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1 Esipuhe 

Teemme keskimäärin 2,9 matkaa vuorokaudessa (Henkilöliikennetutkimus 2010–
2011), mikä tarkoittaa tuhatta kulkutavan valintaa vuodessa. Matka alkaa rakennuk-
sesta ja tontilta, jolloin on tarpeellista tarkastella myös ensimmäisen ja viimeisen 
kilometrin liikkumisolosuhteita ja kiinteistöihin kohdistuvia toimenpiteitä, jotka helpot-
tavat liikkumisen valintoja. 
  
Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan terveellistä, turvallista, sujuvaa, taloudellista ja 
ympäristöä säästävää liikkumista. Tällöin suositaan ensisijaisena kulkutapana käve-
lyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kiinteistöissä viisasta liikkumista voidaan edistää 
muun muassa pyöräpysäköintiä kehittämällä, kävely- ja pyöräreittien sujuvuutta pa-
rantamalla, yhteiskäyttöautoilua edistämällä, joukkoliikennettä edistämällä esimer-
kiksi aulanäyttöjen ja kiinteistöissä olevien opasteiden avulla sekä etätyötoimintoja 
tukemalla asuinrakennusten tilaratkaisuissa.  
 
Esiselvityksen avulla hahmotetaan toiminta- ja toimijakenttää. Ketkä pystyvät kiin-
teistötasolla vaikuttamaan liikkumisolosuhteisiin? Lisäksi esiselvityksessä haetaan 
etenemisaskeleita ja aikataulua asian edistämiseksi.  
 
Liikenneviraston rahoittama esiselvitys on käynnistetty lokakuussa 2012 ja työ on 
valmistunut tammikuussa 2013. Esiselvityksen on tehnyt Motiva Oy, jossa projekti-
päällikkönä on ollut liikkumisen ohjauksen asiantuntija Sara Lukkarinen ja lisäksi 
työhön ovat osallistuneet johtava asiantuntija Tapio Jalo, yksikönpäällikkö Päivi Lai-
tila sekä asiantuntija Okariina Rauta. Liikenneviraston yhteyshenkilönä on toiminut 
Matti Holopainen. 
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2 Tausta ja toteutus 

Taustana kestävän liikkumisen kiinteistöt ja korttelit (KELKKA) -hankeidealle on 
vuonna 2010 valmisteltu hankesuunnitelma, joka laadittiin Motiva Oy:n ja Green Net 
Finlandin yhteistyönä. Työssä tavoiteltiin liikkumisen huomioon ottamista erityisesti 
uusien asuntoalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Keskeisenä vaikuttamisen 
välineinä tunnistettiin ohjeistukset, lupakäytännöt ja eri osapuolten välillä tehtävät 
sopimukset. Projektiajatus ei edennyt silloin toteutukseen, mutta yksittäisinä kohtei-
na on suunniteltu ja rakennettukin autottomia kortteleita tai muita kestävää liikkumis-
ta painottavia kohteita. 
 
Maankäytön ja liikenteen vuorovaikutteista suunnittelua pyritään Suomessa edistä-
mään esimerkiksi maankäyttö, asumista ja liikennettä yhteensovittavien MAL-
aiesopimusten avulla. Tässä esiselvityksessä kuitenkin rajataan tarkastelu koske-
maan ainoastaan kiinteistöjä ja niiden lähialueiden suunnittelua siitä näkökulmasta, 
kuinka näissä kohdissa voidaan tukea viisasta liikkumista.  
 

EU-rahoitteisessa Max-projektissa 2006–2009 tuotettiin työkaluja liikkumisen ohja-
uksen käyttöön. Max-projektin työkaluista seurannan ja vaikutusten arviointiin tarkoi-
tettu MaxSumo on jo otettu käyttöön Suomessa. Yhtenä projektissa tuotetuista työ-
kaluista on MaxLupo (liite 1), jonka tavoitteena on maankäytön ja liikkumisen ohja-
uksen yhteensovittaminen suunnitteluprosessissa sekä liikkumisen ohjauksen toi-
menpiteiden toteuttaminen liikkumistarvetta aiheuttavissa tahoissa. Ruotsissa on 
tästä työkalusta työstetty oma ohjeistus MaxLupoSE, joka ottaa huomioon maan 
omat suunnittelukäytännöt ja lainsäädännön. Suomessa MaxLupon mahdollisuuksia 
ei ole vielä tarkasteltu laajemmin. 
 
