
Liikenteellä ja tapahtumavieraiden kulkuta-
pavalinnoilla on iso merkitys, kun tapahtu-
ma halutaan järjestää vastuullisesti ympä-
ristövaikutukset huomioiden.  On olemassa 
monia hyviä tapoja kannustaa vieraat saa-
pumaan tapahtumapaikalle jalan, pyörällä, 
joukkoliikenteellä tai kimppakyydeillä.

Kestävästi liikkuminen on Tampereella suju-
vaa kattavan joukkoliikenteen ansiosta. Ta-
pahtumapaikoille on yleensä vaivatonta saa-
pua ilman omaa autoa.  Juna- ja bussiyhteydet  
ovat hyvät myös muualta Suomesta tulijoille. 
 
Autoliikenteen vähentäminen tapahtuma-
paikan läheisyydessä lisää viihtyisyyttä sekä 
parantaa liikenneturvallisuutta ja liikkumisen 
sujuvuutta. 

TAPAHTUMAT JA  
KESTÄVÄ LIIKKUMINEN 

- Vinkkejä tapahtumajärjestäjälle vastuullisuuden edistämiseen

Kestävä liikkuminen  
tapahtumissa

• Lyhyet matkat on helppo liikkua 
jalan ja pyörällä.  

• Joukkoliikenteen yhteydet ovat 
hyvät läheltä ja kaukaa.   

• Auton voi jättää kauemmaksi 
parkkiin ja kulkea loppumatkan 
joukkoliikenteellä, kaupunkipyö-
rällä, sähköpotkulaudalla tai jalan. 

• Kimppakyyti on hyvä tapa vähen-
tää autoliikenteen määrää.
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ETUKÄTEISVIESTINTÄ  
TAPAHTUMAVIERAILLE 

Vastuullinen saapuminen tapahtumaan on 
tärkeää ottaa osaksi tapahtuman markki-
nointia alusta alkaen. Tapahtuman netti-
sivuille kannattaa koota selkeät saapumisoh-
jeet tapahtuma-alueelle. Kestävät kulkutavat 
on hyvä näkyä myös tapahtuman somevies-
tinnässä. Tapahtumavieraiden lisäksi on 
muistettava tiedottaa kulkuyhteyksistä myös 
tapahtumassa työskenteleviä ja talkooväkeä.
 
Viestinnässä asioiden esittämisjärjestyksellä 
on merkitystä. Ohjeet kävellen, pyöräillen ja 
joukkoliiketeellä saapumiseen kannattaa si-
joittaa ensimmäiseksi ja ohjeet henkilöautol-
la saapumiseen viimeiseksi.

1. Suunnittele tapahtuman liikku-
minen ja logistiikka hyvissä ajoin 
ja suosi kestäviä kulkumuotoja.  

2. Varmista pyöräpysäköinnin olo-
suhteet ja riittävyys.  

3. Ole tarvittaessa yhteydessä Nys-
seen lisävuoroista tai joukkolii-
kenteen tapahtumalipusta. 
 

4. Ohjaa autojen pysäköinti 
kauemmas tapahtuma-alueel-
ta tai suosi kimppakyytiläisten 
pysäköintiä lähellä tapahtu-
ma-aluetta.  

5. Laadi saapumisohjeet netti-
sivuille ja kerro niistä myös 
somessa.  

6. Ideoi kestävän liikkumisen kan-
nusteet, esimerkiksi mahdolliset 
alennukset.  

7. Muistuta tapahtuman aikana 
kestävästi kulkemisen vaihto-
ehdoista ja huolehdi liikenteen 
ohjauksesta.  

8. Ota saamasi opit tapahtuman 
jälkeen talteen seuraavaa ker-
taa varten.

Perille kestävästi
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Saapumisohjeet  
tapahtumakävijälle

• Tapahtumapaikan sijainti ja  
tarkka osoite. 

• Yksinkertainen kartta, josta sel-
viää tapahtuma-alueen lähimmät 
joukkoliikennepysäkit, kävely- ja 
pyöräilyreitit sekä pyöräpysäköin-
tipaikkojen sijainti, kartta voi olla 
esim. flyerin muodossa. 

• Tietoa kaupunkipyöräasemista ja 
pyöräpysäköintipaikoista  
ja tapahtuma-alueella tai sen lähei-
syydessä. 

