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1  Johdanto 
 
Tämä case-tutkimus liittyy Suomen akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitta-
maan Smart Energy Transition (SET)-hankkeeseen (www.smartenergytransition.fi). SET–
hanke tutkii, miten Suomi voi hyötyä hajautetun ja vaihtelevan uusiutuvan energian ympärille 
nousevista murroksellista teknologioista. Kyse on ratkaisuista, joissa energian tarvetta voi-
daan ohjata vaihtelevan tuotannon mukaan (kysyntäjousto) tai energiaa voidaan varastoida. 
Näihin ratkaisuihin liittyvät olennaisesti uudet digitaaliset ratkaisut kuten esineiden internet. 
Samalla murrokseen liittyy myös kehitys, jossa rakennusten ja liikenteen energian tarve pie-
nenee, energiaomavaraisuus kasvaa ja rakennukset ja liikennevälineet muodostavat yhä kiin-
teämmän osan energiajärjestelmää. 

Kokeilut ovat yksi tapa rakentaa uuteen energiajärjestelmään liittyvää osaamista. Kokeilut on-
kin mainittu Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa (Hallitusohjelma 2015) tärkeänä uutena kei-
nona edistää innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, parantaa palveluja sekä vahvistaa alueellista ja 
paikallista päätöksentekoa. SET-hankkeen osahanke 4 (Kokeiluista oppiminen) tutkii, miten 
uuden energian kokeiluista voitaisiin oppia enemmän. Kokeiluina tässä tarkastellaan kotimai-
sia demonstraatiohankkeita, pilotteja, koerakentamishankkeita, muita kokeiluja ja varhaisia 
käyttökokemuksia uusien energiaratkaisujen soveltamisesta erityisesti rakennuksissa, raken-
netussa ympäristössä ja liikenteessä. Tällaisista kokeiluista on koottu yli 100 hankkeen tieto-
pankki, joka löytyy osoitteesta: http://energiakokeilut.fi  

SETin osahankkeessa 4 tehdään 20 tapaustutkimusta, joissa tutkitaan, miten kotimaisista de-
monstraatioista, piloteista, kokeiluista ja varhaisista käyttökokemuksista voitaisiin oppia erityi-
sesti sen suhteen mitä osaamisia energiamurroksessa tarvitaan ja mitä osaamisia toimintaym-
päristöstä puuttuu. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat suunnitteluun, asentamiseen, käyt-
töönottoon, käytettävyyteen, käyttöön, huoltoon liittyvät osaamiset. Tavoitteena on analysoida 
kokeiluja sen suhteen, mitä osaamista kokeiluissa tarvitaan ja minkälaista osaamista kokei-
luissa huomataan puuttuvan. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuspolitiikassa, käyttöliittymä-
muotoilussa ja palvelumuotoilussa. Lisäksi pyrkimyksenä on, että julkisesti rahoitetusta kokei-
lutoiminnastaa voitaisiin oppia nykyistä enemmän ja systemaattisemmin, erityisesti teknolo-
giapolitiikassa, energiapolitiikassa ja liikennepolitiikassa. Kaikkien 20 casen tulokset vedetään 
tätä tarkoitusta varten yhteen ja analysoidaan niistä nousevia oppimisen ja osaamisen haas-
teita ja mahdollisuuksia. 

Bussiloikka oli osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin toteuttamaa Kohti resurssiviisautta -han-
ketta. Hankkeen yhteydessä toteutettiin useita, kooltaan ja toteutustavoiltaan vaihtelevia ko-
keiluja vuosien 2013–2015 aikana. Bussiloikka-hanke toteutettiin vuosina 2014–2015 ja sen 
tavoitteena oli kannustaa kaupunkilaisia joukkoliikenteen käyttöön erilaisten kokeilujen avulla. 
Tämä case-raportti perustuu yhteensä 9 kokeilun toteuttajan haastatteluun Jyväskylän kau-
pungilta sekä Sitralta. Lisäksi on hyödynnetty hanketta koskevia aikaisempia tutkimuksia, sel-
vityksiä ja raportteja (Berg ym. 2014; Bussiloikka 2015; Laakso 2017; Mattinen ym. 2014), 
sekä Sitran nettisivuja joilla hanketta ja sen tuloksia esitellään laajasti. 
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2  Kohti resurssiviisautta -hanke: taustaa, tavoitteet ja tulok-
set 
 
Kohti resurssiviisautta -hanke toteutettiin Jyväskylässä vuosina 2013–2015. Hankkeen toteut-
tamisesta vastasivat Sitra ja Jyväskylän kaupunki, ja sen tavoitteena oli edistää ”resurssivii-
sautta”, eli vähentää luonnonvarojen käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kestävälle tasolle, 
hyvinvoinnista tinkimättä. Lisäksi tavoitteena oli luoda Hiilineutraali kunta (HINKU) -hankkeen 
innoittamana uudenlainen toimintamalli kaupungeille kestävän kehityksen edistämiseksi1. 

Hankkeen keskeisenä osana toimivat erilaiset kokeilut. Kaupunkilaisille järjestettiin vuonna 
2013 avoin ideahaku, jonka pohjalta yli 210 ideasta toteutettiin 14 kokeilua. Valintakriteereinä 
käytettiin muun muassa uutuusarvoa, toteutettavuutta, vaikuttavuutta sekä resurssiviisauden 
toteutumista. Nämä kokeilut vaihtelivat koulujen ruokahävikin vähentämiseen tähtäävästä hä-
vikkilounaskokeilusta paikallisen, tyhjillään olevan maatilan käyttöön nuorten työpajatoimin-
nassa. Kokeilujen kesto oli rajattu enimmillään neljään viikkoon ja budjetti 8000 euroon. Kaikki 
kokeilut toteutettiin Jyväskylän seudulla vuoden 2013 aikana, ja Sitran toimeksiannosta Suo-
men ympäristökeskus selvitti kokeilujen välittömät vaikutukset luonnonvarojen kulutuksen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen kannalta, sekä tarkasteli kokeilujen laajenemispotentiaalia (Matti-
nen ym. 2014). Kokeiluista kirjoitettiin blogimuotoiset raportit, jotka julkaistiin Sitran nettisi-
vuilla. Lisäksi paikallinen media nosti hanketta esiin uutisoimalla kokeiluista ja niiden tuloksista 
aktiivisesti. 

Joulukuussa 2013 hanketta jatkettiin valitsemalla kolme laajempaa pilottihanketta, jotka toteu-
tettiin vuosien 2014–2015 aikana. Nämä olivat paikkatietoon perustuva, maamassojen kulje-
tusten koordinointiin tarkoitettu Massainfo-palvelu, Resurssiviisas asuminen -hanke, jossa ko-
keiltiin luonnonvaroja säästäviä ja päästöjä vähentäviä asumisratkaisuja jyväskyläläisissä ta-
loyhtiöissä, sekä joukkoliikenteen käyttöön kannustava Bussiloikka, joka on tämän julkaisun 
aiheena.  

Hankkeen aikana Jyväskylän kaupungille laadittiin myös resurssiviisauden tiekartta2. Tiekart-
tatyöskentelyn yhteydessä järjestettiin työpajoja, johon oli kutsuttu laajasti eri toimijoita Jyväs-
kylän seudulta. Työpajassa määriteltiin aluksi tavoitetaso, ja sen jälkeen tarvittavat toimenpi-
teet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kokeilujen tulokset toimivat pohjana tiekarttatyösken-
telylle. Lisäksi hanke kytkettiin löyhästi uuden asuinalueen, Kankaan, kehittämiseen. Kangas 
on Jyväskylän kaupungin merkittävimpiä aluekehityshankkeita: entisen paperitehtaan alue 
keskustan tuntumassa, jossa vuonna 2040 tulee asumaan yli 5 000 ja työskentelemään noin 
2 100 ihmistä. Kankaalla testataan ”älykkäitä” ratkaisuja, kuten aurinkosähkön hyödyntämistä 
ja pyritään noudattamaan One Planet Living -konseptia3.  

Kohti resurssiviisautta -hankkeen myötä syntyi toimintamalli, jonka avulla kaupungit ja kunnat 
voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille 
sekä tulevaisuuden menestykselle (mm. Sitra 2015). Keväällä 2015 toimintamalli otettiin käyt-

                                                           

1 Resurssiviisaus. Sitra, https://www.sitra.fi/aiheet/resurssiviisaus/#mista-on-kyse, 6.4.2017. 
2 Jyväskylän kaupunki, http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/mita/tiekartta, 2.4.2017. 
3 Jyväskylän Kangas, kehittämishankkeita, http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336, 4.4.2017. 
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töön Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisau-
den tiekartat. Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä on jatkanut Suomen kestävien 
kaupunkien ja kuntien verkosto FISU (Finnish Sustainable Communities4), johon tällä hetkellä 
kuuluu kahdeksan kaupunkia. FISU-verkoston koordinointi siirtyi Sitralta Suomen ympäristö-
keskukselle ja Motivalle kesäkuussa 2015. 

Jyväskylä on Kohti resurssiviisautta -hankkeen jälkeen jatkanut erilaisten kokeilujen toteutta-
mista. Resurssiviisaus sisällytettiin kaupungin strategiaan vuonna 2014 ja tavoitteiden saavut-
tamista seurataan vuosittain muun strategian seurannan yhteydessä. Lisäksi kaupungilla toi-
mii 25 hengen muodostama resurssiviisaus-työryhmä, jossa eri kaupungin toimialat ovat 
edustettuina. Jyväskylä on mukana muun muassa Suomen ympäristökeskuksen hallinnoi-
massa, EU:n LIFE+ -ohjelmasta rahoitetussa CIRCWASTE -hankkeessa. Osana hanketta Jy-
väskylässä toteutettiin keväällä 2017 ideahaku kuluttajalähtöistä kiertotaloutta edistävistä ko-
keiluista5. 

