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Kestävän liikenteen nykytilanne
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Lähde: Henkilöliikennetutkimus 2016, Päijät-Hämeen seutujulkaisu

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Seutujulkaisu-HLT2016-Paijat-Hame.pdf


Henkilöautomatkojen pituusjakaumat

Kaikista Suomessa tehtävistä 

henkilöautomatkoista 

 60 % on alle 10 km pituisia

 40 % on alle 5 km pituisia

 Lähes joka viides on alle 2 
kilometriä pitkä!

 Vain alle 10% on yli 50 km pitkiä
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Kestävän liikkumisen 
valtionavustukset

Kestävän liikkumisen 
valtionavustukset

Kuva: Traficom



Kestävän liikkumisen 
valtionavustukset

Kävelyn ja pyöräilyn 

investointiohjelma

Valtionavustus kävelyn ja/tai 

pyöräliikenteen edistämisohjelmien 

laadintaan 

 Liikkumisen ohjauksen 

valtionavustukset

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan 

edistämisen valtionavustus

Kuva: LVM



Valtakunnalliset strategiat



Kävelyn ja pyöräilyn 
investointiohjelma

Kävelyn ja pyöräilyn 
investointiohjelma

Kuva: Mikko Törmänen



 Käynnistettiin yhtenä valtakunnallisen kävelyn ja 

pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteenä

 Valtionavustushaku kunnille kävelyn ja/tai 

pyöräliikenteen infran rakentamiseen tai 

parantamiseen

 Hankekohteet kunnan katuverkolla/maalla

 Avustus max. 50 % kunnan rahoitusosuudesta

 Fokuksessa arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteet ja 

näiden kulkutapojen houkuttelevuuden lisääminen

 Tavoite: lisätä kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja 
pidemmällä aikavälillä kulkutapaosuutta kunnissa

Kävelyn ja pyöräilyn 
investointiohjelma



Painopisteet ja kriteerit

 Keskeisinä painopisteinä kävelyn ja pyöräliikenteen väylät 

sekä pyöräpysäköinti

 Tärkeimmät hakemusten vertailukriteerit ovat

 Infran laatu (vaikutukset kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteisiin)

 Hankkeen vaikutukset kävely- ja pyörämatkojen määriin

 Hankkeen kustannukset suhteessa vaikutuksiin ja toimenpiteisiin

 Liittyminen kunnan/seudun kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen 
tavoitteisiin

 Hakijakunnan on osoitettava sitoutumisensa kävelyn ja 

pyöräliikenteen edistämiseen

 Poliittisella tasolla hyväksytty poikkihallinnollinen kävelyn ja/tai 
pyöräliikenteen edistämisohjelma tmv. suunnitelma/strategia

 Vaatimuksena valtakunnallisten jalankulun ja pyöräliikenteen 

suunnitteluohjeiden mukainen laatutaso

 Hankkeiksi pyritään valitsemaan eri tyyppisiä hankkeita eri 

puolelta Suomea
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Infran laatu: Linkit suunnitteluohjeisiin

 Jalankulun suunnitteluohje (Väylävirasto 34/2022)

 Pyöräliikenteen suunnitteluohje (Väylävirasto 18/2022)

 Pyöräliikenteen viitoituksen suunnittelu (Väylävirasto 16/2020)

Muita hyödyllisiä linkkejä:

 Esteettömän rakentamisen ohjeet https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-
suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet

 Asemaympäristön esteettömyyssuunnitteluohje https://www.sujuva.info/

 Liikennemerkkien käyttö kaduilla (Kuntaliitto) https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2147-
liikennemerkkien-kaytto-kaduilla

 Liikennemerkkien käyttö maanteillä (Väyläviraston ohjeita 20/2020) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-20_liikennemerkkien_kaytto_web.pdf

 Tiemerkintöjen suunnittelu (Väyläviraston ohjeita 30/2020) 
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-30_tiemerkintojen_suunnittelu_web.pdf

 Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohje https://pyoraliikenne.fi/

