
When Infrastructure Counts 

 
Mikkelin seudun viisaan liikkumisen 
suunnitelma 
Mikkelin kaupunki, Kangasniemen, Hirvensalmen, 
Mäntyharjun, Pertunmaan sekä Puumalan kunnat 



Työn tavoitteet 

• Edistää Mikkelin seudun viisasta liikkumista 
 

• Luoda jatkuva toimintamalli viisaan liikkumisen edistämiseksi 
 

• Yhdistää eri liikenteen osa-alueet 
 

• Varmistaa keskeisten toimijoiden ja päätöksentekijöiden 
sitoutuminen 
 

 Painopiste on vuorovaikutuksessa ja toimijoiden      
 aktivoinnissa 
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Asukasvuorovaikutus 

Nykytilaselvitys  
Kevyt kysely, nykyiset aineistot, kuntien asiantuntemus 

Tavoitteet 
Lähtökohtana ihmisten liikkuminen ja elinkeinoelämän 

kuljetukset, jota pyritään ohjaamaan ja turvaamaan 
laajalla keinovalikoimalla: 

Seudun toimintalinjat, suunnitteluperiaatteet 
Liikenneturvallisuus, esteettömyys, viisas liikkuminen, 

kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät, joukkoliikenne 

Raportointi 
Hyvin kevyt, pääpaino itse prosessissa 

Liikenneympäristön pienten 
parantamistoimien suunnittelu 
ja ohjelmointi kuntakohtaisesti 

Toimenpiteet Ely-
keskuksen ja  kuntien 

ohjelmointiin 

Seudullinen toimintamalli viisaan 
liikkumisen edistämiseksi 

Seuranta ja tulosten 
hyödyntämien muilla seuduilla 

Perehdyttämistilaisuudet 
(joukkoliikenteen kanssa yhteinen) 

Perehdytys, tavoitteet ja 
toimintalinjat, joukkoliikenteen rooli 

Työpaja 
 (joukkoliikenteen kanssa 

yhteinen):  
Toimintamallit ja työkalut, 

koordinointi, 
joukkoliikennesuunnitelman 

toimenpiteiden hankkeistaminen 

Päätöksentekijä-  ja 
sidosryhmävuorovaikutus 

Suunnitelman osavaiheet 

Esteettömyys-
kierrokset 

Suunnitelma-
luonnosten 

esittely 

Nettikysely 

Seututaso Kuntataso 

Sisältö 
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Hankkeen sisältö 
• Nykytilan kartoitus ja ongelma-analyysi  

• Liikenneturvallisuus- ja liikkumiskyselyt 

• Olemassa olevat selvitykset 

• Tavoitteiden asettaminen 

• Toimintamallit ja työkalujen suunnittelu 

• Kuntakohtaiset toimenpiteet 

• Luodaan pysyvät toimintamallit 

• Perehdyttämistilaisuudet ja työpaja 

• Kuntien hallintokuntien rooli merkittävä! 

• Kevyt raportointi PowerPoint-muodossa 

• Työtä koordinoi Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä 

 

• Työ toteutettiin vuoden 2013 aikana.  

 

Liikenneturvallisuus 
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien 

päivittäminen 
• Onnettomuusanalyysi 
• Liikenneympäristön 

parantamishankkeet 
• Kevyen liikenteen laatukäytävät 
• Maastokatselmukset ja 

esteettömyyskartoitukset 



Mikkelin seudulla paljon potentiaalia 
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PosEly
Pohjois-
Karjala

Pohjois-
Savo

Etelä-Savo
Joensuun 

seutu
Keski-
Karjala

Kuopion 
seutu

Mikkelin 
seutu

Pielisen 
Karjala

Savonlinna
n seutu

Varkaus-
Pieksämäki

Ylä-Savon 
seutu

Muu 2 % 1 % 3 % 3 % 1 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 4 % 2 %

