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Käyttäjälähtöisyyden ydin 

• Virkamiesvalta>>kuntalaisvastuu
• Yhteiskehittely
• Käyttäjät ovat aktiivisia toimijoita – eivät passiivisia 

palveluiden kuluttajia - kokeilujen kautta eteenpäin
• Käyttäjälähtöisyys voi olla ja tapahtua monella eri 

portaalla
– Tiedon jakaminen: jaetaan olennaista tietoa päätöksenteon 

valmisteluun, uudistuksiin ym. liittyen
– Osallisuus: tarjotaan kuntalaisille osallistumisen mahdollisuuksia
– Valtaistuminen: käyttäjän ääni kuuluu ja näkyy, omaehtoisuus ja 

oman tilan/toiminnan haltuunotto, itseorganisoituminen



Käyttäjät asiantuntijoita
• Vuorovaikutus tuottaa suunnittelijoille ja päätöksentekijöille tietoa asukkaiden ja 

muiden ympäristön käyttäjien tarpeista ja arvostuksista. Se myös antaa 
kaupunkilaisille mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöönsä. Pohtimalla kuinka 
kaupunkia käytämme ja miten siellä viihdymme, saamme eväitä kaupungin 
kehittämiseen.

• Cristopher Alexander on oivallisesti jaotellut kaupungin tapahtumien ja tilallisten 
tekijöiden kudelmiksi (pattern of spaces / pattern of events). Voidaan ajatella, että 
kaupunkilaiset luovat tapahtumien kudelmaa hetki hetkeltä käyttämällä 
ympäröivää kaupunkitilaa mieltymystensä mukaan. Toisaalta kaupungin tilallinen 
rakenne ohjaa toimintaamme, ja näin tilan sekä toiminnan kudelmat limittyvät. 
Olipa kyseessä työmatkan kulkeminen polkupyörällä tai mieluisan leikkipaikan 
löytäminen - tutkimme, arvotamme ja testaamme ympäröivän kaupungin 
käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. Toisin sanoen käyttämällä arkiympäristöämme, 
muodostumme myös sen asiantuntijoiksi.



Mikkelissä kuntalaisyhteistyössä toteutettuja hankkeita

1. Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille
- suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi keskustassa pyöräilyn ja 
kävelyn avulla 

- rahoitus useammalta taholta

2. Tuiketaajamat hanke

- taajamien ja kirkonkylien elinvoiman, kilpailukyvyn ja 
identiteetin lisääminen

- kunnan ja EAKR:n rahoitusta



1. Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyöllä tavoiteltavat vaikutukset:

- Mikkelin kantakaupungin alueella kävelyn ja pyöräilyn osuus 
matkoista kasvaa kolmanneksen eli 40 prosenttiin tehdyistä 
matkoista vuoden 2012 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

- Viihtyisä ja elävä keskusta palvelee vireää ja aktiivista 
kaupallista toimintaa ja palveluiden käytön kasvua.

- Tietoisuus ja arvostus pyöräilyn ja jalankulun positiivisista 
vaikutuksista kasvaa (valistustyö, motivointi)



Valittu kohderyhmä

- 5 kilometrin etäisyydellä keskustasta asuvat kaupunkilaiset

- Alueen työnantajat

- Kaupalliset toimijat

- Vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat



Toimenpideohjelma
• 2015

• Kevät/kesä:

• Hankehakemus

• Konsultin kilpailuttaminen

• Syksy/talvi:

• Pyöräilypäivä, Harava-
kysely, infotilaisuus 
kaupallisille toimijoille

• Skenaariotyöpaja

• Suunnitteluratkaisutyöpaja

• Loppuraportin laatiminen

• 2016
• Kevät:

• Loppuraportin hyväksyminen

• Pyöräilypäivä

• Pyöräilyn ja kävelyn 
edistämisryhmän toiminnan 
käynnistäminen

• Syksy:

• Pyöräilypäivä: Kokeilujen 
ideoimista kaupunkilaisten kanssa 
työpajan muodossa, yhteinen 
koko kaupungin pyöräretki 
tulevalle asuntomessualueelle



