskuksen/matkakeskuksen rakentaminen on mahdollista tai 
järkevää ainoastaan sataman alueella, linja-autoaseman ympäristöön ja Kupittaan 
aseman ympäristöön. Nämä sijainnit ovat tärkeitä liikenteen alku- ja päätepisteitä 
tai solmukohtia sisältäen kauko- sekä paikallisliikenteen. Sataman alue on 
kehittyvä ja tärkeä liikennepaikka sisältäen laivayhteydet Ahvenanmaalle ja 
Ruotsiin sekä junayhteydet Helsinkiin sekä Tampereelle. Linja-autoaseman 
ympäristö on lisäksi kehittyvä alue ja lähellä keskustan palveluita. Kupittaan 
alueella on paljon työpaikkoja, korkeakoulujen kampuksia sekä asutusta.  

Keskimmäisen kategorian liikkumispiste sisältää muun muassa joukkoliikenteen, 
yhteiskäyttöautot, sähkölatauspaikat, kaupunkipyörät ja sähköpyörät sekä 
laadukkaat pyörätelineet tai pyöräkaapit. Keskimmäisen kategorian pisteitä on 
mahdollista rakentaa paikallisliikenteen solmukohtiin sekä kauppatorille. 
Keskimmäisen kategorian liikkumispisteitä on myös helpompi toteuttaa 
pienemmän tilantarpeen vuoksi. Tilana voidaan käyttää olemassa olevaa katutilaa 
mahdollisimman paljon.  

Pienimmän kategorian asemat sisältäisivät ainoastaan mahdollisen julkisen 
liikenteen pysäkin sekä kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat sekä 
pyöränhuoltopisteen. Näitä pisteitä voidaan rakentaa jo olemassa olevien 
kaupunkipyöräasemien yhteyteen. Nämä pisteet vaativat kaupungilta pienimmän 
panostuksen, mutta hyöty saattaa jäädä pieneksi keskimmäisen kategorian tai 
laajan kategorian pisteeseen/keskukseen nähden.  

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että Turkuun soveltuisi eri mallien yhdistelmä, 
joka tukee erilaisia matkaketjuja ja liikkumistarpeita. Liikkumispiste tulisikin 
huomioida yhtenä osana laajempia hankkeita kuten Kupittaan kannen sekä 
raitiotien jatkosuunnittelua. Rakennettavan liikkumispisteverkoston olisi tärkeää 
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myös ulottua koko Turun seudulle, jotta liikkumispisteistä saatavat hyödyt ovat 
jatkossa mahdollisimman kattavat.  
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