
Valtionavustuksen saaja Hankekuvaus

Myönnetty 
valtionavustus (€) 
vuodelle 2020

Espoon kaupunki

Hankkeessa kehitetään markkinalähtöisiä mikroliikkumispalveluita 
(sähköpotkulaudat) Keraan osaksi opiskelu- ja työmatkaketjuja; hallitusti, 
ketterästi ja uutta oppien. Hankkeessa luodaan uusia käytänteitä, 
kehitetään hallittua pysäköintiä sekä mikroliikkumisvälineille 
kohdennettuja älyväyliä. Hankkeessa kerätään dataa palveluiden käytöstä 
ja arvioidaan palveluiden vaikuttavuutta liityntäliikenteen osana. 30 000

Haminan kaupunki Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 30 750

HSL

Työn tavoitteena on edistää kestävää liikkumista HSL-alueen 
keskisuurissa yrityksissä. 

Työn tuloksena syntyy noin 15-20 yrityskohtaista suunnitelmaa, joissa 
koottuna toimenpiteet viisaan liikkumisen edistämiseksi sekä 
uudenlainen toimintamalli keskisuurten yritysten liikkumisen ohjaukseen. 11 213

Hyvinkään kaupunki

Tämän hankkeen tarkoituksena on osallistaa tulevat Kipinä-talon 
käyttäjät mukaan viisaan liikkumisen edistämistyöhön, jotta 
mahdollisimman moni kulkisi sinne jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä 
heti talon toiminnan käynnistyttyä. Kipinä-talo on oppilaitosrakennus, 
jossa aloittaa lukio (950 oppilasta) ja opisto (7500 oppilasta). 25 370

Hämeen 
ammattikorkeakoulu

Hankkeen tavoitteena on tehdä Kanta-Hämeeseen pyöräilyn 
edistämissuunnitelma. 40 000

Hämeenlinnan kaupunki Joukkoliikenteen markkinointi ja brändäys Hämeenlinnan seudulla. 20 000

Hämeenlinnan kaupunki

Hankkeen tavoitteena on luoda alueellista työpaikkojen liikkumisen 
ohjauksen verkostoa Hämeenlinnaan. Verkostotyön kautta tavoitellaan 
kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuuksien kasvua ja alueen 
työpaikkojen sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. 30 000

Jyväskylän kestävä 
kehitys, JAPA ry

Kestävän liikkumisen edistäminen Jyväskylän alueella sekä 
urheiluseurojen liikkumisen ohjauksen kehittäminen. 85 000

Jyväskylän kaupunki
Yhteiskäyttöautopalvelun kehittäminen sekä liikkumisen ohjauksen 
vaikuttavuustutkimus. 45 975

Kangasalan kaupunki
Kangasalan linja-autoliikenteen solmupysäkit selvittäminen sekä niiden 
kehittäminen palvelutasoa ja reittejä pyöräliitynnän näkökulmasta. 17 895

Kempeleen kunta
Työpaikkojen liikkumisen ohjaus kunnassa sekä kestävän liikkumisen 
olosuhteiden edistämisen ohjekortit. 18 750

Kotkan kaupunki

Kaupungin henkilöstön kestävän liikkumisen kehittäminen sekä kestävän 
liikkumisen työnantajaverkoston käynnistäminen ja Kotkan kaupungin 
pysäköintipolitiikan laatiminen. 40 000

Kouvolan kaupunki Joukkoliikenteen markkinointi ja brändäys  17 700
Kuopion kaupunki Yhteiskäyttöautopalveluiden kehittäminen. 45 000
Kurikan kaupunki Kurikan kestävän liikkumisen suunnitelma. 18 750

Lahden kaupunki

Hankkeen tavoitteena on kehittää eri kulkumuotojen liityntäpysäköintiä 
joukkoliikenteen uuden runkolinjaston varrella. Liityntäpysäköinnin 
kehittäminen on yksi Lahden kaupungin kestävän kaupunkiliikkumisen 
ohjelman (SUMP) toimenpiteistä. 26 250



Lahden kaupunki

Hankkeessa laaditaan kuudelle henkilöstömäärältään suurimmalle 
konserniyhtiölle etenemissuunnitelma viisaan liikkumisen käytäntöjen 
kehittämiseen ja konserniohjeen linjauksen toteuttamiseen. 27 375

Lappeenrannan 
kaupunki

Työssä laaditaan laaja-alainen kestävän liikkumisen suunnitelma, joka 
perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen asukkaiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa. 45 000

Oulun kaupunki

Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmassa kootaan yhteen 
liikenteen nykytilatiedot ja asetetaan tavoitteet sekä luetellaan 
toimenpiteet, joilla liikkumista kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä 
lisätään Oulussa. Tarkoitus on koota ja yhdistää jo tehtyjen 
suunnitelmien tietoja sekä täydentää niitä kestävän liikkumisen 
edistämiseksi Euroopan Unionin SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) 
–konseptia soveltaen. 50 000

Paimion kaupunki

Hankkeessa laaditaan monipuoliseen ja laajaan keinovalikoimaan 
pohjautuva jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelma, joka toteutetaan 
vahvalla osallistamisella ja vuorovaikutuksella 15 000

PAM ry
Työpaikkojen liikkumisen ohjaus kiinteistöpalvelualalla. Mm. viestinnän 
ja liikkumissuunnitelmien avulla. 29 600

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri Liikkumisen ohjauksen suunnitelman ja pysäköintistrategian laatiminen. 30 000
Porin kaupunki Viisaan liikkumisen edistämistyön käynnistäminen Porissa. 12 400
Porvoon kaupunki Kestävien liikkumisvalintojen markkinointi ja tiedotus. 15 000

Pyöräilykuntien verkosto 
ry

Pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen kaikkina vuodenaikoina. Hankkeen 
tavoitteena on lisätä kestävien kulkutapojen houkuttelevuutta ja 
vaikuttaa arjen kulkutapavalintoihin purkamalla kävelyn ja pyöräilyn 
todellisia ja kuviteltuja esteitä. 75 000

Pyöräliitto ry

Pyöräilyn edistäminen: 
1. Pyöräilytalvi 2020 valtakunnallinen koordinointi
2. Suomalaiset pyörille - mediaviestintäkampanja 50 000

Raaseporin kaupunki Raaseporin viisaan liikkumisen edistämisohjelma. 30 000

Rakennustietosäätiö RTS 
sr

Hankkeessa toteutetaan koulutuskiertue, jolla lisätään keskeisten em. 
sidosryhmien tietoisuutta työmatkapyöräilyn hyödyistä, edellytyksistä ja 
uuden ohjeistuksen olemassaolosta sekä levitetään aktiivisesti uudistetun 
RT-ohjekortin ydinsisältöjä. 8 569

Rauman kaupunki Rauman kaupungin kävelyn edistämisstrategia. 29 800

Tampereen kaupunki

Alueellisen junaliikenteen Pirkanmaan pilotin tukeminen 
palvelumuotoilun, parannetun asiakasinformaation ja markkinoinnin 
keinoin. 50 000

Tampereen kaupunki NääSMaas -harrastuskyytipalvelun kehittäminen Tampereella. 45 000
Tampereen kaupunki Tapahtumien kestävän liikkumisen edistäminen. 20 000
Vaasan kaupunki Joukkoliikenteen markkinointi ja brändäys  30 000
Valonia /  Varsinais-
Suomen liitto

Liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma Varsinais-Suomeen ajalle 
2021–2025. 50 000

Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri Työpaikkojen liikkumisen ohjaus pyöräilyn edistämisen keinoin. 30 000