Kohti resurssiviisautta -hankkeen vaikutuksia on arvioitu useissa selvityksissä. Mattinen ym. 
(2014) arvioivat kunkin 14 pienen kokeilun vaikutukset luonnonvarojen käytön ja kasvihuone-
kaasupäästöjen kannalta. Lisäksi selvityksessä käsitellään pintapuolisesti kokeilujen sosiaali-
sia ja taloudellisia vaikutuksia sekä laajenemispotentiaalia. Taulukossa 1 kuvaillaan Mattisen 
ym. (2014) tuloksia kestävään liikkumiseen liittyvien kokeilujen osalta. 

 

  

                                                           

4 FISU- Elinvoimaa resurssiviisaudesta, http://www.fisunetwork.fi/fi-FI, 2.4.2017.  
5 Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahanke, http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste/jyvas-
kyla, 2.4.2017. 
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Taulukko 1. Yhteenveto liikkumiseen liittyvien kokeilujen vaikutuksista. Tulosten varmuutta on 
kuvattu kolmiportaisesti: + epävarma, ++ jonkin verran epävarmuutta, +++ suhteellisen varma 
(Mattinen ym. 2014: 45). 

Kokeilu  Ilmastovaikutus Luonnonva-
rojen käyttö 

Taloudelliset vai-
kutukset 

Sosiaaliset vai-
kutukset 

Liikkuminen 

Kokeile edes 
kerran -jouk-
koliikenneko-
keilu  

+
+ 

Kokeilun vähennys noin 
10 t CO2e. 

Kokeilun vä-
hennys noin 
5 t CO2e. 

Menetetyt lippu-
tulot 

Yhteisöllinen ta-
pahtuma. Laa-
jentuessa ter-
veysvaikutuksia.

Lähiruoka-
taksi 

+ Kuljetuksiin/ yksityisau-
toiluun liittyvät mahdolli-
set vähenemät. Oleel-
lista on reittien optimaa-
lisuus ja kalusto. 

Ks. ilmasto-
vaikutus. 

Ei merkittäviä vai-
kutuksia. 

Helpotus kotita-
louksien arkeen.

Naurettavat/ 
naurattavat 
matkat  

 

+ 

 

Asenteisiin vaikuttami-
nen, kestävien elämän-
tapojen edistäminen. 
Autoilun vähenemiseen 
liittyvät vaikutukset. 

Ks. ilmasto-
vaikutus. 

 

Pienissä määrin 
säästöjä kampan-
jaan osallistujien 
keskuudessa jos 
autoilua on vä-
hennetty. 

Vähäisiä sosiaa-
lisia vaikutuksia. 
Laajentuessa ter-
veysvaikutuksia.

 

Lähiapu  + Vaikutuksia asukkaiden 
asiointimatkoihin: kimp-
pakyydit, yksittäisten 
matkojen väheneminen 
ja siten autoilun vaiku-
tukset. 

Ks. ilmasto-
vaikutus. 

 

Pääasiassa kulje-
tustarpeeseen 
kytkeytyvät 
säästö 

 

Merkittävät sosi-
aaliset vaikutuk-
set; lisääntynyt 
yhteisöllisyys ja 
turvallisuus ky-
lällä. 

Resurssirinki + Yksityisautoilun vähe-
neminen. Urheiluväli-
neiden elinkaareen liit-
tyvät vaikutukset. 

Ks. ilmasto-
vaikutus. 

Urheiluseurojen 
30 00 € säästö 
välinehankin-
noissa. 

Valmennuspäälli-
köiden verkoston 
positiivinen vai-
kutus työhyvin-
vointiin. 

Jyväskylän 
seudun mas-
sainfo 

+ Kuljetusten optimointiin, 
tyhjänä ajon vähentämi-
nen. 

Ks. ilmasto-
vaikutus 

Säästöpotentiaa-
lia kuljetusten op-
timoinnissa. 

Ei merkittäviä 
vaikutuksia. 

 

Sitran Gaia Consultingilla teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän re-
surssiviisasta toimenpidettä (kuten muun muassa henkilöautoilun vähentäminen sekä kotimai-
sen biokaasun tuotannon käyttö) voisivat tuoda Jyväskylän seudun talouteen noin sadan mil-
joonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin tuhat uutta, pysyvää työpaikkaa6. Samalla alueen 
vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla. Kun toimenpiteiden 

                                                           

6 Kaupungit voivat kohentaa taloutta ja työllisyyttä resurssiviisaudella, https://www.sitra.fi/uutiset/kaupungit-voi-
vat-kohentaa-taloutta-ja-tyollisyytta-resurssiviisaudella/, 2.4.2017. 
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määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäris-
tövaikutusten voidaan odottaa kasvavan (Gaia 2014). 

Myös Berg ym. (2014) arvioivat hanketta, erityisesti oppimisen, osallistamisen, julkisen kes-
kustelun synnyttämisen sekä rakenteiden ja käytäntöjen haastamisen näkökulmista. Heidän 
mukaansa monet Jyväskylän resurssiviisaat kokeilut onnistuivat merkittävien ympäristö- ja so-
siaalisten vaikutusten synnyttämisessä. Ne kykenivät testaamaan idean toimivuutta, havain-
nollistamaan, mitä resurssiviisaudella tarkoitetaan, ja luomaa innostunutta ja osallistavaa il-
mapiiriä teeman ympärille. Kokeilut tarjosivat kaupungille uudenlaisen, kevyen kehittämistyön 
välineen, joka auttoi käyttämään rajallisen ajan olennaiseen ja kannusti kokeilemaan uuden-
laisia toimintatapoja. Lisäksi hanke tarjosi alueen yrityksille mahdollisuuden kokeilla ja kehittää 
uusia ratkaisuja. Berg ym. (2014) kuitenkin arvioivat, että pysyvämpää tai laajempaa vaiku-
tusta varten tarvitaan muutoksia julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kuluttajien toimin-
nassa sekä uudenlaista poliittista päätöksentekoa.  

Edellä mainitut selvitykset käyttävät aineistonaan joko pieniä kokeiluja, tai osaa Jyväskylän 
kokeiluista, eikä kokonaisvaltaista arviota hankkeen tuloksista tai vaikutuksista itse hankkeen 
päättymisen jälkeen ole tehty. Tämä case-tutkimus pyrkii osaltaan avaamaan myös kokeilujen 
pitkäaikaisempaa vaikuttavuutta yhden pilottihankkeen, Bussiloikan, näkökulmasta. 

 

3  Bussiloikka 
 
Jyväskylässä julkisen liikenteen osuus matkoista on ollut laskussa vuosikymmeniä. Vuonna 
2009 tehdyn Jyväskylän seudun liikennetutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia alle viiden kilo-
metrin matkoista ja kolmannes alle 2,5 km matkoista tehdään henkilöautolla. Samoilla etäi-
syyksillä joukkoliikenteen käytön osuus on 6–12 prosenttia (Kalenoja & Kiiskilä 2010; Karlstedt 
2014). Karlstedtin (2014) tutkimuksen mukaan erityisesti elämäntilanne, mielikuvat kestävästä 
liikkumisesta, hajautunut kaupunkirakenne sekä yksilön koetut ympäristöön liittyvät rajalliset 
vaikutusmahdollisuudet toimivat esteinä kulkutapojen muutokselle. 

Kokeile edes kerran -kokeilussa, joka oli yksi 14 resurssiviisaasta kokeilusta, kaupunkilaiset 
saivat matkustaa päivän ilmaiseksi joukkoliikenteessä ja siten kokeilla, millaista joukkoliiken-
teen käyttäminen on. Yhtenä lauantaipäivänä maksuttoman joukkoliikenteen tarjonnut kokeilu 
saavutti yli 25 000 matkustajaa, kun tavallisena lauantaina matkustajia on alueella noin 10 
000. Mattisen ym. (2014) tekemän vaikutusten arvioinnin perusteella kasvihuonekaasupäästöt 
olivat kokeilupäivänä noin 10 tonnia (CO2e) eli 60 % pienemmät kuin vertailuajankohtana 
(Mattinen ym. 2014: 17). Kokeilun toteuttajat olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän liikenne 
Oy ja Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry. 

Kokeilun positiivisten tulosten pohjalta päätettiin toteuttaa Bussiloikka-pilottihanke, jonka ta-
voitteena oli saada joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvuun sekä hiilidioksidipäästöt ja 
polttoaineen kulutus laskuun. Kuten muissakin resurssiviisaissa kokeiluissa, myös tässä hank-
keessa korostui kokeilujen testiluonne: tärkeintä oli testata ideoiden toimivuutta, kerätä tietoa 
ja havainnollistaa, millaisten tekijöiden tulisi muuttua jotta ideat kehittyisivät käytännöiksi. 
Hanke toteutettiin pääosin vuonna 2014, mutta viimeiset kokeilut käynnistettiin vielä vuoden 
2015 alussa. Bussiloikka sattui ajallisesti samalle vuodelle, jolloin seudullisen joukkoliikenteen 
järjestämisvastuu siirtyi Jyväskylän kaupungille. Siten samassa yhteydessä uusittiin kalusto, 
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joukkoliikenteen ilme ja matkalippujärjestelmä, sekä uudistettiin markkinointia ja viestintää. 
Joukkoliikenneviranomaisen päätöksenteosta ryhtyi vastaamaan seudullinen joukkoliikenne-
jaosto. 