Tavoite viisaan liikkumisen edistämiselle kiinteistötasolla on sama kuin liikkumisen 
ohjauksessa yleensä – kulkumuotojakaumaan vaikuttaminen vaihtoehtoisten kulku-
muotojen avulla.   Tavoitteena voi olla myös viihtyisämmän kaupunkiympäristön 
luominen esimerkiksi pienempien autopaikkamäärien seurauksena ja liikenteestä 
aiheutuvien häiriöiden vähenemisen ansiosta. 
 
Esiselvityksessä tavoitteena on hahmottaa millaisessa toimintaympäristössä toimi-
taan, kun viisasta liikkumista edistetään kiinteistötasolla. Lisäksi tarkastellaan millai-
sia toimenpiteitä kiinteistöihin voisi kohdistua, ja millaisia toimijoita pitäisi  olla mu-
kana. Osana toimintaympäristöä hahmotetaan ne prosessit, joihin liikkumisen ohja-
usta kannattaa sisällyttää.  
 
Lopuksi tavoitteena on määritellä millaisilla etenemisaskelilla ja millä aikataululla 
viisaan liikkumisen edistämistä kiinteistötasolla voitaisiin jatkaa. 
 
Toteutustapana esiselvityksessä olivat tapaamiset kiinteistöalan toimijoiden kanssa 
sekä työpaja. Seitsemässä pienimuotoisessa tapaamisessa eri toimijoiden kanssa 
jaettiin tietoa viisaan liikkumisen aihealueesta.  Lisäksi kartoitettiin eri tahojen jo 
olemassa olevia, aihetta sivuavia hankkeita tai ohjelmia. Tapaamisissa keskusteltiin 
myös viisaan liikkumisen integrointimahdollisuuksista nykyisiin prosesseihin tai pilot-
tikohteisiin. 
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Esiselvityksen tapaamisiin osallistuivat seuraavat tahot ja henkilöt: 
RAKLI ry    Erkki Aalto ja Mikko Nousiainen 
SITRA   Markku Inkeroinen 
TEKES   Tom Warras 
Ympäristöministeriö  Kaisa Mäkelä ja Timo Saarinen 
Helsingin Kaupunki/Tilakeskus Irmeli Grundström ja Sari Hildén 
Finnish Green Building Council Heli Kotilainen ja Antti Lippo 
Vison Oy   Jani Saarinen 
  
Joulukuussa järjestettiin työpaja Helsingissä, johon kutsuttiin kiinteistöalan, kaavoi-
tuksen ja viisaan liikkumisen parissa toimivia. Työpajaan osallistui 19 henkilöä. Työ-
pajan tavoitteena oli edelleen kartoittaa haasteita ja potentiaaleja integroinnille sekä 
tarkentaa vielä toimintakenttää. Lisäksi työpajassa saatiin kartoitettua uusia mahdol-
lisia pilottikohteita. 
 
Tapaamisten ja työpajan lisäksi on otettu yhteyttä myös muihin tahoihin mahdollis-
ten pilottikohteiden löytämiseksi. Lisäksi kansainvälisen taustatiedon ja esimerkkien 
kartoituksessa on hyödynnetty EPOMM (Europen Platform on Mobility Manage-
ment)-verkostoa. 
 
 
 

3 Toimintaympäristö ja liikkumisen ohjauksen mahdollisuu-
det 

3.1 Toimintakenttä 

 
Kiinteistöjen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy monia eri vaiheita. Samoin kiin-
teistön ylläpidosta ja hoidosta huolehditaan useilla palveluilla. Jotta viisasta liikku-
mista edistävien toimenpiteiden toteuttaminen voidaan varmistaa, on ne integroitava 
myös useisiin erilaisiin prosesseihin.  
 