Kävelyn ja 
pyöräilyn 
visio 2030

Kävely ja pyöräily ovat osa Mikkelin imagoa
Kaupungin strategiset tavoitteet nojaavat vahvasti kävelyn ja pyöräliikenteen
edistämiseen. Mikkeli kuuluu suomalaisten pyöräilykaupunkien eliittiin vahvistaen
kaupungin positiivista imagoa. Kävellen ja pyörällä liikkuminen on Mikkelissä
arkista ja arvostettua. Kaupunkilaiset ovat ylpeitä Mikkelistä pyöräilykaupunkina.

Liikennekulttuuri ja asenteet ovat muuttuneet 
kävely- ja pyöräilymyönteisiksi
Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet kaikissa liikkujaryhmissä erityisesti 
keskustaajaman alueella. Keskustan katutilan uudelleenjakamisella autoliikenteen 
rauhoittamiseksi on vahva poliittinen tuki. Kävely- ja pyöräily-myönteinen rakenne 
vahvistaa keskustan houkuttelevuutta ja kaupallista vetovoimaa.

Kävely ja pyöräily Mikkelissä 
on sujuvaa ja helppoa
Asuinalueilta on jatkuvat, nopeat ja selkeät pyöräyhteydet keskustaan ympäri
vuoden. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö ja laadukkaat yhteydet kannustavat
jättämään useimmilla matkoilla auton kotiin – etenkin lyhyillä matkoilla. Pyöräily
on sujuvaa myös keskustassa.

Jalan ja pyörällä liikkuminen Mikkelissä on 
turvallista ja turvallisen tuntuista
Yhtään kävelijää tai pyöräilijää ei kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.
Liikkumisen turvallisuuden tunne arjen matkoilla on selvästi kohentunut nykyisestä.

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu vähentää 
liikkumattomuuden terveysongelmia
Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa omaksutaan jo lapsena ja se kantaa aina
seniori-ikään. Säännöllinen työmatkapyöräily on olennainen osa työhyvinvointia
ja jaksamista.
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Edistämisohjelma

• Yhteinen vastuu ja jatkuva panostus

• Kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä

• Liikenneverkot ja infrastruktuuri

• Asiointimahdollisuuksien parantaminen

• Tiedotus ja markkinointi

• Kokeilujen kautta liikkeelle

• Kehittäminen ja seuranta: Pyöräilyn ja kävelyn 
edistämisryhmä



Tiedotus ja markkinointi
• Markkinoinnin suunnittelu ja oma ilme

• Kohderyhmätietoinen viestintä

• Markkinoidaan kävelyä ja pyöräilyä työikäisille

• Turvataan lapsille ja vanhuksille itsenäisen 
liikkumisen mahdollisuudet



Kokeilukulttuuria kävelyn ja pyöräilyn 
edistämiseen! PYÖRÄILYPÄIVÄ Auton 
vapaapäivänä 22.9.2016 klo 14-16.30 
• Kutsuttuja oli runsaasti: 
• Kaupunginvaltuutetut, aluejohtokunnat, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto 
• Kaupungin eri toimialojen ja työryhmien edustajat 
• Oppilaskuntien ja opiskelijakuntien edustajat 
• Yhdistysten ja seurojen edustajat 
• Yrittäjät ja henkilöstövastaavat 
• Paikallislehti 
• Työpajaan osallistui lähes 30 henkilöä 
• Osallistujille jaettiin satulansuojat 
• Lisäksi toteutetaan erillinen työpaja keskustan pienyrittäjille, jotka eivät pääse 
päivällä paikalle 
• Työpajassa kerrottiin Mikkelin kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelmasta sekä 
kuvattiin muutamia erilaisia kokeiluja, joita muualla on toteutettu 
• Työpajan ydin oli keskittyä ideoimaan toteutuskelpoisia kokeiluja Mikkeliin 
lähivuosina 



Millaisia ideoita saatiin? 