 Pyöräväylien rakenteelliset kehittämistarpeet (Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:33) 
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-33-19.pdf
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https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-34_jalankulun_suunnittelu.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-16_pyoraliikenteen_viitoituksen_web.pdf
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2147-liikennemerkkien-kaytto-kaduilla
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-20_liikennemerkkien_kaytto_web.pdf
https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-30_tiemerkintojen_suunnittelu_web.pdf
https://pyoraliikenne.fi/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-33-19.pdf


Investointiohjelman hakukierrokset
numeroina, v. 2018-2021

Hakukierros 
(vuosi)

Saapuneet 
hakemukset 

(kpl)

Haettu 
valtionavustus 

yhteensä

Myönnetty
valtionavustus 

yhteensä

Avustusta 
saaneet 

hankkeet 
(kpl)

2018 67 n. 17 900 000 €
(sis. alv)

n. 3 500 000 € 15

2019 53 n. 18 500 000 €
(sis. alv)

n. 3 500 000 €
12

2020 131
n. 67 500 000 €

(sis. alv)
n. 31 500 000 € 51

2021 123
n. 39 600 000 €

(alv 0%)
n. 24 400 000 € 63

Avustusta 
myönnetty 
yht. 141 

hankkeelle



Investointiohjelman hankkeita Keski-Suomesta
2018-2021

 Pohjoisbaana välillä Heinälampi-

Pappilanrinne, Jyväskylä (2018)

 Kankaan pyöräbaana 1. vaihe (2019)

 Jyväskylän pyöräliikenteen opastaminen

(2020)

 Polkupyörien liityntäpysäköinnin 

kehittäminen Jyväskylässä (2020)

 Yrjönkadun pyöräkatu, Jyväskylä (2021)

 Kappelitien kevyen liikenteen väylä, 

Muurame (2021)

 Riihivuorentien kevyen liikenteen väylä, 

Muurame (2021)
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Kankaan baana ennen ja jälkeen
Kuvat: Jyväskylän kaupunki



Valtionavustus kävelyn 
ja pyöräliikenteen 

edistämisohjelmiin 

Valtionavustus kävelyn 
ja pyöräliikenteen 

edistämisohjelmiin 

Kuva: LVM



Valtionavustus kävelyn ja pyöräliikenteen 
edistämisohjelmiin 

 Tavoitteena on kävelyn ja pyöräliikenteen edellytysten kokonaisvaltainen 
kehittäminen huomioiden:

 Olosuhteet (Infra, houkuttelevuus, turvallisuus...)

 edistämistyön laaja-alaisuus ja poikkihallinnollisuus

 Edistämistyön määrätietoisuus ja jatkuvuus, resurssien varmistaminen ja 
toteutumisen seuranta

 Edistämisohjelmien kautta halutaan saada kävely- ja pyöräilymäärät 
paikallisesti kasvuun - suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä kävely- ja 
pyöräilymäärien nostamiseksi

 Edistämisohjelmien merkitys on suuri - korreloivat kaikkien tärkeimpien 
pyöräilyn edistämistoimien toteutumisen kanssa. (Pyöräilyn olosuhteet 
Suomen kunnissa 2018) 

 Myönnettävien avustusten määrä n. 200 000 - 500 000 € / vuosi 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien avustushaku 
vuodelle 2023 on käynnissä 30.11.2022 asti!

15

Viime vuosina tuettuja
Edistämisohjelmia

• Wiitaunionin kävelyn 
ja pyöräilyn 
edistämisohjelma 
(2021)

• Jämsän kävelyn ja 
pyöräilyn 
edistämisohjelma 
(2022)

• Laukaan kävelyn ja 
pyöräliikenteen 
edistämisohjelma 
(2022)



Kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien 
avustuksesta ja 
hakemisesta

 Avustus tarkoitettu kunnille tai 

kuntayhtymille

 Avustus max. 75 % haetun hankkeen 

kokonaiskustannuksista

 Avustus on harkinnanvarainen ja 
myönnettävän avustuksen määrä 
voi olla haettua alempi