Oheisessa kuvassa (kuva 1) on esitetty eräs matkaketju jaoteltuna eri sijanteihin, 
joissa matkaa tehdään. Lisäksi kuvassa on eroteltu sijainteihin liittyvät toiminnot, 
jotka liittyvät joko suoraan tai välillisesti liikkumisen ohjaukseen kiinteistötasolla. 
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Kuva 1 Esimerkki matkaketjusta sekä toiminnoista eri paikoissa matkan varrella 

 
Kiinteistö tarkoittaa lainsäädännölliseltä määrittelyltään kiinteistörekisteriin kiinteis-
tönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat tällöin 
sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet.  Täs-
sä esiselvityksessä ei alussa määritelty, millaisissa kiinteistöissä viisaan liikkumisen 
edistämistä tarkastellaan.  Kuitenkin voidaan todeta, että olennaisinta on tarkastella 
viisasta liikkumista asuinrakennuksissa, toimitiloissa, liikerakennuksissa, terminaa-
leissa, julkisissa rakennuksissa sekä näiden rakennusten tonteilla. 
 
Suunnitteluvaiheessa toimenpiteet on tunnistettava kaavoituksen yhteydessä: py-
säköintinormeissa ja pysäköinnin sijoittelussa, joukkoliikenteen reittien ja pysäkkien 
sijoittelussa tai esimerkiksi yhteiskäyttöautopaikoille varattavien paikkojen määräs-
sä. Uudisrakennuksiin kohdistuvat toimet voidaan ottaa huomioon kaavamääräyk-
sissä ja rakentamisohjeissa suunniteltaessa lähiympäristöä ja kiinteistöjen sisäisiä 
järjestelyjä. 
 
Rakennuksen ja sen lähiympäristön suunnittelussa edistäminen voidaan huomioida 
esimerkiksi tilojen mitoituksessa ja niiden sijoittelussa. Suunnitteluvaiheessa pienet-
kin ratkaisut voivat olla merkittäviä liikkumisvalintojen kannalta. Esimerkiksi sisään-
käynnin sijoittuminen suhteessa joukkoliikennepysäkkeihin tai hankalasti avattava 
ovi pyörien säilytystiloihin ovat pieniä tekijöitä, jotka kuitenkin yhdessä  vaikuttavat 
valintoihin. Rakennusvalvonnan ohjeistusta voidaan täydentää erityisesti kohteissa, 
joissa tavoitellaan vähäautoista rakentamista. 
 
Kiinteistön käytössä käyttäjien valinnat ovat tärkeässä osassa. Tällöin lähtökohta-
na on, millaisilla toimenpiteillä voidaan kiinteistön käyttäjiä opastaa ja tukea viisaisiin 
valintoihin. Kuinka järjestetään viestintä joukkoliikennepalveluista, pyöräsäilytykses-
tä ja mahdollisesti alueen yhteiskäyttöautoista? 
 
Korjausrakentaminen on otollinen vaihe toteuttaa viisasta liikkumista edistäviä 
toimenpiteitä. Osana muita kiinteistössä tehtäviä muutoksia voidaan myös esimer-
kiksi pyöräsäilytystä arvioida uudelleen. Myös täydennysrakentamishankkeissa, 
joissa pysäköintipaikkojen lisäämistä pyritään rajoittamaan, voidaan toimenpiteiden 
avulla vähentää pysäköintipaikkatarvetta. 
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3.2 Ohjeet ja määräykset 

 
Jotta viisaan liikkumisen edistämistä tapahtuisi kiinteistötasolla, on huomioitava eri-
laisia prosesseja, joihin liikkumisen ohjausta on integroitava. Voidaan tunnistaa seu-
raavia ohjeistusta tuottavia järjestelmiä: 
 

- lait ja määräykset 

- kaavoitus 

o kaavat ja kaavamääräykset, erityisesti asemakaavoitus 

o rakentamismääräykset ja normit 

o lähialue- ja rakentamistapaohjeet 

- ohjeistukset 

o korjausrakentaminen 

o RT-kortit 

- tarkistuslistat (arkkitehdit, rakennusvalvonta) 

- ympäristöjärjestelmät (LEED, BREEAM, PromisE) 

- esteettömyysohjeistukset. 

