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Forssan kaupunki

Hankkeen
yhteyshenkilö

Anniina Töttölä

Yhteyshenkilö
Liikennevirastossa

Mirja Peljo

3.3.2016

Hankkeen kuvaus

Forssan tekninen ja ympäristötoimi yhdessä sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan
toteuttavat hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä erityisesti
koululaisten keskuudessa. Hankkeeseen sisällytetään myös FISU- ja Järkivihreä Forssan
seutu -toiminnan liikkumisen ohjauksen tavoitteita.

35 040 €

40 000 €

38 130 €

HSL

Tarja Jääskeläinen Tytti Viinikainen

Hankkeessa edistetään sähköavusteisten pyörien käyttöä työpaikoilla sekä toteutetaan
työpaikkojen viisaan liikkumisen kokeiluhanke, jossa luodaan työpaikkojen uuden
liikkumistavan kokeilukonseptia HSL-alueelle yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Iisalmen kaupunki

Jyrki Könttä

Hankkeen tavoitteena on lisätä pyörällä ja jalan tehtävien työmatkojen määrää sekä
parantaa pyöräilyn ja jalankulun arvostusta Iisalmessa vuonna 2015 laaditun Iisalmen
työmatkapyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman mukaisesti.

Mirja Peljo

Myönnetty
valtionavustus

Hankkeen tavoitteena on:

Joensuun kaupunki

Jarmo Tihmala

-

Lisätä viisasti tehtyjen työasiointimatkojen määrää ympärivuotisesti ja toteuttaa
kohdennettuja toimenpiteitä hankkeen pilottiorganisaatioissa

-

Saattaa joensuulaisia työnantajia tietoisiksi viisaan liikkumisen edistämisen hyödyistä
työnantajalle sekä lisätä viisaan liikkumisen edistämisen arvostusta.

Anna Saarlo
-

41 850 €

Selvittää ja kokeilla uusien sähköisten liikkumisvälineiden, kuten sähköpyörien ja
sähköautojen ja kenties Segwayn tai tasapainoskootterin potentiaalia
työasiamatkoilla. Näiden uusien sähköisten liikkumisvälineiden rinnalla edistetään
pilottikohteissa myös perinteisiä viisaan liikkumisen kulkutapoja, kuten kävelyä,
pyöräilyä, kimppakyytejä ja joukkoliikenteen hyödyntämistä.

Tavoitteena on viisaan liikkumisen edistäminen Jyväskylän seudulla sekä laajemmin koko
valtakunnan tasolla, pyrkien erityisesti kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien lisäämiseen.
Jyväskylä, JAPA Ry

Anna Sarkkinen

Tytti Viinikainen

Hankkeessa pyritään sähköpyöräilyn edistämiseen esimerkiksi konkreettisin kokeiluin.
Hankkeessa tavoitteena on myös pyöräilyn edistäminen esimerkiksi markkinoinnilla ja
tapahtumia järjestämällä.
Hanke toteutetaan JAPA ry:n ja JYPS ry:n yhteistyönä.

83 000 €
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Linkkeillen/lenkkeillen -hankkeen tavoitteena on ohjata liikkumista ja markkinoida
joukkoliikennettä uudentyyppisesti Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toiminta-alueella
seuraavin keinoin:
Jyväskylän kaupunki Kari Ström

Toni Bärman

-

Kolarin kunta

Kouvolan kaupunki

Joanna Karinen

Jaakko Löytynoja

Palvelut ja markkinointi tuodaan Liikkuvan Linkkipisteen, myyntipisteen ja
Linkkiriksan avulla sinne missä ihmiset ovat.
Kokeiluissa hyödynnetään uusia markkinointikeinoja ja elämyksellistä
markkinointia.
Työpaikkojen liikkumisen ohjaus ja joukkoliikennekokeilun tuotteistaminen

61 000 €

Toni Bärman /
Asta Tuominen

Kokeilun tavoitteena on ratkaista Ylläksen alueen matkailijoiden, sesonkityöntekijöiden ja
asukkaiden liikkumis- ja kuljetustarpeet uudenlaisella käyttäjäystävällisellä, toimivalla ja
kustannustehokkaalla palvelukonseptilla.

37 340 €

Toni Bärman

Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten avoimen
joukkoliikenteen käytön suosiota sekä tietoisuutta ja asukkaiden ja maahanmuuttajien
joukkoliikenteen käyttöä ja suosiota sekä vähentää yksityisautoilua. Lisäksi tavoitteena on
lisätä työssäkäyvien ja maahanmuuttajien pyöräilyä Kouvolan alueella.