Bussiloikka-pilottihanke koostui seuraavista toimenpiteistä: 

- Kampanjat joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi (Linkkilippu eurolla -päivät ja tapahtu-
mien aikainen ilmainen joukkoliikenne) 

- Luovu henkilöautosta -kokeilu 
- Joukkoliikenne tutuksi ekaluokkalaisille 
- Resurssiviisaan liikkumisen toimintamalli ja sen testaaminen 
- Liikkumisen rytmittäminen ruuhkahuippujen tasaamiseksi 
- Neuvonta ja asiakasprofilointi 

Ohessa on lyhyt kuvaus kustakin toimenpiteestä sekä niiden keskeiset tulokset. 

 

Kampanjat joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi 
  

Vuoden aikana toteutettiin useita yhden päivän tai viikonlopun mittaisia kampanjoita, joissa 
joukkoliikenteen käyttö oli ilmaista tai kertalippu maksoi vain euron. 

Erityisesti Valon kaupunki -tapahtuman aikaan 25.–27.9.2014 kulkeneet ilmaisbussit keräsivät 
runsaasti matkustajia. Ilmaisia matkoja tehtiin lähes 17 000, kun normaalisti samalla aikavälillä 
matkoja tehdään noin 6 900. Lauantain aikana matkustajien määrä kolminkertaistui. Myös il-
manlaatu Jyväskylän keskustassa oli kampanjapäivinä parempi kuin normaalisti7. Kampanja-
viikonloppuun oli varauduttu ylimääräisellä kalustolla, sillä aikaisemmin toteutettu Linkki-il-
maispäivä oli ruuhkauttanut bussit8. Tämän seurauksena Jyväskylän liikenteelle oli tullut pal-
jon palautetta, kun joukkoliikenteen vakiokäyttäjät eivät olleet mahtuneet normaalisti käyttä-
miensä vuorojen kyytiin. 

Koska kampanja oli menestyksekäs, on ilmaisia päiviä jatkettu myös hankkeen jälkeen. Valon 
kaupunki -tapahtumaan on päässyt ilmaiseksi myös vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi paikallisen 
jääkiekkojoukkueen peleihin on päässyt bussilla ilmaiseksi, ja vuonna 2016 aloitettiin kokeilu, 
jossa messulipun hintaan on sisällytetty joukkoliikennelippu messukeskukselle. 

 

Luovu henkilöautosta -kokeilu 
 

Luovu henkilöautosta oli erityisesti kahden auton kotitalouksille suunnattu kampanja, jossa 
Jyväskylän seudun joukkoliikenne lahjoitti puolen vuoden linja-autoliput yhteensä 11 kotitalou-
delle, kun nämä luopuvat (yhdestä) talouden henkilöautosta. Kampanjaa mainostettiin erityi-
sesti taloudellisella kannustimella: vuoden bussilippu maksaa Jyväskylän alueella aikuiselta 

                                                           

7 Bussiloikalla joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousuun. Sitra, https://www.sitra.fi/artikkelit/bussiloikalla-joukkolii-
kenteen-kulkutapaosuus-nousuun/, 3.4.2017. 
8 Ilmaisbussit saivatkin yllättävän suosion. Keskisuomalainen 1.10.2014, http://www.ksml.fi/keski-suomi/Ilmais-
bussit-saivatkin-yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4n-suosion/298850, 3.4.2017. 
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620 euroa. Sen sijaan Jyväskylän seudun joukkoliikenteen mukaan pari vuotta vanhan kak-
kosauton ylläpitokustannus on vuodessa suunnilleen 5 000 euroa, jos se on maksanut uutena 
noin 25 000 euroa. Kokeilun toteuttajat valitsivat 22 hakijan joukosta 11 kotitaloutta mukaan 
hankkeeseen. Ilmaislippuja annettiin 1–2 kappaletta kullekin kokeiluun osallistuneelle kotita-
loudelle ja hanke kesti vuoden 2015 tammikuusta kesäkuun puoleenväliin9.  

Kokeilusta tehdyn tutkimuksen mukaan kuuden kuukauden kokeilun aikana osallistuneiden 
kotitalouksien liikkumisen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät keskimäärin 43 % henkeä koh-
den. Vähennys vaihteli 8 ja 69 prosentin välillä, ja yhden kotitalouden päästöt (jotka alun pe-
rinkin olivat hyvin vähäiset) nousivat hieman kokeilujakson aikana (Laakso 2017). Kokeilujak-
son päätyttyä vain muutamat kokeiluun osallistuneet jatkoivat joukkoliikenteen käyttöä. Nämä 
henkilöt olivat pääosin sellaisia, jotka olivat käyttäneet bussia jonkin verran jo aiemmin, tai 
jotka olivat juuri muuttaneet Jyväskylään tai jääneet esimerkiksi eläkkeelle, ja olivat siten muu-
tenkin eräänlaisessa muutostilanteessa. Yhtä osallistujaa (joka kokeilun jälkeen muutti naa-
purikuntaan) lukuun ottamatta kokeilijat eivät kuitenkaan myöskään ostaneet uutta autoa sen 
tilalle, josta luopuivat kokeilun alussa. Kokeilu oli siis menestyksekäs siinä mielessä, että osal-
listujat ryhtyivät pyöräilemään ja kävelemään enemmän, vaikka varsinainen joukkoliikenteen 
asiakkaaksi siirtyminen ei tapahtunutkaan odotetusti. Lisäksi kahden auton kotitalouksissa jäl-
jelle jääneen auton käyttö tehostui (Laakso 2017).  

 

Joukkoliikenne tutuksi ekaluokkalaisille 
 

Jyväskylän kaupunki loi varhaiskasvatukseen kestävän liikkumisen kasvatuksellisen mallin, 
jossa leikin avulla tutustutaan kestäviin liikkumismuotoihin10. Tuntien suunnittelusta ja toteut-
tamisesta vastasi JAPA yhteistyössä Liikenneturvan kanssa, ja mallia otettiin vastaavanlai-
sesta, päiväkotilapsille suunnatusta ja jätteiden lajitteluun keskittyvästä oppitunnista. Tari-
natunneilla opastettiin ja rohkaistiin lapsia joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumismuo-
tojen käyttäjiksi, ja myös liikenteen päästöt ja turvallisuus ovat keskeisesti mukana tunnin si-
sällöissä. Tunnin päätteeksi jokainen ekaluokkalainen sai mukaansa kaksi aikuisten ja kaksi 
lasten lippua, ja kotiläksyksi opastaa perheensä bussimatkalle sekä raportoida matkasta myö-
hemmin Jyväskylän liikenteelle. 

Mallia testattiin hankkeen aikana kaikkien Jyväskylän peruskoulujen ekaluokkalaisten opetuk-
sessa. Bussiloikka kouluun! -kiertue havaittiin toimivaksi ja järjestäjät saivat siitä paljon posi-
tiivista palautetta niin lapsilta, vanhemmilta kuin opettajiltakin, joten sitä päätettiin jatkaa ko-
keiluhankkeen päätyttyä. Lisäksi malli laajennettiin naapurikuntiin Muurameen ja Laukaaseen 
ja otettiin käyttöön Turun seudulla. Ajatuksena oli myös, että bussiretken yhteyteen voitaisiin 
alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa neuvotella retkivinkkejä ja alennuksia esimer-
kiksi uimahalliin, museoon tai teatteriin, mutta tämä on toistaiseksi jäänyt vielä toteutumatta. 

 

                                                           

9 Luovu omasta autosta, saat puolen vuoden bussilipun. Keskisuomalainen 28.11.2014, http://www.ksml.fi/keski-
suomi/Luovu-omasta-autosta-saat-puolen-vuoden-bussilipun/299081; Jyväskylän Liikenne, http://linkki.jyvas-
kyla.fi/uutinen/2/0/72032), 3.4.2017. 
10 Linkki tutuksi leikin varjolla. Sitra, https://www.sitra.fi/blogit/linkki-tutuksi-leikin-varjolla/, 3.4.2017. 
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Resurssiviisaan liikkumisen toimintamalli 
 

Yhdessä osahankkeessa luotiin Keski-Suomen keskussairaalalle suunnitelma työmatkojen 
muuttamiseksi resurssiviisaammiksi kasvattamalla joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn 
osuuksia työmatkaliikkumisessa. Mobinet ja Valpastin kehittivät työnantajien käyttöön ”kette-
rän toimintamallin” resurssiviisaaseen liikkumiseen11, jota sairaanhoitopiiri sekä Keski-Suo-
men ELY-keskus sitten testasivat12. Mallissa kartoitetaan henkilöstön liikkuminen kattavalla 
kyselyllä, kokeillaan käytännössä eri kulkutapoja, suunnitellaan toimenpiteitä tulosten pohjalta 
ja organisoidaan hankkeen jälkeen jatkuva työ.  

Hankkeessa kartoitettiin ensin työmatkaliikkumisen nykytila ja muutospotentiaali. Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin henkilöstöstä puolet tulee töihin yksin omalla autolla, mutta kolmannes 
heistä on sitä mieltä, että voisi tehdä työmatkansa myös jollain muulla tavalla. 65 prosenttia 
henkilökunnasta voisi omasta mielestään pyöräillä, ja 40 % kävellä töihin. Sairaanhoitopiirin 
henkilöstön työmatkoista aiheutuu vuodessa 2 420 tonnia hiilidioksidipäästöjä (580 kg/työnte-
kijä), mikä syntyy lähes ainoastaan automatkoista. Henkilökunnan oman arvion perusteella 
päästöjä olisi mahdollista vähentää 29 prosenttia.  