• Tietoa joukkoliikenteellä matkus-
tamisesta tapahtuma-alueelle:

• Aikataulut, lähimmät pysäkit ja jouk-
koliikennelinjat joilla pääsee tapahtu-
ma-alueelle. 

• Ohjaus Nyssen reittioppaaseen ja 
Nysse mobiiliin. 

• Tarvittaessa VR:n ja Matkahuollon 
yhteydet muilta paikkakunnilta  
saapuville.

• Tieto käytettävissä olevista henkilö-
autojen pysäköintialueista:

• Pysäköintilaitokset, liityntäpysäköinti-
paikat ja mahdolliset pysäköintialueet 
tapahtuma-alueen lähettyvillä.

Anna autolle 
lepopäivä!

Tapahtumajärjestäjä viestii vastuullises-
ta saapumisesta ja kannustaa tapahtu-

mavieraita kestäviin kulkutapoihin.
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Saapumisohjeet



LIIKKUMISEN OHJAUS  
TAPAHTUMAN AIKANA

Neuvonta ja opastus

Kokeilut

Alennukset ja palkinnot 

Tapahtumajärjestäjä kertoo tapahtuman 
vastuullisuudesta myös paikan päällä. Varaa 
henkilökuntaa ohjaamaan vieraita pyöräpy-
säköintiin ja bussipysäkeille. 

Lisäksi screenit ja tapahtumakuulutukset 
ovat hyviä tapoja viestiä liikkumisen liittyvistä 
käytännöistä ja ohjeista.

Joskus myös perinteinen flyeri voi toimia säh-
köisen markkinoinnin rinnalla. Flyerissa voi 
kertoa joukkoliikennepysäkit sekä jalankulun 
ja pyöräilyn reitit. 

Kiitä kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteel-
lä tapahtumapaikalle saapuvia ja kannusta  
kulkutapamuutoksiin. Alennukset tai VIP- 
tarra omin lihasvoimin saapuville tai vaik- 
kapa ilmainen pyöränhuolto viestii tehok-
kaasti vastuullisuudesta.

Kun kerran tulee kokeiltua uutta kulku-
tapaa, seuraavalla kerralla se on entistä  
helpompaa! 
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Säännöllisesti toistuvissa tapahtumissa kan-
nattaa kannustaa kokeilemaan uusia kulku-
tapoja. Tapahtumapaikalla voi turvallisuus 
huomioiden kannustaa uusiin liikkumista-
poihin erilaisten pop up -pisteiden kautta, 
esimerkiksi tarjoamalla kaupunkipyörien tai 
sähköpotkulautojen kokeilumahdollisuutta.



MANSE PP:N PELIT KAUPIN  
URHEILUPUISTOSSA 2020

Pesäpalloseura Manse PP:n vuonna 2020 
järjestämissä pelitapahtumissa oli kiinnitetty 
erityinen huomio kestävän liikkumisen mark-
kinointiin. 

Sisäänkäynnin lähelle perustettiin väliaikai-
nen pyöräpysäköinti, jossa oli pyörien tur-
vallinen runkolukitus. Pyörällä saapumiseen 
kannustettiin sloganilla ”Polkupyörällä paa-
lupaikalle peleihin”.

Autojen pysäköinnin hinnoittelussa huomi-
oitiin kyydissä olevien matkustajien määrä. 
Pysäköinti oli edullisempaa kimppakyytiläi-
sille kuin yksin ajaville. Peleihin kannustettiin 
saapumaan pyörällä tarjoamalla kasvis- tai 
lihapiirakka 100:lle ensimmäiselle pyörällä 
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saapuvalle. Pieni palkinto viesti tehokkaasti 
seuran vastuullisuustavoitteista. 
 
Manse PP:n pelaajat näyttivät esimerkkiä 
kestävästi liikkumisesta esiintymällä tätä var-
ten suunnitellulla mainosvideolla. Videolla 
esitettiin joukkoliikenteellä, pyörällä ja pot-
kulaudalla peliin saapumista ja samalla kan-
nustettiin yleisöä jättämään auto kotiin.

ESIMERKKI  
KESTÄVÄN

LIIKKUMISEN 
TAPAHTUMASTA



Pyöräpysäköintipaikkoja tulee olla riittä-
västi ja riittävän lähellä kohdetta. Runkolu-
kittavat telineet tai pyöränarikka ovat hyviä  
vaihtoehtoja.