Ohjeista useat liittyvät viranomaistoimintaan, joko kaikkia koskeviin lakeihin ja mää-
räyksiin tai kunnallisiin päätöksiin.  
 
Ympäristöjärjestelmissä on luotu määräysten tai ohjeiden rinnalle menettelyjä, jossa 
rakennushankkeet voivat ansaita pisteitä kestävää liikkumista edistävistä toimenpi-
teistä. LEED-järjestelmässä on mainittu pisteitä saatavan esimerkiksi yksityisautoi-
lukilometrien vähentämiseen kannustavista tekijöistä kuten joukkoliikenneyhteyksis-
tä, kävely- ja pyöräilyetäisyydellä asumuksista, hyvin rakennetuista linja-
autopysäkeistä ja polkupyörien pysäköintimahdollisuuksista. 
 

3.3 Toimijat 

 
Laaja toimintakenttä tuottaa moninaisen toimijajoukon. Liikkumisen ohjauksen edis-
tämiseen kiinteistötasolla vaikuttavia toimijoita ja toimintoja on hahmoteltu oheisessa 
kuvassa (kuva 2). 
 

 
Kuva 2 Toimijakenttää 
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Toimijat voidaan jaotella viranomaisiin, suunnittelijoihin ja toteuttajiin sekä käyttäjiin: 
 

 viranomaiset  

o kaavoittaja ja liikennesuunnittelija 

o rakennusvalvonta 

o joukkoliikennetoimija 

 kiinteistön omistaja 

 rakennuttaja/kiinteistökehittäjä 

 rakennuksen ja lähiympäristön suunnittelija 

 kiinteistön käyttäjä, ylläpitäjä, hallinnoija ja vuokralainen. 

Toimijakentän laajuuden vuoksi täytyy tavoitteiden toteuttamiseksi osaamista ja tie-
toa olla useilla toimijoilla. 

3.4 Keinot 

 
Viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä kiinteistötasolla voidaan luokitella seu-
raavasti: 

 liikennetarpeen vähentämiseen kohdistuvat toimenpiteet 

 ajoneuvojen pysäköintiin kohdistuvat toimenpiteet  

 kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kohdistuvat toimenpiteet 

 joukkoliikenteen käytön edistämiseen kohdistuvat toimenpiteet. 

Näihin luokitteluihin sisältyvien toimenpiteiden lisäksi on toimenpiteitä, jotka sisälty-
vät kaikkiin näihin luokkiin. Tällaisia ovat esimerkiksi viestintä sekä kunnossapito. 
 
Liikennetarpeen vähentämiseen kohdistuvat toimenpiteet eivät suoraan kohdistu 
tiettyyn kulkumuotoon, vaan pyrkivät vähentämään tai poistamaan tarvetta tehdä 
matka. Konkreettisena esimerkkinä ovat etätyötä ja kotiinkuljetuspalveluiden käyttöä 
edistävät toimenpiteet kiinteistöissä. Etätyötä voidaan edistää sijoittamalla kiinteis-
töön monikäyttöisiä etätyöhön sopivia tiloja, joita voivat hyödyntää sekä kiinteistössä 
tai sen lähiympäristössä asuvat. Kotiinkuljetuspalveluiden edistämisessä voidaan 
käyttää esimerkiksi palvelueteisiä (Espoon Suurpelto). 
 