Kartoituksen jälkeen työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla erilaisia uusia kulkutapoja. 
Henkilöstö osallistui työpajoihin, joissa yhtenä tärkeänä teemana oli liikkumisen yhteys hyvin-
vointiin. Lisäksi pieni osa kokeili vaihtaa omaa kulkutapaansa: neljä työntekijää pyöräili töihin 
viikon ajan, neljä käytti bussia ja yksi mittasi joukkoliikennematkaan liittyvän kävelyn määrää. 
Vapaaehtoiset pitivät päiväkirjaa hyvistä ja huonoista kokemuksistaan, ja niistä kerrottiin hen-
kilöstön infotilaisuudessa sekä blogissa. 

Työn aikana todettiin, että potentiaalia joukkoliikenteen käytön lisäämiseen on, mutta jatkossa 
olisi tarvetta tukea työmatkaliikkumista muun muassa aikataulu- ja linjastosuunnittelun kei-
noin. Työnantajilla on vaikutusvaltaa henkilöstön työmatkojen kulkutavan valintaan. Ne voivat 
kannustaa työntekijöitään kestäviin liikkumismuotoihin esimerkiksi tarjoamalla työsuhdejouk-
koliikennelippuja, lainaamalla autoja ja pyöriä työasiointia varten, parantamalla pyörien pysä-
köintiä, kunnostamalla sosiaalitiloja sekä organisoimalla kimppakyytejä. Suurimmat vaikutuk-
set syntyvät, kun liikkumisen tuet ja kannustimet kohdistetaan oikeudenmukaisesti myös 
muille kuin autoilijoille, esimerkiksi erilaisten tukien muodossa. Kestävän liikkumisen tukemi-
seen liittyvät toimet työpaikalla voidaan koota esimerkiksi liikkumissuunnitelmaan tai matkus-
tuspolitiikkaan, ja niiden toteutumista tulee seurata säännöllisesti.  

Hanke sai Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä aikaan myös konkreettisia muutoksia: sairaalan 
tiloihin muun muassa lisättiin kuivauskaappeja, hankittiin uusia pyörätelineitä sekä kannustet-
tiin kimppakyytien ja joukkoliikenteen käyttöön. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty myös Jy-
väskylään rakennettavan uuden sairaalan suunnittelussa. Esimerkiksi polkupyörien pysäköin-
tiin ja joukkoliikenteen reittisuunnitteluun osattiin siten kiinnittää huomiota jo suunnitteluvai-
heessa. Kokeilun päätteeksi keskussairaalan henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta luopua au-
topaikasta kolmen kuukauden matkakorttia vastaan. Tällä pyrittiin osaltaan ratkaisemaan pu-

                                                           

11 Resurssiviisautta työmatkoihin Jyväskylässä, https://resurssiviisastyomatka.wordpress.com/toimintamalli/, 
3.4.2017. 
12 Työmatkoja pyörällä, kävellen ja joukkoliikennettä hyödyntäen. Sitra, https://www.sitra.fi/artikkelit/tyomatkoja-
pyoralla-kavellen-ja-joukkoliikennetta-hyodyntaen/, 3.4.2017. 
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laa autopaikoista sekä varautumaan siihen, että autopaikat vähenevät ennestään uuden sai-
raalan myötä. Autopaikoista luopujiksi ilmoittautui 27 henkilöä, ja heidän matkakorttiensa ku-
luista kolmanneksen kustansi Sitra, loput sairaanhoitopiiri. Luopujia oli odotettua vähemmän, 
ja syyksi epäiltiin sitä että sähkötolpallisiin autopaikkoihin on jopa vuosien jono, eikä niistä 
siten uskalleta helposti luopua (Bussiloikka 2015). Käytännössä resurssiviisaan työmatkaliik-
kumisen linjaukset voisivat näkyä uudessa sairaalassa esimerkiksi yksityisautoilun määrän 
vähenemisenä, kun kaupunki suunnittelee joukkoliikenteen aikataulut yhteistyössä sairaan-
hoitopiirin kanssa siten, että joukkoliikenteen aikataulut palvelevat työntekijöitä. 

Resurssiviisaan työmatkaliikkumisen -hanke tiivisti yhteistyötä Jyväskylän kaupungin liiken-
nesuunnittelun ja isojen työnantajien välillä. Hankkeesta viestittiin aktiivisesti myös muihin jy-
väskyläläisiin työyhteisöihin, ja kaikki tieto hankkeesta on saatavissa verkossa osoitteessa 
http://resurssiviisastyomatka.wordpress.com. Lisäksi Jyväskylän liikenne on jatkanut yritysyh-
teistyötä ja hyödyntänyt toimintamallia muun muassa kaupungin omien työntekijöiden liikku-
misessa. Uusimpien yhteistyökumppaneiden joukossa on myös Valmet, joka on yksi Keski-
Suomen suurimmista yksittäisistä työnantajista.  

 

Liikkumisen rytmittäminen ruuhkahuippujen tasaamiseksi 
 

Liikenteen ruuhkahuippuja pyrittiin tasaamaan selvittämällä ja kokeilemalla toimipaikkojen 
työskentelyn aloitus- ja lopetusajankohtien porrastamista, jolloin aamuruuhka joukkoliiken-
teessä jakautuisi tasaisemmin ja joukkoliikenteestä saataisiin entistä mukavampaa, sujuvam-
paa ja nopeampaa, ja siten matkustajamäärät kasvuun13. Ajatuksena kokeilussa oli, että uu-
sien väylien, kaistojen ja välineiden sijasta käytettäisiin tehokkaammin olemassa olevia (Bus-
siloikka 2015). Esimerkiksi perusopetuksen koulujen alkamisajankohtaa voisi siirtää hieman 
myöhemmäksi, jolloin töissä käyvät ja peruskoululaiset voivat kulkea busseilla eri vuoroissa. 

Porrastamista kokeiltiin paikallisessa koulussa, mutta yhtä lailla porrastaminen voisi koskea 
oppilaitosten lisäksi esimerkiksi työpaikkoja ja palvelupisteitä. Kokeilu ei tuottanut odotettuja 
tuloksia, sillä kokeiltu 15 minuutin myöhennys todettiin riittämättömäksi, eikä sillä ollut havain-
noitavaa vaikutusta ruuhkiin tai päästöihin. Tavoitteena oli kuitenkin jatkaa kokeiluja ja koke-
musten perusteella porrastaa aloitusaikoja enemmän, esimerkiksi 30–45 minuutilla (Bussi-
loikka 2015).  

 

Käyttäjäprofiilit ja neuvonta 
 

Osana Bussiloikka-hanketta oli tarkoitus myös luoda joukkoliikenteen käyttäjäprofiilit ja uudis-
taa joukkoliikenteeseen liittyvää neuvontaa muiden muutosten yhteydessä. Käyttäjäprofiloin-
nin tarkoituksena oli selvittää, joukkoliikenteen käyttämättömyyden syitä sekä joukkoliikenteen 
käyttäjiin liittyvää tietoa, kuten mihin kellonaikaan ja millaisille matkoille kohdistuvat suurimmat 

                                                           

13 Tässäkö yllätysratkaisu aamuruuhkiin? Sitra, https://www.sitra.fi/blogit/tassako-yllatysratkaisu-aamuruuhkiiin/, 
3.4.2017. 



  

 

 

 10 

liikkumistarpeet. Profiloinnin yhteistyökumppaneiksi ajateltiin Jyväskylän yliopistoa tai ammat-
tikorkeakoulua, mutta koska kumpikaan ei kyennyt hanketta toteuttamaan, se päätettiin siirtää 
myöhempään ajankohtaan (Bussiloikka 2015). 

Laatututkimuksella kuitenkin selvitettiin joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys 500 joukkoliiken-
teen käyttäjältä. Kysely keskittyi neljään ydinkohtaan, jotka olivat kuljettajan asiakasystävälli-
syys, kuljettajan ajotapa, bussin sisätilojen siisteys ja bussin ulkotilojen siisteys. Kyselyn kes-
kiarvoksi tuli 4,1 (asteikolla 1-5). Kysely tullaan jatkossa toistamaan kolme kertaa vuodessa 
(Bussiloikka 2015). 

Hankkeen tavoitteena oli myös rakentaa kuluttajia varten joukkoliikenteen reittiopas ja luoda 
siihen avoin rajapinta sovelluskehittäjien hyödynnettäväksi. Jyväskylän kaupunki kilpailutti 
reittioppaan, mutta se saatiin käyttöön viivästysten jälkeen vasta loppuvuodesta 2014. Käy-
tettävyydessä ja toiminnassa ilmeni runsaasti ongelmia, joiden vuoksi jatkokehittäminen lyk-
kääntyi keväälle 2015 Bussiloikasta erillisenä projektina. Reittioppaaseen asetetut tavoitteet 
eivät siten täyttyneet odotetulla tavalla (Bussiloikka 2015). 

