
Hakija
Hankkeen 
yhteyshenkilö

Traficom 
yhteyshenkilö Hanke

Myönnettävä 
valtionavustus

Espoon kaupunki Helena Kyrki Tytti Viinikainen Kestävä Espoo - ohjelman toimenpiteet 43 500 €                      

Helsingin seudun liikenne 
Tarja Jääskeläinen

Nina Frösen 
Potkulautapilotti ja kutsuliikennepilotti, hankkeiden 
markkinointi ja viestintä 40 000 €                      

Helsingin kaupunki Antti Venho Laura Langer 
Koululaisille suunnatulla Kulkuri-ympäristökasvatustyöllä jaetaan 
tietoa liikkumisen ilmasto- ja muista ympäristövaikutuksista. 21 000 €                      

HUS kuntayhtymä Virpi Vuori Nina Frösen 

Hankkeessa laaditaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) Meilahden sairaala-alueen kestävän liikkumisen 
edistämisohjelma. 44 938 €                      

Hyvinkään kaupunki
Marjukka Aronen

Tytti Viinikainen 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kävellen, pyöräillen, 
joukkoliikenteellä ja kimppakyydeillä tehtyjen matkojen määrää 
Hyvinkäällä. Hanke painottuu työmatkoihin, mutta tarkoituksena 
on kannustaa ihmisiä vaihtamaan etenkin lyhyitä henkilöautolla 
tehtyjä matkoja kestävämmillä kulkumuodoilla tehdyiksi 
matkoiksi. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla niin kutsuttua 
kestävän liikkumisen personal trainer -palvelua pilottiin 
osallistuvien käyttöön. 20 625 €                      

Imatran kaupunki
Erika Luhtanen

Anni Hytti  
Tavoitteena lanseerata kaupungissa käynnistettävä 
yhteiskäyttöautopalvelu 30 000 €                      

JAPA ry Anna Sarkkinen Toni Bärman 

Tavoitteena on viisaan liikkumisen edistäminen Keski-Suomessa 
sekä laajemmin koko valtakunnan tasolla, pyrkien erityisesti 
kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien lisäämiseen. Tavoitteena 
on kehittää ja viedä Jyväskylän seudun liikkumisen ohjauksen 
asukastyötä konkreettisesti eteenpäin, tukea valtakunnallista 
liikenteen ilmastopolitiikan toimenpideohjelmaa, tukea 
maakunnallisen ilmastostrategian toimeenpanoa, alueellisen 
pyöräilynedistämissuunnitelman toimeenpanoa ja Jyväskylän 
seudun kestävän liikkumisen kulkutapatavoitteita. Hanke kokoaa 
yhteen liikkumisen ohjauksen toimijat erityisesti Jyväskylän 
seudulla. 70 000 €                      



Joensuun kaupunki Jarmo Tihmala Laura Langer 

Työssä määritellään joukko Joensuuhun soveltuvia kävelyä, 
pyöräilyä, joukkoliikennettä tai kestävien liikennemuotojen 
yhteiskäyttöä edistäviä toimenpiteitä. Näiden rinnalle 
määritellään myös muita sellaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät 
kestävän liikkumisen osuutta arjen matkoissa. 25 000 €                      

Jyväskylän kaupunki Kati Kankainen Anni Hytti  
Jyväskylän kaupunkipyörät 2020

50 000 €                      

Järvenpään kaupunki Sari Piela Laura Langer Väliaikaisten koulureittien liikkumisen ohjaus Järvenpäässä 31 820 €                      

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Petri Alaluusua Taina Saarinen 
Jatkaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin liikkumissuunnitelman 
ja toimepidenohjelman toteuttamista. 10 323 €                      

Kirkkonummen kunta Marko Suni Tytti Viinikainen 

Työssä käynnistetään kestävän liikkumisen edistämistyö 
Kirkkonummella. Työn yhtenä tärkeänä tavoitteena on kytkeä 
kestävän liikkumisen edistäminen osaksi Kirkkonummen 
liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa, jotta myös kestävän 
liikkumisen edistämistyöstä saadaan jatkuvaa. 27 900 €                      

Kotkan kaupunki Pauli Korkiakoski Tytti Viinikainen Kotkan kestävän liikkumisen ohjelma 60 000 €                      

Kouvolan kaupunki Antti Pakkanen Taina Saarinen 

Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa kaupungin henkilökunnan 
työmatkaliikkumista ja sitä kautta selvittää keinoja ohjata 
henkilökunnan kulkutapavalintoja kestävämmiksi. 20 000 €                      