 Poliittisesti hyväksytty 
edistämisohjelma toimii 
investointiohjelmahaussa osoituksena 
sitoutumisesta kävelyn ja 
pyöräliikenteen edistämiseen
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o Hakemukseen liitetään työohjelma tai kuvataan 
muuten työn sisältö: mitä osa-alueita 
edistämisohjelmassa tarkastellaan

o Kunnan oma tahtotila on hyvä näkyä 
hakemuksessa ja edistämisen kirjoa olisi hyvä 
tarkastella kunnassa työn aikana ja tai ennen työtä

o Valinnassa painotettu mm. edistämistyön laaja-
alaisuutta ja kunnan/kuntien eri toimiala- ja 
sektorirajat ylittävää yhteistyötä

o Hankeaika kalenterivuosi - syksyllä 2022 tehdyn 
hakemuksen mukaisen hankkeen tulee valmistua 
vuoden 2023 loppuun mennessä

o Maksatuspäätös tehdään kun hanke on toteutunut, 
esim. loppuraportti valmistunut

o Edistämisohjelmaan sitoutuminen poliittisessa 
päätöksenteossa tärkeää toimenpiteiden eteenpäin 
viemiseksi



Liikkumisen ohjauksen 
valtionavustus

Liikkumisen ohjauksen 
valtionavustus

Kuva: LVM



Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

 Tavoitteena vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa 

joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja 

pyöräilyn kulkutapaosuutta

 Keinoja ovat mm.:

 tiedollinen ohjaus (mm. kampanjat, teemapäivät)

 markkinointi 

 liikkumisen kokonaisvaltainen suunnittelu (esim. SUMP, Sustainable
Urban Mobility Plan), liikkumissuunnitelmat, pysäköintistrategiat

 liikkumispalvelujen koordinointi ja kehittäminen (kokeilut)

 Myönnettävien avustusten määrä 600 000 – 900 000 € / vuosi 

 Hakuteemat vaihtelevat vuosittain

 Liikkumisen ohjauksen valtionavustushaku on parhaillaan käynnissä 

(30.11.2022 asti)

Kuva: LVM

Vuoden 2023 teemat:

1) Kestävät matkaketjut

2) Kestävän liikkumisen 
kokonaisvaltaiset 
suunnitelmat

3) Liikkumisen ohjaus 
infrahankkeissa

4) Työpaikkojen 
liikkumisen ohjaus



Liikkumisen ohjauksen 
avustuksesta ja 
hakemisesta

 Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 

voivat hakea ja saada

 Kunnat, kuntayhtymät, muut voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt

 Hankkeita voidaan tehdä ja avustusta hakea 
yhteistyössä useamman kunnan tai toimijan 
toimesta

 On toivottavaa, että samalla alueella toimivat 
tai teemallisesti yhteen liittyvät hankkeet 
tekevät yhteistyötä ja hakevat avustusta 
yhdessä.

 Avustus max. 75 % haetun hankkeen 

kokonaiskustannuksista

 Avustus on harkinnanvarainen ja myönnettävän 
avustuksen määrä voi olla haettua alempi

 Hankkeiden tulee olla mahdollisimman laajasti 
vaikuttavia ja monistettavissa myös muualle
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Liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita 
Keski-Suomesta mm.

 Liikkumispalveluiden toimijalähtöinen 

kehittäminen Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, 

Jyväskylän kestävä kehitys (JAPA) ry (2015)

 Joukkoliikenteen asiakaslähtöinen kehittäminen 

Jyväskylässä (2015)

 Jämsän kaupungin viisas liikkuminen (2015)

 Kokeillen kohti viisaampaa liikkumista ja kiitos 

kun pyöräilet, JAPA ry ja JYPS ry (2016)

 Linkkeillen/lenkkeillen, Jyväskylän kaupunki 

(2016)

 Keski-Suomi pyöräilee, JYPS ry (2017)

 FIT – Fiksusti töihin Jyväskylässä (2017)

 Pyöräilyn uudet tuulet, JYPS ry (2018)

 Fiksujen liikkujien Jyväskylä (2018)

 Liikkumisen ohjauksen aktivointi Keski-Suomen 

kaupungeissa, Keski-Suomen liitto (2018)

 Kohti viisaampaa arkiliikkumista II, JAPA ry 

(2019)

 Kyllä pyörille 2019, JYPS ry (2019)

 Kaupunkipyörät Jyväskylään (2019)