Ajoneuvojen pysäköintiin kohdistuvat toimenpiteet ovat hyvin eritasoisia. Toisaalta 
voi olla kyse koko pysäköintinormin uudistamisesta esimerkiksi siten, että minimiau-
topaikkamäärien sijaan käytetään maksimiautopaikkamääriä. Toisaalta voidaan tar-
kastella tietyn tontin liikennejärjestelyjä, autopaikkojen suhdetta pyöräpysäköintiin.  
Kokonaisuudessaan pysäköinnin suunnittelussa voidaan lisätä tarvelähtöisyyttä ky-
seisen kiinteistön asukas- tai työpaikkaprofiilin mukaan. Kullakin kiinteistöllä on oma 
käyttäjäkuntansa, jolloin myös pysäköintipaikkojen tarve voi olla erilaista. 
 
Pysäköintiin voidaan kohdistaa seuraavia toimenpiteitä: 

 pysäköintinormien tarkastelu  

 pysäköintipaikkojen kustannusten kohdistuminen auton omistajille 

 pysäköinnin hinnoittelu ja ajallinen säätely 

 yhteiskäyttöautojen pysäköinnin edistäminen 

 pyöräpysäköinnin edistäminen 

 pysäköintipaikkojen sijoittelu tontilla 
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 autopaikkatarpeen vähentäminen liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden avul-

la 

o esimerkiksi yhteiskäyttöautopalveluiden tarjoaminen, työsuhdematka-

liput. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen kohdistuvia toimenpiteitä tarkastellaan yhdes-
sä, vaikka ne usein poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi monet pyöräilyn toimenpiteet 
kohdistuvat pyörien säilytystiloihin.  
 
Kävelyä edistäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat: 

 tontin yhteydet liikenneverkkoon 

 kävely-yhteydet tontilla 

Pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat: 
 

 tontin yhteydet liikenneverkkoon 

 pyöräpysäköinnin sijoittuminen rakennuksissa ja tontilla 

 pyöräpysäköintinormit 

 suihku- ja pukeutumistilat. 

 
Joukkoliikenteen käytön edistämiseen kohdistuvat toimenpiteet lähtevät joukko-
liikenteen tarjonnasta. Joukkoliikenteen käyttöä voidaan edistää esimerkiksi seuraa-
villa tavoilla:  
 

 joukkoliikenteen informaation saatavuuden edistäminen rakennuksissa 

 opastukset pysäkeille 

 rakennusten sijoittuminen tontilla suhteessa joukkoliikennepysäkkeihin 

 liityntäpysäköinnin kehittäminen.  
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3.5 Yhteistyö 

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastuut jakautuvat eri toimijoiden kesken. Osa toi-
menpiteistä kohdistuu viranomaistahoihin, osan toteuttaminen voi tapahtua suoraan 
kiinteistön omistajan toimesta. Myös kiinteistön vuokralainen voi vaikuttaa kiinteis-
tössään esimerkiksi viestimällä joukkoliikennetarjonnasta. 
 
Koska kiinteistöt ovat erilaisia sekä sijainniltaan, käyttäjiltään että nykytilanteeltaan, 
pitäisi myös niihin kohdistuvien toimenpiteiden olla monitasoisia. Tällöin olisi tarpeen 
tarkastella, millaiset toimenpiteet ovat helpompia (ensi askeleet) ja millaiset toimen-
piteet vaativampia (jatkotoimet).  Helpommilla toimenpiteillä voitaisiin aloittaa, ja 
tavoitteiden mukaan jatkaa vaativampiin toimenpiteisiin.  Ennen liikkumisen ohjauk-
sen toimenpiteiden valitsemista pitäisi tehdä tarveselvitys, jossa kiinteistön tyypin 
(asuintalo, toimitila, julkinen rakennus, sijainti yms.) lisäksi tärkeänä osana on tun-
nistaa kohderyhmä eli rakennuksen käyttäjät ja asettaa toimenpiteille hyväksyttävä 
tavoitetaso. Esimerkiksi hyvien kulkuyhteyksien äärellä sijaitseva opiskelija-
asuntola, jossa suurin osa asukkaista on autottomia, tarvinnee hyvin erilaisia toi-
menpiteitä kuin taajama-alueen ulkopuolella sijaitseva teollisuuskiinteistö.  
 