 

 

4  Oppiminen kokeilussa 
 

4.1  Kokemuksia hankkeesta 

Yhteistä kaikille jyväskyläläisille kokeiluille oli, että niissä ei lähtökohtaisesti pyritty kehittä-
mään uusia teknologioita – sen sijaan pienet kokeilut keskittyivät erilaisten olemassa olevien 
ideoiden, kuten PiggyBaggy14 -tyyppisten naapuriapupalveluiden ja tilojen yhteiskäytön, tes-
taamiseen Jyväskylän alueella, tai tarjoamaan mahdollisuuksia testata olemassa olevien pal-
veluita, kuten joukkoliikennettä tai tavaroiden korjauspalveluita. Siten Kohti resurssiviisautta -
hanke poikkeaa esimerkiksi Fiksun Kalasataman kaltaisista kokeilualustoista, joiden ensisijai-
sena tavoitteena on luoda uutta, teknologisiin ratkaisuihin pohjautuvaa liiketoimintaa. 

Myöskään Bussiloikka-pilottihankkeessa testatut asiat eivät olleet varsinaisesti uusia, vaan 
tavoitteena oli kokeilla, miten erilaiset kampanjat tai toimintatavat soveltuisivat Jyväskylään ja 
Jyväskylän seudun joukkoliikenteeseen. Erilaisia kampanjoita on järjestetty myös muualla 
Suomessa – esimerkiksi Helsingin seudulla joukkoliikenteen uusasiakashankinta-kampan-
jassa asukkailla esimerkiksi oli mahdollisuus tilata ilmaiseksi kotiinsa matkakortti, johon oli 
ladattu kahdeksi viikoksi matkustuskautta (Vaahtera ym. 2015). Tallinna siirtyi kaupungin 
asukkaille kokonaan ilmaiseen joukkoliikenteeseen vuonna 2013, ja erilaisia taloudellisiin kan-
nustimiin perustuvia kampanjoita ja tutkimuksia on toteutettu laajasti (mm. Cats ym. 2014; 
Redman ym. 2013). 

Bussiloikassa kokeiltiin kuitenkin useita asioita, jotka olivat uusia Jyväskylässä, ja koko jouk-
koliikenteen järjestämiseen liittyvä uudistus oli kytketty hankkeeseen. Siten moni asia oli 
vuonna 2014 uutta joukkoliikenteen järjestäjille ja kokeilujen toteuttajille, ja Bussiloikka sekä 

                                                           

14 Piggy Baggy, http://piggybaggy.com/en/, 4.4.2017. 
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sitä kautta saatu Sitran tuki tarjosivat haastateltujen mukaan hyvin tukea ja näkyvyyttä uudis-
tuneelle joukkoliikenteelle. Bussiloikka-hankkeen toteuttajat kuvasivat Sitran roolia erään-
laiseksi ”selkänojaksi”, sekä sitä kuinka hanke mahdollisti sellaisten asioiden tekemisen, joista 
oli ollut suunnitelmia, mutta jotka resurssipulan vuoksi olivat jääneet tekemättä tai olisi tehty 
useiden vuosien aikajänteellä. Hanke tarjosi siten ”kipinän” ja kannustimen todella tehdä asi-
oita ja saada uudistuksia alulle. Monien uudistusten kytkeytyminen toisiinsa sekä se, että ko-
keiluista oli ehtinyt jo kulua aikaa, tekivät kuitenkin haastatelluille hankalaksi arvioida yksittäi-
siä Bussiloikka-toimenpiteitä.  

Itse toimenpiteiden toteutuksesta Bussiloikassa vastasi enimmäkseen muutamia henkilöitä 
Jyväskylän seudun liikenteeltä. Kuten monissa muissakin kokeiluissa, oli JAPA mukana myös 
Bussiloikassa ja vastasi erityisesti ekaluokkalaisten liikennekasvatusprojektista. Sitran rooli oli 
toimia paitsi rahoittajana, myös koko Kohti resurssiviisautta -hankkeen koordinaattorina ja yh-
teystahona kattohankkeen, pilottien ja muiden kokeilujen välillä. Sitran kautta hankkeeseen 
saatiin hankeosaamista sekä asiantuntijaresursseja hankkeiden koordinointiin, viestintään ja 
muuhun hallintoon liittyen. 

Kokeilujen luonteesta johtuen ei muissa kaupunki- tai kaupunginosahankkeissa esiintyneitä 
hankaluuksia, kuten kaavoitukseen, rakentamiseen tai tietosuoja-asioihin liittyviä ongelmia, 
tullut vastaan. Sen sijaan muutamia pieniä teknisiä haasteita oli, kun esimerkiksi uusi lippujär-
jestelmä ei aina taipunut kokeiluihin tai tiettyjä lipputuotteita yhä puuttui. Reittioppaan kehittä-
minen jäi hankkeen ulkopuolelle, kuten myös asiakasprofilointien tekeminen. Näissä keskei-
nen syy oli toisaalta reittioppaan viivästyminen ja toisaalta sopivan toteuttajatahon puuttumi-
nen profilointien tekemiseen (Bussiloikka 2015). 

Varsinaisia osaamispuutteita eivät haastateltavat kuitenkaan tunnistaneet, sillä Sitran ja 
JAPA:n kautta oli helposti löydettävissä asiantuntijoita tukemaan muun muassa joukkoliiken-
nekasvatus- tai toimintamallityötä, johon Jyväskylän liikenteellä itsellään ei ollut osaamista. 
Koska JAPA on vastannut myös aiemmista vastaavista koulutuksista Jyväskylän seudulla, 
tapahtui joukkoliikennetunnin järjestäminen ekaluokkalaisille sujuvasti. Kuten yksi haastatel-
luista kertoi, ”meil ei ollu siinä mitään uutta aikataulujen ja vastaavien tämmösten pyörittämi-
sessä, koska siitä meillä on vuosien kokemus jo pohjalla.” Oppitunnit ”myytiin” rehtoreille eri-
tyisesti liikenneturvallisuuteen ja lasten itsenäiseen liikkumiseen liittyvillä asioilla. Yritysyhteis-
työssä ja tällaisessa ”myynnissä” oltiin yhden haastatellun mukaan aluksi ”epämukavuusalu-
eella”, mutta hankkeen kokeiluluonteesta johtuen eri osapuolet suhtautuivat hankkeeseen 
ehkä normaalia avoimemmin, ja siten yhteistyö sujui helposti ja tasoitti tietä tuleville yhteistyö-
projekteille. Myös toimintaympäristön tunteminen koettiin tärkeäksi, eikä joukkoliikenne ehkä 
taivu samanlaisiin kokeiluihin kuin jotkut muut sektorit. Yhden haastatellun sanoin ”lainsää-
dännön ja sen toimintaympäristön tuntemus, niin se ois kuitenkin aika tärkeetä. Vaikka joskus 
tavallaan ne villit ideat sieltä toimialan ulkopuolelta, voi olla niitä parhaita ja niistä voi lähtee 
rakentaan, mut sitte kuitenkin se täytys tuntee se toimintaympäristö”. 

Yllättävimmäksi asiaksi hankkeen toteuttajat mainitsivat kokeilemisen vaatiman työmäärän. 
Kokeilut tehtiin ”oman työn ohella” eikä esimerkiksi niiden arviointiin juuri ollut resursseja. Li-
säksi osa toimenpiteistä siirrettiin toteutettavaksi itse hankkeen jälkeen keväälle 2015, koska 
niitä ei ehditty toteuttaa tai niiden toteuttaminen kesti kauemmin kuin mikä hankkeen aikataulu 
oli. Esimerkiksi reittiopasjärjestelmän kehittämiseen kilpailutuksineen ja jatkokehittämistarpei-
neen vuoden määräaika oli yksinkertaisesti liian lyhyt. Hankkeen jälkeen Jyväskylän liiken-
teelle on rekrytoitu lisää henkilöitä vastaamaan kestävän liikenteen kehittämisestä Jyväskylän 



  

 

 

 12 

seudulla. Uudenlaisten toimintatapojen, kuten yritysyhteistyön ja siihen liittyvän ”lobbaami-
sen”, vakiintuessa ne myös koetaan helpommiksi. Myös järjestelmien kehittyminen tekee jat-
kuvasti erilaiset kokeilut helpommiksi, kun esimerkiksi lipputuotteiden valikoima monipuolistuu 
ja niitä voidaan siten paremmin kytkeä esimerkiksi messulippujen yhteyteen. 

 

4.2  Kokeilun tuomat muutokset totuttuihin toimintatapoihin 

Kohti resurssiviisautta -hankkeen tavoitteet olivat hyvin avoimet – keskeistä oli tuoda uuden-
laista, kokeiluihin ja tekemällä oppimiseen pohjautuvaa toimintatapaa kaupungin hallintoon ja 
hankkia kokemuksia FISU-verkoston toiminnan käynnistämiseksi. Myöskään Bussiloikka-
hankkeen toteuttajilla ei ollut yksityiskohtaisempaa näkemystä esimerkiksi hankkeen keski-
sistä tavoitteista eikä hankkeen onnistumiselle ollut numeerisia (tai muita) mittareita. Kun Jy-
väskylän liikenteelle keskeistä oli saada joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvuun sekä tu-
kea kehitteillä olleille ideoille, oli JAPA:lle ja Sitralle oleellisempaa uudenlaisen toimintatavan 
testaaminen ja kehittäminen, sekä tämän toimintatavan vieminen kunnalliseen päätöksente-
koon.   