Lahden kaupunki Heikki Turunen Kati Hyvärinen

Paavolan kampuksen viisaan liikkumisen edistämishankkeen 
tavoitteena on resurssiviisaan, turvallisen ja terveellisen 
liikkumisen edistäminen Paavolan kampuksen suunnittelussa ja 
sinne muuttavien toimijoiden parissa. 35 000 €                      

Lohjan kaupunki Jukka Vieronen Kati Hyvärinen
Lohjan pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen liikkumisen 
ohjauksen keinoin + työmatkaliikenne 19 125 €                      

Mikkelin kaupunki Eija Yli-Halkola Tytti Viinikainen 

Kävelyn ja pyöräilyn aseman parantaminen Mikkelin keskustassa - 
kävelypainotteisien kadun kokeilu ja pyöräpysäköinnin 
kehittäminen 30 000 €                      



Nuorten Akatemia ry Heikki Vuojakoski Kati Hyvärinen

Päämääränä on, että ammatillisissa 2. oppilaitoksissa opiskelevat 
nuoret valitsisivat joukkoliikenteen ennen oman auton tai 
mopon käyttöä. 30 000 €                      

Oulun kaupunki Harri Vaarala Anni Hytti  

Oulun seudun pyöräilyn brändin lanseeraus. Lisätä pitkäjänteistä 
pyöräilyn mahdollisuuksien ja hyötyjen tietoisuutta paikallisesti 
Oulun seudulla ja siten myös koko Suomessa. 40 000 €                      

Oulu kaupunki Saija Räinä Tytti Viinikainen 
Hankkeen tavoitteena on luoda Oulun kaupunkin 
pysäköintistrategia 49 755 €                      

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä Hannu Lahti Taina Saarinen 

Puijon sairaalan kestävän liikkumise suunnitelma ja 
pysäköintistrategia 30 000 €                      

Pyöräilykuntien verkosto ry Sanna Ojajärvi Kati Hyvärinen
Pyöräilyn houkuttelevuuden kasvattaminen kaikkina vuoden 
aikoina 17 000 €                      

Pyöräilykuntien verkosto ry Martti Tulenheimo Kati Hyvärinen
Jatkaa aiemman hankkeen työtä perheiden kulkutapojen 
muuttamiseksi ilmastoystävälliseen suuntaan 18 750 €                      

Pyöräliitto ry Martti Tulenheimo Kati Hyvärinen

Vuosittain toistettava valtakunnallinen Pyöräilytalvi-hanke 
tavoittelee pyöräliikenteen ympärivuotisen osuuden 
kasvattamista Suomessa. Päämääränä on nostaa pyöräliikenteen 
ympärivuotista arvotusta maassamme markkinoinnin, viestinnän 
ja tiedollisen ohjauksen keinoin mm. Kävelyn ja pyöräilyn 
valtakunnalliseen toimenpideohjelmaan tukeutuen. 30 000 €                      

Riihimäen kaupunki Paula Leppänen Tytti Viinikainen Riihimäen pysäköintiohjelma 31 093 €                      

Salon kaupunki Tanja Salo Toni Bärman Salolaiset bussiin -hanke. Joukkoliikenteen markkinointi 55 000 €                      

Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Anni Hytti  
Kävelyn ja pyöräilun edistäminen osana kaupunkikeskustan 
kehittämistä vuorovaikutteisesti. 44 175 €                      

Tampereen kaupunki Sanna Ovaska Toni Bärman 

Hankkeen tavoitteena on sparrata Hervannan alueella sijaitsevia 
yrityksiä kestävän liikkumisen edistämiseen sekä jakaa hyviä 
käytäntöjä alueen eri yritysten kesken. Sen sijaan, että valittaisiin 
perinteisen mallin mukaan ainoastaan yksi kohdeyritys, 
tavoitellaan työssä tehokkuutta ja synergiaetuja kohdistamalla 
toimenpiteet koko työpaikka-alueelle. 40 000 €                      

Tampereen kaupunki Sanna Ovaska Toni Bärman Kestävän liikkumisen kampanjat raitiotien varrella  25 000 €                      



Tampereen kaupunkiseutu 
kuntayhtymä Tapani Touru Taina Saarinen 

Hankkeen tavoitteena on vuorovaikutuksen ja markkinoinnin 
avaulla lisätä kestävää arkiliikkumista Tampereen seudulla sekä 
kannustaa ja helpottaa liikkumissuunnitelun laadinta seudun 
työpaikoilla ja kouluissa valmiin työkalun avulla 15 000 €                      

Vaasan kaupunki Jaakko Löytynoja Taina Saarinen 
Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja laatia Vaasan 
kaupungille Kestävän liikkumisen suunnitelma 2030. 40 000 €                      