Työpaja toteutettiin kolmessa ryhmässä, jotka saivat ideoida vapaasti 
Ryhmiä ohjeistettiin miettimään: 
• Keihin kokeilu kohdistuu? 
• Mitä sillä halutaan saavuttaa? 
• Mitä hyviä ja huonoja vaikutuksia se voi tuoda mukanaan? 
• Koituuko kokeilusta kustannuksia? 
• Mitä asioita pitää seurata tai mitata? 
• Mistä asioista kerätään palautetta? 
Saatiin runsaasti ideoita, jotka on luokiteltu neljään teemaan: 
1. Autoilta ihmisille 
2. Laadukkaasti ympäri vuoden 
3. Helpompaa liikkumista 
4. Turvallisesti omin voimin 



1.Autoilta ihmisille 
Teeman alle koottiin sellaiset kokeilut, joilla katutilaa 
järjestetään väliaikaisesti uudelleen jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden eduksi 

• Kokeiluideat (vaativuusjärjestyksessä helpoin ensin): 

• Yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien muuttaminen 
erotetuksi 

• Pysäköintipaikkojen käyttötarkoituksen muuttaminen 

• Väliaikaisen pyöräkaistan toteuttaminen 

• Jaettu katutila eli shared space

• Kadun sulkeminen henkilöautoilta 



2.Laadukkaasti ympäri vuoden 

Pyörätien kunnossapitoa Kööpenhaminassa, Tanskassa. © Mikael 
Colville-Andersen 2008 



Laadukkaasti ympäri vuoden 
Teeman alle koottiin sellaiset kokeilut, joilla jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden olosuhteita voidaan parantaa kesällä, 
talvella tai ympäri vuoden 

Kokeiluideat (vaativuusjärjestyksessä helpoin ensin): 

• Päättäjien talvipyöräretki 

• Mobiilipohjainen ongelmakartoitus ja laadun 
parantamistoimet 

• Talvipyöräilyn olosuhteiden parantaminen 

• Kunnossapidon reaaliaikainen seuranta 

• Latuverkon laajentaminen myös kävely- ja pyöräilyväyliksi 



3.Helpompaa liikkumista 



Helpompaa liikkumista 
Teeman alle koottiin sellaiset kokeilut, joilla voidaan helpottaa 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita, jakaa tietoa 
jalankulusta ja pyöräilystä taikka parantaa 
liikkumismahdollisuuksia ja motivaatiota eri käyttäjäryhmille 
Kokeiluideat (vaativuusjärjestyksessä helpoin ensin): 
• Aktiivinen kävely- ja pyöräilyviestintä 
• Yhteislähtöjen organisointi eri urheilu- tai muihin 
tapahtumiin 
• Pyöräilytapahtumat Pyöräilyviikolla toukokuussa 
• Maastopyöräreittien kartoittaminen ja merkitseminen 
• Pyöräpysäköinnin parantaminen 
• Vuokrapyörätoiminta 



4.Turvallisesti omin voimin 

Kävelevä koulubussi Vantaalla. © Nina 
Mönkkönen, Liikenneturva, 2016 



Turvallisesti omin voimin 
Teeman alle koottiin sellaiset kokeilut, joilla jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja 
turvallisuuden tunnetta lisätä 
Toimenpiteet toteutetaan yhdessä liikenneturvallisuustyöryhmän 
kanssa 
Kokeiluideat (vaativuusjärjestyksessä helpoin ensin): 
• Turvavälineiden jakamistempaus 
• Autoliikenteen turvallisuusvalvonnan tai -seurannan 
järjestäminen 
• Nastarenkaiden vaihtokampanja 
• Suojatie- tai liittymävalaistuksen tehostaminen 
• Lasten liikennepuisto 



Yhteenveto 
• Kokeiluideoita tuli runsain mitoin 

• Kokeiluja voidaan toteuttaa pienessä mittakaavassa 
nopealla aikataululla tai suuremmalla mittakaavalla 
huolellisesti suunnitellen 