Viestinnälliset toimet ovat kaikkein helpoimpia, nämä toimet nostettiin helpoimmiksi 
myös esiselvityksen työpajan yhteydessä, esimerkkinä joukkoliikenneinformaation 
tarjoaminen rakennuksissa. Toimenpiteen vaikutus yksityisautoilun määrään voi 
jäädä vähäiseksi. Muita tällaisia helppoja toimenpiteitä, joiden vaikutukset jäävät 
vähäisemmäksi ovat yhteiskäyttöautoilun edistäminen esimerkiksi yhteiskäyttöautoil-
le varattavien parkkipaikkojen avulla sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden paranta-
minen. Pyöräpysäköinnin kehittämisen helppous tunnistettiin myös työpajan yhtey-
dessä. Pysäköinnin kehittämisessäkin toimenpiteet voidaan jakaa helpompiin ja vai-
keampiin. Helpointa voi olla yksinkertaisten pyöräpysäköintitelineiden sijoittaminen 
kiinteistön alueelle, hieman vaikeampaa taas sisätiloihin sijoitettavat esteettömät 
pyöräsäilytystilat. 
 
Pysäköinnin hinnoitteluun liittyvät toimenpiteet ovat niin ikään vaativia. Niiden voi-
daan kuitenkin olettaa olevan jopa taloudellisesti tuottavia ja vaikutukset autoiluun 
voivat olla merkittävät. Pysäköintiin liittyjviin toimenpiteisiin liittyy monia haasteita. 
Parkkipaikkojen saatavuus nähdään perustarpeena, ja vaikka asukkaista tällä het-
kellä kaikki eivät parkkipaikkaa tarvitsisikaan, paikan puuttuminen voidaan nähdä 
esimerkiksi kiinteistön arvoon vaikuttavana seikkana. Parkkipaikkojen kustannusten 
kohdistamista paikkoja tarvitseville on jo aiemminkin selvitetty, mutta ratkaisua ei ole 
vielä löydetty. Tällä hetkellä Helsingissä on valmisteilla pysäköintipolitiikkaan liittyvä 
selvitys, joka mahdollisesti vastaa myös näihin ongelmiin.  
 
Jotta toimenpiteitä saataisiin toteutukseen, olisi niistä tarpeen koostaa tietoa eri ta-
hojen käyttöön. Tietoa voitaisiin jakaa esimerkkikorttien avulla. Esimerkkikorttien 
aiheena voisi olla i pyörätilojen toteuttaminen korjausrakentamisen yhteydessä tai 
erilaisten liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden käyttöönoton vaikutus pysäköinti-
paikkatarpeeseen. 
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4 Esimerkkejä viisaan liikkumisen edistämisestä  

4.1 Kotimaisia esimerkkejä 

Viisaan liikkumisen edistäminen kiinteistötasolla ei sinänsä ole uutta. Suomessa on  
jo useampia esimerkkejä sekä alueellisista että kiinteistötasoisista ratkaisuista, joilla 
viisasta liikkumista on edistetty. Ratkaisuista ja hyvistä esimerkeistä ei ole kuiten-
kaan viestitty koordinoidusti eivätkä olemassa olevat prosessit useinkaan tue tällai-
sia ratkaisuja.  
 
Siuntion kuntakeskuksen asemakaavoituksen yhteydessä (2010) tarkasteltiin 
myös liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden soveltamista. Asemakaavoituksessa 
suunnittelun tavoitteena on ollut tiivis ympäristö, joka vähentää liikennetarvetta. 
Asemakaavan määräyksiin sisällytettiin muutamia erityishuomautuksia, jotka tähtää-
vät kestävän liikkumisen edistämiseen erityisesti kiinteistötasolla: 
 

 Etätyön edistäminen: ”Kortteleiden myymälätilat on sallittua toteuttaa työtiloi-

na.” 

 Polkupyörien säilytystilojen ja varastotilojen helppokäyttöisyyden edistämi-

nen: ”Huoneistokohtaisia varastotiloja on sallittua sijoittaa asuntojen yhtey-

teen tai kootusti kerroksittain kerrostasoille.” ”Polkupyörien säilytykselle on 

osoitettava katettua tilaa asuinrakennuksen yhteyteen tai pihalla olevaan ka-

tokseen 1 m2/25 k-m2.” 