Bussiloikka osoittautui ”käänteentekeväksi kokemukseksi” hankkeen vetäjille ja haastateltujen 
mukaan Bussiloikka oli erittäin onnistunut hanke. Tapahtumien, tilaisuuksien ja kampanjoiden 
myötä joukkoliikenteellä matkusti tuhansia ihmisiä – sellaisiakin, jotka eivät joukkoliikennettä 
yleensä käytä. Esimerkiksi Valon kaupunki -tapahtuman yhteydessä järjestetty maksuton 
joukkoliikenne nosti käyttäjämäärää päivän aikana 140 prosentilla13. Hankkeen tavoitteita, eli 
joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvattamista, hiilidioksidipäästöjen pienentämistä, polt-
toaineen kulutuksen laskemista, hiukkaspäästöjen vähentämistä ja hengitysilman laadun pa-
rantumista onnistuttiin hankkeen aikana edistämään ”vähintäänkin kohtuullisesti”15. Hankkeen 
jälkeen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet ”räjähdysmäisesti”, kuten yksi 
haastatelluista kuvaili: matkustajia oli vuonna 2016 11,3 % enemmän kuin aikaisempana 
vuonna, ja vuoden 2017 puolella kasvua on ollut maaliskuuhun mennessä jo yli 6 %. Ennen 
Bussiloikka-hanketta matkustajamäärät olivat vuosia laskeneet. On kuitenkin muistettava, että 
lähtötaso oli hyvin vaatimaton: joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli vuosien saatossa pudon-
nut 5 prosenttiin. 

Tärkeä havainto hankkeen toteuttajille oli, että joukkoliikenteen käyttötapaosuuden kasvatta-
minen ei onnistu ainoastaan paikallisliikenteen toimijoiden voimin, vaan laajempi siirtymä yk-
sityisautoilusta joukkoliikenteeseen edellyttää myös yhteiskunnallisia säätelytoimia esimer-
kiksi aikataulujen ja liikkumistarpeiden muuttamisessa. Esimerkiksi Jyväskylässä moni työs-
säkävijä ajaa kaupunkiin kaupunkialueen ulkopuolelta, josta julkisen liikenteen yhteydet kau-
punkiin ovat riittämättömät erityisesti, kun liikkumistarpeisiin lisätään työssäkäynnin lisäksi esi-
merkiksi kauppa-asiointi ja lasten kuljettaminen päivähoitoon (ks. myös Laakso 2017). Tär-
keää olisi haastateltujen mukaan myös markkinoida joukkoliikennettä jatkossakin suhteutta-
malla bussilla matkustamisen hintaa auton käyttökustannuksiin. Tätä kokeiltiin Luovu henkilö-
autosta -kokeilussa, jonka markkinoinnissa autoilun korkeat kustannukset nostettiin kärkeen16. 

                                                           

15 Bussiloikalla joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousuun. Sitra, https://www.sitra.fi/artikkelit/bussiloikalla-joukko-
liikenteen-kulkutapaosuus-nousuun/, 3.4.2017. 
16 Bussilippu vuodeksi talvirenkaiden hinnalla. Sitra, https://www.sitra.fi/artikkelit/bussilippu-vuodeksi-talvirenkai-
den-hinnalla/, 3.4.2017. 
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Lisäksi ekaluokkalaisille suunnatulla tunnilla puhutaan myös kävelystä ja pyöräilystä, ja Jy-
väskylän liikenne on mukana JAPA:n organisoimassa lastipyörälainaamossa, jonne Jyväsky-
län liikenne sponsoroi kaksi pyörää. 

Hanke mahdollisti sellaisten asioiden kokeilun, joita muuten ei esimerkiksi taloudellisten ris-
kien tai ajanpuutteen vuoksi olisi uskallettu kokeilla17. Haastateltavat eivät usko, että Bussi-
loikan kaltaista hanketta olisi tehty ilman Kohti resurssiviisautta -hankkeen tuomaa tukea ”ai-
nakaan niin monipuolisesti.” Yksi toteuttajista kertoi, kuinka ajatus Bussiloikan kaltaisesta 
kampanjasta oli ollut olemassa jo pidempään, ja mahdollisuus toteuttaa se osana Kohti re-
surssiviisautta -hanketta keskeisesti mahdollisti olemassa olevien suunnitelmien toteuttami-
sen ja tuen saamisen toteuttamiselle. Osa toimenpiteistä, kuten asiakasprofilointi, jätettiin lo-
pulta tekemättä ajan- ja yhteistyökumppaneiden puutteen vuoksi. Nämä toimenpiteet kuitenkin 
toteutettiin myöhemmin ja ”Bussiloikka” jatkuu Jyväskylässä edelleen – erilaisia kampanjoita, 
ilmaispäiviä, yritysyhteistyötä ja liikennekasvatusta on jatkettu ja uusia ideoida kehitetään jat-
kuvasti. Jyväskylässä testattiin muun muassa ilmaisia bussimatkoja lastenvaunujen kanssa 
liikkuville vanhemmille, ja myöhemmin kokeilu vakinaistettiin. Lisäksi testattiin pääkaupunki-
seudun Kutsuplus-mallin (HSL 2016) mukaista kutsuliikennettä, mutta tätä kokeilua ei jatkettu. 

Tällainen ”lupa epäonnistua”, tai enemminkin mahdollisuus muuttaa suunnitelmia kesken kai-
ken, teki resurssiviisaista kokeiluista mielekkäitä toteuttajille (ks. myös Berg ym. 2014). Jos 
jokin asia ei toimikaan, se ei tarkoita että heti tarvitsisi ”luovuttaa ja lyödä hanskoja tiskiin ja 
sanoo että tää homma ei toimi. -- Et [huomataan että] se ei toimi nyt, mut voi toimii kahen 
vuoden päästä jos on toimintaympäristö muuttunu. -- Ehkä sillon ei ole ollut aika kypsä mut 
joskushan nämä asiat lähtevät et niillä voi olla kuitenkin juurensa jossakin, vähän niin sanotusti 
ei sillä hetkellä onnistuneessa kokeilussa mut sit se voiki lähtee jossain toisella paikkakunnalla 
pikkusen, erilaisena ja kun, aika on muuttunut ja toimintaympäristö on pikkusen muuttunut. Et 
ei tavallaan niistäkään ei, niit ei kannata haudata vaan jonnekin et kun yritetään unohtaa kun 
tämä ei täällä ehkä niin onnistunu ku oltiin ajateltu.”  

Kaiken kaikkiaan koettiin, että kaupungin toimintatapoihin on Bussiloikan (ja Kohti resurssivii-
sautta -hankkeen) myötä tullut muutoksia: ”siihen on tullu vähän enempi semmosta tekemisen 
meininkiä ja sitä semmosta että ei kaikki ei tarvi olla ihan loppuun asti mietitty ja voi kokeilla 
ja voi epäonnistuakin. -- Et ehkä semmosta, ainakin asennemuutosta.” Asioita ”mietitään eri 
kanteilta” ja ollaan aiempaa rohkeampia uuden tekemisessä ja kokeilemisessa. Kuten yksi 
haastatelluista kuvailee, Bussiloikka on ”huippuesimerkki hyvästä, isommasta kokeilevasta 
kehittämisestä” sekä lähestymistavasta, jossa joukkoliikenteen käyttöön kannustetaan ”huu-
morilla ja mukavalla fiiliksellä”.  

Muuttiko Bussiloikka sitten kaupunkilaisten liikkumiseen liittyviä tapoja tai käytäntöjä? Vaikka 
joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet, oli lähtötaso hyvin vaatimaton. Kuten yksi 
haastatelluista toteaa, ”mul on ainakin varmasti paljon sellasia kavereita jotka ei tiiä yhtään 
mitään noista kokeiluista. -- Et en mä tiedä et kuinka vahvasti se on, tai kuinka ison 
ihmisjoukon arjessa se sitte on näkyny juuri muina kun tämmösinä Bussiloikka-päivinä -- et 
onks se jääny sitten ihmisten mieliin et tääl nyt on tämmöstä resurssiviisauteen liittyvää 
kokeilua ni, en kyllä osaa sanoo.” Myöskään Sitran toteuttaman kyselyn mukaan 

                                                           

17 Bussiloikalla liikenteen kulkutapaosuus nousuun. Sitra, https://www.sitra.fi/artikkelit/bussiloikalla-joukkoliiken-
teen-kulkutapaosuus-nousuun/, 3.4.2017. 
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resurssiviisaus käsitteenä ei ole merkittävästi tunnetumpi hankkeen jälkeen kuin ennen sitä. 
Samalla moni kuitenkin toteaa, että resurssiviisaus on tullut eräänlaisena ”avainsanana” 
kielenkäyttöön muun muassa mediassa: ”sitä en tiiä että kuinka hyvin se sitten oikeesti, itse 
kukin oikeesti sisäistää että mitä kaikkee se tarkottaa tai mitä se vois tarkottaa niissä omissa 
valinnoissa mutta, mut ehkä se on hyvä että se on edes siellä kielenkäytössä sitten että, kyl 
se vielä varmaan sitten, ui sinne käytäntöihinkin, aina välillä.” 

 

5  Oppimisen siirtäminen kokeilujen välillä ja niiden yli 
 

5.1  Hankkeen dokumentointi ja arviointi  

Tiedonkeruu Bussiloikka-hankkeessa oli hyvin vaihtelevaa. Koska ilmainen joukkoliikenne tar-
koittaa, että matkakorttia ei tarvitse käyttää eikä matkalippua ostaa, perustuu matkustajamää-
rien arviointi kuljettajilta saatuun palautteeseen. Selvää kuitenkin on, että matkustajamäärät 
kasvoivat merkittävästi. Suomen ympäristökeskus toteutti arvion ilmaisen joukkoliikenteen il-
mastovaikutuksista (ks. Mattinen ym. 2014), ja ilmanlaadun parantuminen havaittiin seuraa-
malla ilmanlaatuportaalia verkossa18. 