• Kokeilujen toteuttamista tulevana vuonna arvioidaan 
tarkemmin edistämisryhmän toimintasuunnitelmassa, 
minkä lisäksi ideoita kehitetään yhdessä eri toimialojen 
kanssa 

• Paras yhdistelmä saadaan toteuttamalla sekä katuihin ja 
kaupunkirakenteeseen että ihmisten asenteisiin ja 
viestintään liittyviä kokeiluja lähellä toisiaan

HANKE JATKUU ARJESSA - EI JÄÄNYT MAPPIIN 



2. TUIKETAAJAMAT 

Entisten kuntakeskusten esiselvitysprojekti



PROJEKTIN TAVOITTEET

Miksi tällainen projekti?
Jotta Mikkelin kaupungin taajamiin ja kirkonkyliin (Anttola, Haukivuori, Otava, Ristiina ja 
Suomenniemi) saataisiin lisää elinvoimaa, kilpailukykyä ja identiteettiä.
Miten projekti toteutetaan?
Ideoimalla, asukkaita, yrittäjiä ja vapaa-ajan asukkaita osallistamalla, asiantuntijoiden kanssa 
keskustelemalla ja lopulta kehittämiskohteet valitsemalla. (TUPAILLAT JA  NETTISOVELLUS)
Avainasemassa vuorovaikutus
Vuorovaikutuksella syntyy ideoita ja niiden jalostusta. Käytännössä kyse on verkkopaneelista ja 
työpajoista, joissa ideoita käsitellään kaupungin asiantuntijoiden kanssa. 
Projektin on myös tarkoitus olla aktiivisesti esillä Mikkelin kaupungin uutisointi- ja 
tiedotuskanavissa, mikä entisestään lisää vuorovaikutusta. Projektia voi seurata sosiaalisessa 
mediassa Tuiketaajamien Facebook-sivuilla. Twitterissä.
Milloin projekti on käynnissä?
Kehittämisideoiden keruu tapahtuu 14.4.–11.8.2014. Syyskuun alussa työryhmä valitsee ideoista 
potentiaaliset kehittämiskohteet jatkosuunnitelmia varten. 
Kirkonkylien mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet
Mikkelin Tuiketaajamat -projektin tehtävänä on saada lisää elinvoimaa ja identiteettiä taajamiin ja 
kirkonkyliin. Avainroolissa on yhteistyö. Tavoitteena on kerätä yrittäjien, asukkaiden ja vapaa-ajan 
asukkaiden ideat ympäristön ja vetovoiman kehittämiseksi. 



IDEOITA KERÄTTIIN…(tupaillat)
• Suunnitteluiltoja järjestettiin jokaisessa 

taajamassa.

• Tuiketaajamat –sovelluksessa, johon sai 
jättää ideansa tai kommentoida toisen 
jättämää ideaa. 
Kaikki ideat on avoimesti nähtävillä.

• Kesätapahtumissa sekä käymällä 
paikanpäällä juttelemassa kuntalaisten 
kanssa.



Tuiketaajamat –sovellus
- avointa ja läpinäkyvää ideointia

Ideoita kerättiin 1.4.-11.8.2014 ajan



Tuiketaajamat –sovellus
- avointa ja läpinäkyvää ideointia

Ideoita kerättiin 1.4.-11.8.2014 ajan





Koska ainakin osaan tilaisuuksista osallistuu myös 
kaupungin viranhaltijoita, tarjoutuu asukkaille 

tilaisuus esittää heille näkemyksiään myös 
kasvotusten. Tälläisellä suoralla keskusteluyhteydellä 

voi olla hyvinkin suuri merkitys. Esimerkiksi 
kaavoitusta valmistelutyössä saattaa paikallinen 

näkemys säästää kaavan valmistelijan ylimääräiseltä 
työltä ja parhaimmassa tapauksessa jopa vuosia 

hanketta jarruttelevalta valituskierteeltä.



www.mikkeli.fi/tuiketaajamat

https://www.facebook.com/Mi
kkelinTuiketaajamat

http://www.mikkeli.fi/tuiketaajamat
https://www.facebook.com/MikkelinTuiketaajamat


Kokemukset tähän mennessä…
• Työpajoissa mukana asiantuntijoita, niin kaupungin 

kuin rahoitusasiantuntijoiden puolelta

– kuntalaiset pitivät tätä hyvänä asiana, että 
saavat äänensä kuuluviin ja jotain tapahtuu. 