Pyöräpysäköinnin sijainti selkeästi lähem-
pänä tapahtumapaikkaa kuin autojen pysä-
köinti kannustaa saapumaan pyörällä.

Telineiden riittävä määrä vähentää pyörien 
pysäköintiä vääriin paikkoihin, kuten pelas-
tusreiteille. Telineitä kannattaa olla tarjolla 
jokaisesta kulkusuunnasta tuleville. Sijoita 
telineet niin, ettei pyörällä tarvitse ajaa esi-
merkiksi vilkkaan kävelyreitin läpi.

Tapahtumankävijä arvostaa pyöräpysäköin-
nin turvallisuutta. Pyörätelineiden kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan olla runkolukit-
tavia ja pyöräpysäköintialueiden valvottuja. 

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

Erillinen vartioitu alue, johon pyörän 
voi jättää maksutta tai maksua vas-
taan turvalliseen säilytykseen. Pyörät 
numeroidaan, ja pyörän jättäjä saa 
narikkalapun mukaansa. Bonuksena 
narikan asiakkaille voi tarjota renkai-
den pumppauksen säilytyksen aikana.

Väliaikainen pyöräparkki voidaan varsinais-
ten telineiden lisäksi koota myös mellakka-ai-
doista, joita voi vuokrata tapahtumakäyttöön. 

Muista järjestää opastus pyöräpysäköinti- 
paikoille!

Pyöränarikka

Tiesitkö?



JOUKKOLIIKENTEEN  
TAPAHTUMALIPPU

Tapahtuman pääsylippuun on mahdollista 
yhdistää Nyssen joukkoliikennelippu, jol-
loin joukkoliikennematkat kuuluvat jo lipun  
hintaan.
 
Tapahtuma-aikaa porrastamalla helpotetaan 
myös joukkoliikenteen ruuhkautumista. Het-
kellinen matkustajamäärän kasvu voidaan 
huomioida joukkoliikenteen palvelutarjon- 
nassa bussien määrää lisäämällä. 

Ole yhteydessä Nysseen joukkoliikenteen 
erikoisjärjestelyistä ja niiden kustannuksista.

nysse.fi/tapahtumat

Mikäli pysäköinti sijaitsee kauempa-
na tapahtumapaikalta, kannattaa ta-
pahtumapaikan ja pysäköintipaikan 
välille järjestää sukkulabussiyhteys. 
Bussiyhteys voidaan tarjota myös 
rautatieasemalta tapahtumapaikal-
le. Sukkulabusseja ja tilausajoja voi 
tiedustella paikallisilta liikennöitsi-
jöiltä.
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Sukkulabussit

Tiesitkö?



HENKILÖAUTOJEN PYSÄKÖINTI

Henkilöautolla saapuvia tapahtumakävijöitä 
kannattaa ohjeistaa pysäköimään autonsa 
ensisijaisesti pysäköintilaitoksiin tai liityntä-
pysäköintialueille.

Etäämpänä olevilta pysäköintialueilta on 
hyvä neuvoa sujuvat joukkoliikenneyhteydet 
tapahtuma-alueelle. Myös kaupunkipyörät ja 
sähköpotkulaudat ovat käteviä kulkuvälinei-
tä pysäköintialueen ja tapahtuma-alueen vä-
liseen liikkumiseen.

Hyvä tiedotus käytettävissä olevista henki-
löautojen pysäköintialueista, niiden kapa-
siteetistä, maksuista sekä kulkuyhteyksistä 
alueille vähentää turhaa liikennettä tapah-
tumapaikan välittömässä läheisyydessä. Lii-
kenteenohjaus järjestetään paikalle tarvit-
taessa.

KIMPPAKYYDIT

Tapahtumajärjestäjä voi edistää pysäköin-
timaksujen hinnoittelulla kimppakyytejä. 
Pysäköintimaksu voidaan määrätä matkus-
tajamäärän mukaan, jotta tapahtumaan saa-
vuttaisiin mahdollisimman täysillä autoilla. 

Esimerkiksi pysäköintimaksu voi olla yksin 
saapuvilta 10 € ja kimppakyydillä saapu- 
vilta 5 €.
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