Luovu henkilöautosta -kokeilussa tiedonkeruu perustui osallistujien matkakorttidataan, sekä 
osallistujien tekemään raportointiin omasta matkustamisestaan. Näiden tietojen perusteella 
arvioitiin kokeilun ilmastovaikutukset sekä kokeilun vaikutukset osallistujien liikkumiskäyttäy-
tymiseen (Laakso 2017). Lisäksi osahankkeen yhteydessä toteutettiin kysely joukkoliikenne-
toimijoille, mutta sen vastaajamäärä jäi pieneksi. 

Sitä, kuinka moni ekaluokkalainen vanhempineen käyttää ilmaiseksi samaansa matkalipun, 
on myöskään mahdotonta tilastoida koska liput ovat normaaleja kertalippuja. Lapsille anne-
taan kotitehtäväksi kirjoittaa tekemästään bussimatkasta, ja näitä raportteja tulee paljon. Ne 
kaikki luetaan, ja niistä, kuten muistakin matkoista, saatu palaute käsitellään pintapuolisesti. 
Lisäksi JAPA on pyytänyt palautetta tunneista opettajilta ja vanhemmilta, ja opettajilta saadun 
palautteen perusteella malli on levinnyt myös opettajien itsensä käyttöön muilla tunneilla. Re-
surssiviisaan liikkumisen toimintamallista kerättiin niin ikään palautetta sen testaamisen yh-
teydessä, ja mallia kehitettiin palautteen perusteella19  

Jyväskylän liikenne kerää säännöllisin väliajoin palautetta matkustajilta. Vaikka syvällisem-
pään analyysiin olisi haastateltujen mukaan aihetta ja aineistoa voisi sellaiseen käyttää, ei 
joukkoliikenneviranomaisilla ole tällaiseen resursseja. Jos palautteen perusteella kuitenkin ha-
vaitaan selkeästi korjattavissa olevia ongelmia, kuten jonkin vuoron jatkuvaa myöhästelyä, 
niihin puututaan. Kuitenkin yksittäisten kokeilujen vaikutuksien arvioiminen on hankalaa. Esi-
merkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvien vanhempien määrä arvioidaan kuljettajien tekemän 
tilastoinnin avulla, mutta on mahdotonta arvioida kuinka moni tekisi matkan joka tapauksessa, 

                                                           

18 http://www.ilmanlaatu.fi/  
19 Ketterä toimintamalli työnantajille resurssiviisaiden työmatkojen lisäämiseen, https://resurssiviisas-
tyomatka.wordpress.com/toimintamalli/, 6.4.2017. 
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oli se ilmainen tai ei, vaikka lastenvaunujen kanssa matkustavien määrässä onkin havaittu 
kasvua.  

Myöskään JAPA tai Sitra eivät ole keränneet tietoa hankkeesta tai seuranneet sen vaikutuksia 
hankkeen päättymisen jälkeen. Kuten yksi sitralainen kuvaili, Sitra on ”käynnistäjäorganisaa-
tio” eikä siten sen tavoitteenakaan ole sen tarkemmin jäädä seuraamaan käynnistämiensä 
hankkeiden pitkäaikaisempia vaikutuksia. Tavallaan yksi kokeilujen keskeisistä ominaisuuk-
sistakin on keveys myös raportoinnissa. Yksi haastateltavista kuvaili Bussiloikan kaltaista te-
kemällä oppimista positiiviseksi muutokseksi aiempaan toimintakulttuuriin, joka oli ”semmosta 
pitkää harkintaa ja pitkää selvittelyä ja tutkimusta ja niin edelleen ja sen raportoimista”.  

Kokeilujen vaikutusten arvioinnin kannalta kevyt raportointi asettaa kuitenkin haasteita. Koska 
tällaisesta päättyneiden hankkeiden seuraamisesta ei kukaan ole ottanut omistajuutta, eikä 
tietoa hankkeen aikana juuri kerätty, on sellaisen kerääminen ja hankkeen vaikutusten arvioi-
minen jälkikäteen hankalaa. Koska joukkoliikenteessä on tehty sekä Bussiloikka-hankkeen 
aikana että sen jälkeen myös lukuisia muita muutoksia ja uudistuksia, on myös yksittäisten 
toimenpiteiden tai pidempiaikaisten vaikutusten arvioiminen jälkikäteen hankalaa. Bussi-
loikassa arviointi painottui Suomen ympäristökeskuksen tekemään arvioon ilmaisten joukko-
liikennepäivien ympäristövaikutuksista sekä yhteen tapaustutkimukseen (Laakso 2017; Matti-
nen ym. 2014). Esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvua ei kuitenkaan ole arvioitu 
ilmastovaikutusten tai muiden ympäristövaikutusten näkökulmasta. Yksi haastateltavista nosti 
myös esiin, että kun kokeilujen on tarkoitus olla hallinnollisesti kevyitä suunnittelusta toteutuk-
seen, ei arviointiinkaan oleteta käytettävän paljoa aikaa tai resursseja: ”jos kokeilutkin on osit-
tain tehty sillai melko nopeasti ja kevyesti niin ei me voida lähtee siihen et se [arviointi] on 
jotenkin hirmu tarkkaa”. Tämä on toisaalta ongelmallista, koska arviointi on keskeisessä roo-
lissa kokeiluista oppimisessa (mm. Luederitz ym. 2016).  

 

5.2  Viestintä hankkeen toiminnasta ja tuloksista 

Bergin ym. (2014) mukaan läheisiin tapausesimerkkeihin vetoaminen voi tarjota yhteiskunnan 
kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa vahvempia välineitä kuin laajempiin aineistoihin pe-
rustuvat mutta kaukaisemmat ja tuloksiltaan abstraktit tutkimukset. Kuten yksi haastatelluista 
totesi, koko hankkeen idea oli ennen kaikkea kokeilla erilaisia asioita: ”kokeilukulttuurin omi-
nainen piirre että kokeillaan, katotaan et mikä täs on hyvä ja sit monistetaan, jatketaan, tai 
sitten et jos todetaan että ei tää nyt oikein toiminutkaan niin sitten muutetaan tai ei jatketa.”

Monille haastatelluille hankkeen yksi keskeinen ominaisuus oli se, että kokemuksista myös 
viestitään eteenpäin: ”paljon on semmosta, just meidän toimintatapoihin liittyvää minkä pitäs, 
pystyä jotenkin uudistumaan ja sitä uudistamaan et sellaseen sitten taas noi kokeilut toimii 
hyvin ja voi olla semmonen heräte ja tuki sitten tehdä se ja sitten jos joku toimii tai mikä ei 
toimi niin sitten taas siitä, kertominen, muille.” Koko hankeen yksi tunnuspiirre oli se, että me-
dia oli tiiviisti mukana ja viesti pienten kokeilujen sekä pilottihankkeiden etenemisestä, ja siten 
kokemukset levisivät laajalle median ja Sitran viestinnän kautta. Bussiloikan eri toimenpiteistä 
raportoitiin – kuten muistakin resurssiviisaista kokeiluista – blogimuotoisesti Sitran verkkosi-
vuilla. Lisäksi nämä raportit julkaistiin kaupungin omilla sivuilla, ja erityisesti Keskisuomalainen 
uutisoi hankkeesta tiiviisti. 
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Koska viestintä oli keskeisessä osassa hanketta alusta saakka, oli kokeilujen toteuttajille luon-
tevaa viestiä kokemuksistaan eteenpäin myös muualla kuin mediassa. Bussiloikka-hankkee-
seen liittyen kokemuksia on jaettu erityisesti lähialueen muihin kuntiin, muihin keskisuuriin 
kaupunkeihin, FISU-verkoston kautta sekä erilaisten muiden kokeiluhankkeiden, kuten Kokei-
leva Suomi -hankkeen tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä. Vaikka varsinainen media-
huomio laantui itse hankkeen päätyttyä, on toteuttajiin kuitenkin yhä oltu yhä yhteydessä ja 
kyselty kokemuksia. Yksi haastateltavista kertoi yhteistyön olevan aktiivista: ”kyllä aika paljon 
tehään yhteistyötä että, hyvät verkostot on, näitten kaupunkiseutujen kesken ja sieltä saahaan 
aika paljon kaikkea tietoa ja tietovaihtoa on ja sitten ideoitaki tulee. Ja sitte, käydään vierailuilla 
ja tämmösissä näin toisten luona ja, vähän tarkemmin tutustumassa niitten systeemeihin.” 

Bussiloikka-hankkeesta laadittiin loppuraportti, jossa eri toimenpiteiden onnistumista on ku-
vailtu myös kriittisesti. Toisin kuin mediassa, jossa painottuu positiivinen viesti, loppurapor-
tissa sekä muiden joukkoliikenteen toimijoiden kanssa viestimisessä tuodaan esille avoimem-
min myös esiin nousseita haasteita – tosin nämä haasteet ovat pääosin jo edellä mainittuja, 
esimerkiksi reittioppaan toteutuksen viivästymiseen liittyviä asioita, eivätkä varsinaisesti ”epä-
onnistumisia”. 