Henkilöauto 59 % 56 % 58 % 61 % 53 % 73 % 54 % 63 % 64 % 60 % 61 % 66 %

Linja-auto tai juna 4 % 5 % 4 % 4 % 6 % 1 % 3 % 3 % 1 % 4 % 3 % 8 %

Mopo tai moottoripyörä 1 % 0 % 2 % 2 % 0 % 1 % 2 % 1 % 0 % 3 % 0 % 2 %

Polkupyörä 18 % 24 % 16 % 14 % 27 % 12 % 18 % 14 % 15 % 12 % 18 % 9 %

Jalankulku 16 % 13 % 17 % 17 % 13 % 9 % 20 % 14 % 16 % 19 % 15 % 13 %
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Arjen matkojen jakautuminen pääasiallisen kulkutavan mukaan 
maakunnittain ja seuduittain



Toimenpiteiden kohdentaminen tärkeää 
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Mikkelin seudulla arkipäivän matkoista 41 % on 
pituudeltaan enintään kolme kilometriä ja 56 
% enintään 5 kilometriä. 



Myös liikkumistarvetta tulee miettiä 
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Mikkelin seudulla arkipäivän matkoista 58 % on 
ostos- asiointi- tai vapaa-ajanmatkoja. 



Liikkumiskysely 
 Liikkumiskysely toteutettiin elokuun 2013 aikana 

 602 vastausta 

 Työmatkan pituus valtaosalla (59 %) alle 5 kilometriä  

 Kesäisin kuljetaan pyörällä ja autolla, talvisin autolla ja kävellen 

 Kulkutavan valintaan vaikuttavat eniten 

 Matkaan kuluva aika 

 Sää- ja keliolosuhteet 

 Helppous ja mukavuus  

 Joukkoliikenteen parempi  

palvelutaso olisi merkittävä 

kestävää liikkumista lisäävä tekijä. 
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Vastausmäärät 



Liikkumisen nykytila  
 Mikkelin seudulla paljon potentiaalia lisätä viisaita liikkumismuotoja 

 Henkilöauton kulkutapaosuus on 63 % 

 Jalankulun ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus noin 30 % 

 Mikkelin seudulla arkipäivän matkoista 41 % on pituudeltaan enintään kolme kilometriä 
ja 56 % enintään 5 kilometriä. 

 Mikkelin seudulla arkipäivän matkoista 58 % on ostos- asiointi- tai vapaa-ajanmatkoja. 

 Mikkelin seutu koko maan merkittävimpiä loma- ja kakkosasumisen alueita 

 Pitkämatkainen vapaa-ajan liikenne tukeutuu täysin henkilöautoon 
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Tavoitteet  
 Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet 

 

 

 Liikkumisen peruspalvelutaso toteutuu kaikilla väestöryhmillä. 

 Liikennejärjestelmä houkuttelee kestäviin liikkumisen ja asumisen valintoihin sekä 
tukee seudun yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Autoriippuvaisuus vähenee 
erityisesti taajamakeskustoissa sekä keskeisillä pendelöintisuunnilla. Haja-asutusalueilla 
turvataan henkilöautoliikenteen olosuhteet. 

 Vapaa-ajan asukkaiden liikkumisen henkilöautoriippuvuus vähenee. 

 Erilaisten kulkutapojen yhdistäminen toisiinsa on helppoa ja kannattavaa. 

 Liikkumisympäristöt ovat aikaisempaa turvallisempia, viihtyisämpiä ja esteettömämpiä. 

 Ihmisten asenteet muuttuvat kestävien kulkutapojen käyttöä suosivaan suuntaan. 
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Turvalliset ja sujuvat arjen matkat: 



Toimenpidesuunnitelma 
 Kuntatilaisuuksien ja seudullisen ideointitilaisuuden pohjalta jokaiseen kuntaan 

ideoitiin toimenpiteet:  

 Puumalan ja Pertunmaan kesäasukkaisiin tukeutuvat viisaan liikkumisen toimenpiteet 

 Mäntyharjun asemanseudun kehittäminen 

 Mikkelin asuntomessut ja keskustan kehittäminen 

 Kangasniemen kunnan henkilöstön viisas liikkuminen 

 Hirvensalmen koulujen liikkumisen ohjaus 

 Juvan työmatkaliikenteen yrityslähtöiset ratkaisut 

 Kokemusten pohjalta toimenpiteitä voidaan laajentaa myös muihin  

kuntiin. 
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Puumalan ja Pertunmaan kesäasukkaisiin 
tukeutuvat viisaan liikkumisen toimenpiteet 
 Puumalan ja Pertunmaan väestö ikääntyy koko maata nopeammin. Vaarana palveluiden 

keskittyminen suurempiin keskuksiin (Mikkeliin). 