32 000 €

Hankkeen tavoitteena on viedä konkreettisesti eteenpäin ja jalkauttaa Lahden kaupungin
kestävän liikkumisen linjauksia ja jo tehtyjä selvityksiä.

Lahden kaupunki

Mikkelin kaupunki I

Kristina Kartimo

Jaakko Rintamäki

Tytti Viinikainen

Ilkka Kotilainen

Tavoitteena on
- perustaa Lahteen viisaan liikkumisen työryhmä ja sen koordinoimiseksi palkata
viisaan liikkumisen koordinaattori.
- integroida Lahden työpaikat mukaan toimintaan ja auttaa heitä viisaan
liikkumisen edistämisessä omilla työpaikoillaan (liikkumissuunnitelma, pilotit).
- lisätä konkreettisin keinoin sähköpyörien ja työmatkalipun tunnettavuutta.
Hankkeessa viedään käytäntöön Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelman
toimenpiteitä sekä luoda konkreettisia uudenlaisia taajamien välisen työmatkaliikenteen
liikkumispalveluita yhteistyössä liikkujien ja liikennealan yrittäjien kesken.

41 175 €

23 250 €
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Nokian kaupunki

Juha Paattakainen Erika Helin

Hankkeen tarkoituksena on tehdä liikkumisen ohjauksen suunnitelma Nokialle.
Suunnitelmassa edistetään toimintamalleja, jolla pystytään vaikuttamaan käytäntöihin,
joilla edistetään erilaisten kunnan asukkaiden liikkumista: matkaketjut, työmatka- ja
asiointiliikkuminen, koulumatkat, vapaa-ajan liikkuminen, turvallinen liikkuminen.

Oriveden kaupunki

Päivi Valkama

Anna Saarlo

Hankkeessa laaditaan Orivedelle kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma.

14 900 €

Tytti Viinikainen

"Kaupunkipyörän toimintamalli ja toteuttamismahdollisuudet suomalaisittain suuressa
kaupungissa" -suunnitteluhanke. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa modernin ja ajan
tasalla pidettävän kaupunkipyöräkonseptin toimintamallia ja toteuttamismahdollisuuksia
Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa.

80 600 €

33 600 €

Oulun kaupunki

Jorma Heikkinen

27 900 €

Oulun kaupunki II

Jorma Heikkinen

Tytti Viinikainen

Hankkeen tavoitteena on käynnistää työpaikkojen liikkumisen ohjaus Oulun seudulla ja
kehittää työnantajayhteistyön toimintamallia käytännössä. Samalla sitoutetaan kaksi
pilottikohdetta, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki, edistämään
kestävää liikkumista henkilökuntansa keskuudessa.

Porvoon kaupunki

Hanna Linna-Varis

Toni Bärman

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakennetta eheyttävää joukkoliikennettä.

34 720 €

Pyöräliitto Ry

Matti Koistinen

Tytti Viinikainen

Hankkeen tavoitteena on kannustaa ihmisiä jatkamaan pyöräilyä ympärivuotisesti
esimerkiksi Pyöräilytalvi -kampanjalla.

16 000 €

Salon kaupunki

Jarmo Heimo

Anna Saarlo

Hankkeessa laaditaan Salon kaupungille kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma.

13 764 €

Sipoon kunta

Eveliina Harsia

Harri Lahelma

Hankkeessa laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Sipoon kunnalle.

15 500 €

Tampereen
kaupunki

Johanna Riippi

Toni Bärman

Hankkeen tarkoituksena on edistää joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä Tampereen
kaupunkiseudun alueella. Toimenpiteisiin kuuluu mm. viestintää, kampanjointia,
liikkumiskasvatusta sekä työnantajayhteistyötä.

68 000 €
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Vantaan kaupunki

Varsinais-Suomi,
Valonia
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Sirpa Korte

Juuso Kummala /
Toni Bärman

Fölitaksi-kokeilun tavoite on joukkoliikenteen ja taksiliikenteen yhdistäminen uudella ja
innovatiivisella, asiakastarpeen pohjalta rakennetulla tavalla.

77 400 €

Minna Honkanen

Michaela
Sannholm

Hankkeessa edistetään, suunnitellaan ja kokeillaan uudenlaisten liikkumispalvelujen
käyttöönottoa Vantaan kaupungin Aviapoliksen suuralueella. Hanke keskittyy alueen
sisäisten liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen.

56 325 €

Olli Holm

Painopisteinä hankkeessa ovat valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn
toimenpidesuunnitelman edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa
painottuu joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja joukkoliikenteen käytön
edistäminen.

95 000 €

Paula Väisänen