Kokemukset heijastuvat myös toimintaan kaupungin sisällä ja moni haastateltavista kertoo, 
että kaupunki kannustaa nykyisin rohkeisiinkin kokeiluihin. Yhden haastateltavan mukaan 
hanke yhä näkyy jyväskyläläisten toimijoiden ”otteessa, et ne nostaa esiin että bussikokei-
lussa me tehtiin näin, jos vaikka mennään toimialalta toiselle, niin et oisko tässä samoja ele-
menttejä tai et siellä ollaan valmiita tekemään asioita. Et mikä on sitten, ikään kuin muna ja 
kana mutta siis, tommoset kokeiluhankkeet tuo sit niitä mahdollisuuksia tehdä ja oppia ja sit 
taas se ehkä vähitellen rupee laajeneen muille aluille. -- Kiinnostavaa nähdä että miten sitten 
tää ajatusmaailma ja semmonen sit voi vähitellen mennä.” 

 

5.3  Hankkeen skaalautuminen ja muita tulevaisuuden näkymiä 

Joukkoliikenteen laajemmassa kehittämisessä päästiin hankkeen myötä vauhtiin, ja myöhem-
min on saatu rahoitusta myös tuleville hankkeille, joukkoliikenteelle huomiota paikallisessa 
mediassa sekä lisää yhteistyömahdollisuuksia yritysten ja tapahtumien kanssa. Vaikka 
joukkoliikenteessä erilaiset kampanjat ja muut toimenpiteet ovat jatkuneet Bussiloikan 
hengessä, yksi hankkeen toteuttajista kuvailee kuinka lyhyet hankkeet ja kokeilut ovat usein 
”vähän semmosia raapasuja.” Olisikin tärkeää, että myös kokeilut olisivat selkeästi osa jotain 
”jatkumoa”, jotta vältyttäisiin katkoksilta ja siltä, että ”saman työn alottaa joku muu taho hetken 
päästä, uudestaan ja joutuu alottaa sen ikään ku nollasta”. Saman nostavat esiin Berg ym. 
(2014) selvityksessään: olisi tärkeää kytkeä kokeilut osaksi laajempaa ”muutosstrategiaa”, 
jotta kokeilut eivät jää irrallisiksi. Jyväskylän liikenteellä tämä toteutuu osittain 
joukkoliikennestrategian muodossa, osittain siten että resurssiviisaus on osa kaupungin 
strategiaa20.  

Haastateltava nostaa esiin myös idean ”jatkorahoituspolusta”, joka varmistaisi sen että 
kokeilujen jatkuvuus tai kokeiluista lähtevät ideat eivät tyssäisi hankkeen päättymiseen. Kun 
julkisella rahalla kuitenkin toimitaan, olisi tärkeää saada tieto ”parhaalla mahdollisella tavalla 

                                                           

20 Strategia. Jyväskylän kaupunki, http://www.jyvaskyla.fi/strategia_ja_hankkeet/kaupunkistrategia, 6.4.2017.
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kaikkien toimijoiden käyttöön”, sillä usein käy niin että kaikki ”hyvä data ja [hyvin tehdyt 
hankkeet], niin niistä ei tiiä enää hetken päästä muuta ku ne henkilöt jotka on ollu mukana, ja 
ne löytyy korkeintaan jostain netin syövereistä jos osaa ettiä, mutta harva osaa ettiä.” Myös 
tähän liittyen olisi arvokasta, että resursseja ohjattaisiin hankkeiden arviointiin ja raportointiin. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että hankeen myötä joukkoliikenteen tulevaisuuden näkymät 
ovat aiempia vuosia valoisammat: jo useampi ikäluokka on osallistunut joukkoliikennetunnille 
niin Jyväskylässä kuin  naapurikunnissakin, ja malli on levinnyt myös Keski-Suomen 
ulkopuolelle. Yritysyhteistyö on aktiivista ja Jyväskylän liikenteellä on kiinnostusta sen 
lisäämiseen edelleen. Joukkoliikennettä on edistetty kaupungin omien työntekijöiden 
keskuudessa, mutta lisäksi yhteistyötä on käynnistetty alueen suurimpien työnantajien 
kanssa. Tiettyihin tapahtumiin, kuten Valon kaupunkiin, pääsee jatkossakin joukkoliikenteellä 
ilmaiseksi. Lisäksi uudenlaisia kokeiluja kehitetään jatkuvasti. Kuten yksi haastatelluista 
kuvailee, tavoitteena on jatkossakin toimia ”vähemmän paperia, enemmän kokeiluja” -
periaatteella. 

 

6  Yhteenveto 
 
Berg ym. (2014) tunnistivat selvityksessään viisi keskeistä tekijää resurssiviisaissa kokei-
luissa: oppiminen, osallistaminen, julkisen keskustelun synnyttäminen, rakenteiden ja käytän-
töjen haastaminen, sekä johtamisen ja kehitystyön tukeminen. Myös Bussiloikka-hankkeessa 
nämä tekijät ovat tunnistettavissa. Koska esimerkiksi ilmaisen joukkoliikenteen kokeilupäivät 
olivat avoimia laajoille osallistujajoukoille, ne tarjosivat henkilökohtaisia kokemuksia monille. 
Monelle edellinen kokemus joukkoliikenteessä saattoi olla vuosikymmenten takaa, joten mah-
dollisuus testata ilmaiseksi uudenlaista joukkoliikennettä (kuten uusia busseja ja uutta matka-
korttijärjestelmää) saattoi kokonaan muuttaa käsitystä siitä, mitä joukkoliikenne on (Laakso 
2017). Aktiivinen viestintä joukkoliikenteestä teki sitä myös osaltaan tutuksi. Kokeilujen avulla 
voitiin myös havainnollistaa, mitä resurssiviisaudella tarkoitetaan ja luoda innostunutta ja osal-
listavaa ilmapiiriä teeman ympärille (Berg ym. 2014). Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen 
toteuttajat pitivätkin hyvänä sitä, että kokeiluissa voitiin käyttää mahdollisimman suuri osa 
ajasta konkreettiseen toimintaan.  

Mitä muut kokeilut ja uuden energian osaamisen kehittäminen Suomessa sitten voivat oppia 
Bussiloikka-hankkeesta? Tapaustutkimuksen perusteella voidaan nostaa esiin seuraavia joh-
topäätöksiä:  

- Kokeiluilla voidaan myös testata olemassa olevia palveluita uudessa ympäristössä. 
Mikään Jyväskylässä toteutettu toimenpide ei ollut varsinaisesti uusi. Kokeiluilla kui-
tenkin onnistuttiin havainnollistamaan ideoiden toimivuutta ja onnistumisen reunaeh-
toja Jyväskylässä. Lisäksi itse joukkoliikenteen käyttö oli monelle jyväskyläläiselle uusi 
asia, jota hanke tarjosi mahdollisuuden ”kokeilla”. Onkin huomioitavaa, että moni 
vanha asia on uusi eri kontekstissa. 

- Resurssiviisaat kokeilut haluttiin pitää kevyinä, joten ne olivat myös kevyesti suunni-
teltuja. Myös tavoitteet jätettiin avoimiksi, osittain keveyden vuoksi mutta osittain myös 
siksi, että hankkeen yksi pääpaino oli viestinnässä, ja haluttiin luoda ”innostunutta il-
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mapiiriä” resurssiviisauden ja kokeilutoiminnan ympärille (Berg ym. 2014). Jotta onnis-
tumista voitaisiin aidosti arvioida, olisi oltava selkeitä (ja mahdollisesti mitattavia) ta-
voitteita, joihin kokeiluilla pyritään. Olisi tärkeää myös avata eri toimijoiden tavoitteita 
ennen kokeilua. 

- Kokeilujen suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota tarvittaviin resursseihin myös itse 
hankkeen jälkeen. Bussiloikan toteuttajat yllätti erityisesti kokeilujen vaatima työaika, 
johon ei täysin ollut osattu varautua. Lisäksi esimerkiksi yhteistyökumppaneiden löytä-
minen ei välttämättä tapahdu käden käänteessä – kaikki toimijat eivät toimi samassa, 
nopeassa kokeilurytmissä. Lisäksi resursseja ei osattu varata toimenpiteiden vaikutus-
ten seurantaan tai niistä raportoimiseen. Vaikka kyseisissä kokeiluissa raportointia ei 
nähtykään ensisijaisen tärkeänä, voi tulevaisuudessa tulla vastaan tilanteita joissa tie-
toa tarvittaisiin kokeilujen onnistumisen tai epäonnistumisen syiden arviointiin jatkotoi-
menpiteitä varten.  

- Pelkkä matkustajamäärien, ilmastovaikutuksen tai muun ympäristövaikutuksen mittaa-
minen jättää monia muita oppimiseen tai sosiaaliseen kestävyyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä arvioinnin ulkopuolelle: miksi joku testasi ilmaista joukkoliikennettä, ja 
miksi jatkoi sen käyttämistä, tai miksi ei jatkanut? Tällaisen tiedon saaminen auttaisi 
joukkoliikenteen kehittämisessä ja kokeilujen vaikutusten arvioimisessa. Olemassa 
olevalla tiedolla on mahdotonta arvioida, mikä matkustajamäärien kasvusta on hank-
keen seurausta, ja mikä osa kansallista trendiä.  

- Selkeämpi suunnitelma siitä, miten kokeiluja arvioidaan ja niiden vaikuttavuutta seura-
taan, auttaisi hankkeiden tulosten avaamisessa sekä hankkeiden vahvuuksien ja heik-
kouksien analysoimisessa. Lisäksi hankkeissa, jotka koostuvat useista, toisistaan ir-
rallisista toimenpiteistä (kuten Bussiloikan tapauksessa), olisi tärkeää tarkemmin kyt-
keä eri toimenpiteitä toisiinsa ja havainnollistaa näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuk-
sia. Muuten kokonaiskuva jää irralliseksi, ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä ei välttä-
mättä osata suunnitella ja kohdistaa oikein. 
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