– Myös asiantuntijat pitivät osallistumistaan 
hyvänä asiana. Monesti tieto ei kulje ongelmista 
asiantuntijoille. -> Työpajoissa tuli paljon myös 
pieniä korjausehdotuksia joita kaupunki on 
vienyt eteenpäin

• Leader -rahoituksesta kiinnostuttiin, jota voivat 
esimerkiksi seurat hakea 

• Kiinnostus suuri, mutta kuka osaisi rahoituksia 
hakea tai kuinka se tapahtuu. -> kaivataan tukea 
tai koulutusta

• Lehdet kirjoitti aktiivisesti työpajoista sekä projektin 
etenemisestä. Lisäksi tiedottamista www-sivuilla, 
fb:ssä sekä twitterissä

• Yrittäjiä ja nuoria kaivattaisiin enemmän ideoimaan
• Palvelujen, koulujen tilanne sekä Haukivuoren 

junavuorojen lakkauttaminen varjostaa – Miksi 
kaupunki kehittää kun tälläisiä uutisia tulee

https://www.facebook.com/g
roups/otava



Mitä sitten tapahtuu kun ideointivaihe on 
päättynyt?

• Ideat käydään läpi työryhmässä joka koostuu asiantuntijoista, aluejohtokunnista 
sekä kaupungin asiantuntijoista/virkamiehistä. Työryhmä valitsee 1-3 
kehittämiskohdetta per taajama jatkosuunnittelun kohteeksi.

• Voisiko jotain tehdä talkoilla, yhteistyössä (kaupunki, yritykset, seurat sekä 
asukkaat)?

ELINVOIMAA JA TUIKETTA KIRKONKYLIIN



Mikkelin Tuiketaajamat mukana 
PIKE –yhteistyössä (pienet keskukset)

Maakuntaliitot ja Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) käynnistävät
vuoden 2014 alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten
keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike -kampanja edistää
pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä
yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa.
Lisätietoja:www.esavo.fi/pike

Keväällä järjestettiin erityinen Pike-seminaari Lieksassa (20.3.2014) ja
EKK:n vuosikonferenssin yhteydessä Kuopiossa 27-28.8.2014
julkistetaan ensimmäistä kertaa vuoden Pike-kohde. Lieksan
seminaarin materiaalit on luettavissa ohessa.

Etelä-Savossa kaikki kolme kaupunkia Mikkeli, Savonlinna ja
Pieksämäki kehittävät aktiivisesti keskustojaan. Mäntyharjun keskustan
kehittämishanke, Mikkelin kaupunginosien kehittämishanke
Tuiketaajamat ja Rantasalmen kuntakeskuksen yleiskaavoitushanke
nostavat myös kirkonkylien elinvoimaisuuden ja uusiutumisen nykyistä
laajempaan keskusteluun. Osana Pike-kampanjaa myös Etelä-Savossa
panostetaan ensi vuonna pienten keskusten kehittämiseen,
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

http://www.esavo.fi/pike

http://www.esavo.fi/pike
http://www.esavo.fi/pike


Hankkeen nykytila

• Hankkeen vetäjät eivät enää ole kaupungin 
palveluksessa

• Osa ideoista toteutettu normaalien 
kunnossapitotoimien yhteydessä

• Kaikissa hankkeissa on oltava nimetty aktiivinen 
vastuuhenkilö, jotta kehitys jatkuisi

• Aika ei hoida asioita eteenpäin!



KIITOS !

Tervetuloa Mikkeliin asuntomessuille 2017


