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Liikkumispalvelut
• Uusilla liikkumispalveluilla tässä

tarkoitetaan sellaisia palveluita, joihin Turun
kaupungilla ei ole sopimussuhdetta.

• Kevyet liikkumisvälineet
• Yhteiskäyttöajoneuvojen palvelutarjoajat
• Uudet palveluntarjoajat

• Taustalla CIVITAS ECCENTRIC – hanke
(2016-2020), jossa luotiin
Liikkumispalveluiden valmiustasomittarit.

• Turussa valmiustasomittareita käytetään
ohjenuorana jatkokehitykselle
liikkumispalveluiden kokonaisuuden
kehittämisen osalta.

Guidelines on how to implement MaaS in local contexts

https://civitas.eu/sites/default/files/maas_in_local_contexts_2020.pdf


Strateginen valmius

Sisäinen käyttö

Jaettu ymmärrys

Jaettu käyttö
Joukkoliikenne
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Näkyvyys

Yhteiskäyttö

Matkustus-
ohjesäännöt

Katutilan käyttö

Strateginen fokus
Jakamistalous

Mitä tehty Turussa
Keskittyminen pohjatyöhön ja valmiustasojen seuraaviin
askelmiin

Liikkuminen palveluna – kokonaisuuden jatkokehittäminen
organisaation järjestäytymisen osalta



• laajamittaista ja tiivistä eri sidosryhmien
välistä yhteistyötä.

• selkeitä toimenpiteitä ja johtajuutta.

• riittäviä resursseja.

• osaamista: uudet teknologiat,
liiketoimintamallit, it-osaaminen,
lainsäädäntö, ajattelutaidot…

• resilienssiä jatkuvien muutosten
edessä.

Liikkuminen palveluna –kokonaisuuden
edistäminen vaatii…



• Liikkumispalvelut turvallisesti osaksi
lähiympäristöä

• Tavoitteena lisätä vuorovaikutusta ja
liikenneturvallisuutta

• Liikkumisen ohjauksen valtionavustus vuodelle
2021

• Luodaan liikkumispalveluille yhteiset pelisäännöt
turvallisen toiminnan takaamiseksi

• Luodaan liikkumispisteiden pelisäännöt ja
mitoitusohjeet katutilan käytölle

• Neljä vuoropuhelufoorumia Turussa toimiville
liikkumispalveluja tarjoaville yrityksille

LIPATOL-hanke



• Viestintäkampanja yhdessä palveluntuottajien
kanssa, kärkenä turvallinen käyttö ja
tietoisuuden lisääminen

• Rekrytoidaan kaksi korkeakouluharjoittelijaa

• Liikkumispalveluiden liikenneturvallisuuden
tarkkailu

• Kysely liikkumispalveluiden käyttäjille

• Raportin koostaminen kesän 2021
palvelutarjonnasta ja kokemuksista

• Syksyllä 2021 webinaari
liikkumispalvelukokemuksista
ja opeista Turussa

LIPATOL -hanke



Liikenne ja
liikkuminen

Osana Turun Smart and wise kärkihanketta on

• keskitytty luomaan perusta datan
laajemmalle hyödyntämiselle

• edesautettu lähtötietodatan digitalisointia ja
avaamista avoimena rajapintana

• pysäköintihubin perustaminen ja
käyttöönotto

• pysäköintikokeilut Turussa kesällä 2021

• valmisteltu liikkumisnäkymän toteutusta

Datan hyödyntäminen



• luvassa uudenlainen kokonaisvaltainen liikenteen ja
liikkumisen kehittäminen Turussa

• käynnissä systemaattisen vuoropuhelu
liikkumispalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa

• tavoitteena tiivistää eri sidosryhmien kanssa
tehtävää yhteistyötä

• toiveena edesauttaa toimijoiden keskinäistä
vuoropuhelua ja yhteistyötä

• luoda edellytyksiä eri datalähteiden jakamiselle ja
hyödyntämiselle

Jatkossa..



Kohti
hiilineutraalia
liikkumista!

Kiitos!

Stella Aaltonen
stella.aaltonen@turku.fi

mailto:stella.aaltonen@turku.fi