 Kesäisin kunnissa on kuitenkin vilkasta kesäajan asutusta ja toimintaa ja asukasluku 
moninkertaistuu molemmissa kunnissa. 

 Yhteistyössä kunnan ja matkailuyrittäjien kanssa käynnistetään kesäasukkaisiin 
tukeutuvien viisaan liikkumisen toimenpiteiden hanke.  

 Tavoitteena hyödyntää kesäasukkaiden tuoma piristys keskustojen elävöittämiseen ja 
ohjata viisaisiin liikkumismuotoihin 

 Mahdollisia kokeiltavia toimenpiteitä ovat:  

 Kesäasukkaiden liikkumiskortti 

 Kaupallinen kimppataksipalvelu 

 Kunnan etätyöpisteet 

 Kunnan vuokrattavat yhteiskäyttöpyörät ja järjestetyt  

pyöräretket 

 Puumalan rengastiehankkeen jatkotoimenpiteet 
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Mäntyharjun asemanseudun kehittäminen 
 Asemanseutu osa kehittyvää keskustaa sekä kauko- ja seutuliikenteen solmukohta. 

 Nykyisellään asemanseutu ei houkuttele käyttäjiä  

 Aseman kehittäminen palvelisi sekä vakioasukkaita että kesäasukkaita. 

 Tavoitetilanteessa vakiasukkaiden kakkosauton omistamisen tarve vähenee.  
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Toiminnalliset toimenpiteet 
• Aseman kehittäminen liitetään kiinteäksi 

osaksi keskustan kehittämishanketta 
• Asemanseudusta muodostetaan liikenteen 

solmupiste 
Rakentamistoimenpiteet 

• Maantien 4162 Asematien parantaminen 
katumaisemmaksi. 

• Selkeä ja turvallinen kevyen liikenteen reitti 
Asematieltä asemalaiturille 

• Parannetaan jättö- ja hakuliikennejärjestelyjä 
• Tilavampi pyöräkatos 



Mikkelin asuntomessut ja keskustan 
kehittäminen 
 Asuntomessut Mikkelissä 2017. Alueesta tavoitteena luoda viisaan liikkumisen 

mallialue.  

 Haetaan suunnittelumalleja ja toteuttamisratkaisuja, jotka edistävät kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä.  

 Hankkeessa pohdittavia asioita mm: 

 Viisaan liikkumisen korostaminen messujen teemoissa 

 Liikkuminen selkeästi osaksi alueen ja tulevien asukkaiden toimintojen suunnittelua 

 Turvalliset ja mahdollisimman toimivat kevyen liikenteen yhteydet Mikkelin keskustaan 

 Messujen aikainen joukkoliikenne 

 Joukkoliikenteen rooli ja palvelutaso jatkossa 

 Hanke käynnistetään kun asuntomessujen projektipäällikkö on valittu.  
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Mikkelin asuntomessut ja keskustan 
kehittäminen 
 Mikkelin keskusta lähes kaikkien seudun kuntien tärkeimpien yksittäisten 

asiointikohteiden listalla. 

 Liikkuminen Mikkelissä ilman autoa koetaan hankalaksi. 

 Tavoitteena kehittää keskustaa siten, että siellä on helppo kulkea myös jalan, pyörällä ja 
joukkoliikenteellä.  

 Huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin ongelmakohtiin 

 Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen vaihtoyhteyksiin 

 Lyhyiden joukkoliikennematkojen lipun hintaan 

 Joukkoliikenneinformaatioon 

 Matkakeskuksen pyöräparkkien riittävyyteen 

 Hanke kytketään DigiMikkeli hankkeeseen sekä liitetään pieninä toimenpiteinä osaksi 
laajempaa kehittämistä.  
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Kangasniemen kunnan viisas liikkuminen 
 Laaditaan Kangasniemen kunnan henkilöstölle liikkumissuunnitelma (noin 400 henkeä) 

 Tavoitteena lisätä kunnan henkilöstön viisaiden liikkumismuotojen käyttöä, ja että kunta toimii 

esimerkkityönantaja muille seudun yrityksille.  

 Liikkumissuunnitelmassa esitetään 

 nykytila  

 perustelut  

 tavoitteet  

 toimenpiteet (1-5 vuodelle / lyhyen ja pitkän aikavälin)  

 tavoiteltavat vaikutukset - kulkutapaan työmatkoilla + työasiamatkoilla  

 vaikutukset – mm. työasiamatkoilla saadut säästöt, pysäköintipaikkojen tarpeen väheneminen, ilmastovaikutukset  

 seuranta  

 vastuut  

 tarvittavat resurssit (budjetti)  

 Työ toteutetaan vuoden 2015 aikana. Työhön haetaan Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustusta 

vuodelle 2015 
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Hirvensalmen koulujen liikkumisen ohjaus 
 Laaditaan liikkumissuunnitelma Hirvensalmen kouluille (Elomaan yhtenäiskoulu ja 

Lahnaniemen koulu) 

 Tavoitteena lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta koulumatkoilla. Lisäksi 
tavoitteena, että kulkutapamuutos kulkeutuu lasten mukana koteihin.  

 Suunnitelman päävaiheet ovat: 

 1. Koulun tunnistamat liikenne- ja liikkumisongelmat (esim. saatto- ja huoltoliikenne) 

 2. Rehtorin tuki ja vastuuhenkilöiden nimeäminen 

 3. Kysely (monivalintakysely netissä nykyisistä koulumatkojen kulkutavoista ja ongelmista) 

 4. Tavoitteet 

 5. Toimintasuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi 

 6. Suunnitelman hyväksyttäminen koulutoimella 

 7. Suunnitelman toteutus 

 Liikkumissuunnitelma toteutetaan Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija –hankkeen 
puitteissa vuoden 2014 aikana.  
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Juvan työmatkaliikenteen yrityslähtöiset 
ratkaisut  
 Yritys tarjoaa työntekijöilleen räätälöityä joukkoliikennepalvelua työntekijöiden kodin ja työpaikan välille. 

 Joukkoliikennereitti määräytyy kysynnän ja aikataulu työvuorojen mukaan. 

 Mahdollisia yhteistyökumppaneita Krunex Kruunu Herkku ja Salico sekä Juvan ammattioppilaitos 

 Hyötyjä kaikille – työntekijöille, työnantajalle sekä liikennöitsijälle 

 Työntekijälle kustannustehokas, turvallinen ja mukava kuljetusmuoto 

 Työnantajalle rekrytointivaltti ja työvoiman saatavuus paraneeLiikennöitsijät saavat täysin uutta ja maksukykyistä asiakaskuntaa 

 Jatkotoimenpiteet: 

 1. Kartoitetaan nykyiset pendelöijät ja selvitetään, kuinka paljon uudenlaisille työmatkapalveluille olisi käyttäjiä jatkossa (mm. 

kyselyt / haastattelut) 

 2. Mikäli liikennepalvelun potentiaalisia asiakkaita löytyy tarpeeksi, valitaan palvelun kehittäjäasiakkaat 

 3. Järjestetään ideointitilaisuus (yritykset, kehittäjäasiakkaat, liikennöitsijät, muut palveluntuottajat, kunnat yms.) 

 4. Muotoillaan palvelukokonaisuudet (ovelta-ovelle -palvelu) 

 5. Varmistetaan, että palvelu on toteutettavissa nykyisen joukkoliikennejärjestelmän puitteissa 

 6. Kootaan rahoitus ja käynnistetään palvelu 
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