 Keski-Suomen liityntäpysäköintistrategia, Keski-

Suomen liitto (2021)
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Tieliikenteen 
turvallisuustoiminnan 

edistämisen 
valtionavustus

Tieliikenteen 
turvallisuustoiminnan 

edistämisen 
valtionavustus

Kuva: Mika Pakarinen



Tieliikenteen turvallisuuden 
valtionavustus

 Yleisavustusta lailla säädettyjen 

tehtävien hoitajille

 Hankeavustusta voivat hakea ja saada

 Kunnat, kuntayhtymät, muut voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt

 Hankkeita voidaan tehdä ja avustusta 
hakea yhteistyössä useamman kunnan tai 
toimijan toimesta

 Avustus max. 75 % haetun hankkeen 

kokonaiskustannuksista, pääsääntöisesti 

myönnettävä avustus kuitenkin 50 % 

hyväksyttävistä kustannuksista

 Avustus on harkinnanvarainen ja 
myönnettävän avustuksen määrä voi olla 
haettua alempi
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o Hankeavustusta ei myönnetä 
liikenneturvallisuustyön vakiintuneeseen 
perustoimintaan, eikä litu-investointien 
suunnitteluun tai –infran rakentamiseen

o Arvioinnissa painotetaan innovatiivista 
otetta, uusia toimintamalleja, laajasti 
myös muissa kunnissa hyödynnettäviä 
tuloksia ja kokemuksia

o Hankeaika 12 kk – hakemuksen 
hyväksymispäätöksestä 12 kk aikaa 
hankkeen valmistumiseen

o Avustus maksetaan kun hanke on toteutunut 
hyväksytyn selvityksen pohjalta (esim. 
raportti) 



Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

 Hankeavustuksella halutaan tukea

 uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja 
käyttöönottoa

 liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen 
turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa 
tutkimusta, joka pureutuu erityisesti alueellisen ja paikallisen 
liikenneturvallisuustyön teemoihin

 erityisesti hankkeita, joiden tuottamia toimintamalleja, 
kokemuksia ja tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää koko 
maassa

 Hankehaun teemat vaihtelevat hieman vuosittain, aiempina vuosina 

hankkeita on käynnistetty mm. seuraavista teemoista

 Koulumatkojen turvallisuus, Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus

 Tieliikennelain uusien ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset

 Ikäihmisten liikkumisen, reittien ja palvelukohteiden ympäristöjen 
liikenneturvallisuus

 Lisätietoa avustusta saaneista hankkeista ja niiden tuloksista 
Traficomin nettisivuilta

 Myönnettävien avustusten määrä 200 000 € / vuosi 
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o Valtionavustushaku 
käynnissä 30.11.2022 asti

o Aihepiirit

o Nuorten 
liikenneturvallisuus

o Ikäihmisten liikkumisen, 
reittien ja 
palvelukohteiden 
ympäristöjen 
liikenneturvallisuus

o Työmatkojen ja työssä 
tehtävien matkojen 
turvallisuus

https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/myonnetyt-tieliikenteen-turvallisuuden-valtionavustukset


LisätietojaLisätietoja

Kuva: Mika Pakarinen



Yhteyshenkilöt Traficomissa

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma

Yhteyshenkilö: Antti Rahiala

Kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmat

Yhteyshenkilöt: Kati Hyvärinen ja Virpi Ansio

 Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Yhteyshenkilö: Michaela Sannholm

Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Yhteyshenkilö: Annu Korhonen

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@traficom.fi
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https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kavelyn-ja-pyorailyn-investointiohjelman-valtionavustus
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kavelyn-ja-pyoraliikenteen-edistamisohjelmien-valtionavustukset
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikkumisen-ohjaus-ja-valtionavustukset
https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietoa-traficomista/tieliikenteen-turvallisuuden-valtionavustus


Kestävän ja turvallisen 
liikkumisen uutiskirje
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Tilaa Traficomin kestävän ja turvallisen 

liikkumisen uutiskirje

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/kestavan-ja-turvallisen-liikkumisen-uutiskirje


Kiitos!

Antti Rahiala, antti.rahiala@traficom.fi

10.11.2022 27

mailto:antti.rahiala@traficom.fi