Lisäksi lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeeseen sisällytettiin kestävää liikkumista 
edistäviä ohjeita seuraavasti:  
 

 kevyen liikenteen reittien viitoitus erityisesti keskeisillä kohteilla (juna-asema 

ym.) 

 pyörien liityntäpysäköinti 

 paikkoja yhteiskäyttöisille autoille 

 polkupyörien, rattaiden ja kumisaappaiden huuhtelumahdollisuus myös ker-

rostaloihin 

 polkupyörien, pyöräkärryjen ja lastenvaunujen säilytykseen riittävät katetut ti-

lat sekä helppo ja esteetön pääsy 

 myymälätiloja voi osoittaa studio- ja etätyötiloiksi, joihin tulee järjestää toimi-

va verkkoyhteys ja mahdollisuus lukittaville säilytystiloille 

 katetut pyörätelineet lähelle liikehuoneistojen ulko-ovia 

 liikerakennusten tonteilla kevyen liikenteen yhteydet esteettömiä ja kulku py-

säköintialueiden läpi selkeää ja vaivatonta. 
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Skaftkärrin alueella Porvoossa on kehitetty energiakaavaa 2008−2012, jossa 
energiatehokkuus otetaan mukaan kaavoitusprosessiin. Energiakaavaa kehitettäes-
sä myös liikenne on huomioitu, lähinnä alueen ja sen toimintojen sijoittumisen kan-
nalta, kuinka nämä vaikuttavat liikennesuoritteen muodostumiseen.  Alueella on 
myös toteutettu pilottiasemakaavoja, jotka perustuvat Skaftkärrin kaavarunkoon. 
Esimerkkinä tällaisesta kaavasta on Toukovuoren kaava, jonka suunnittelussa halu-
taan suosia kestäviä liikennemuotoja alueella.  Siksi joukkoliikenteen sekä houkutte-
levan pyöräily- ja jalankulkuympäristön suunnitteleminen ovat kaavan laatimisen 
lähtökohtia. 
 
Asemakaavassa tavoitteiden toteuttaminen näkyy esimerkiksi pyöräpysäköintiä kos-
kevissa määräyksissä: 
 

 Asuinkerrostalojen korttelialue: Polkupyörille on varattava katettua säilytysti-

laa 1 pp/40 k-m² 

 Asuinpientalojen korttelialue: Polkupyörille on varattava katettua säilytystilaa 

1 pp/40 k-m², kuitenkin vähintään 3 pp/asunto. 

 Erillispientalojen korttelialue: Polkupyörille on varattava katettua säilytystilaa 

1 pp/40 k-m², kuitenkin vähintään 4 pp/asunto. 

Pyöräpysäköinnin toteuttamiseen on lisäksi otettu kantaa rakentamistapaohjeessa, 
jossa pyöräpysäköinnistä on todettu seuraavaa:  
”Polkupyöräpaikat tulee sijoittaa kulkuteiden reunoille katettuun 
tilaan siten että yhteys katualueelle tai kevyen liikenteen väylälle 
on mahdollisimman sujuva. Korttelialueille tulee rakentaa katettuja 
polkupyöräpaikkoja vähintään 1 pp/40 k-m2.” 
 
3S -projekti (Smart, Sustainable, Skanssi) on Turussa oleva 85 hehtaarin alueen 
kaavoitusprojekti, jonka toteuttaminen olisi vuosina 2012−2030. Alueen asukasmää-
rä on joukkoliikenneratkaisusta riippuen 5 000−8 000 asukasta. Tavoitteena oman 
auton kulkutapaosuudelle on alle 40 % matkoista, pyöräilylle yli 15 % matkoista, 
kävelylle yli 30 % matkoista ja joukkoliikenteelle yli 15 % matkoista. 
 
Alueen teemoissa ja tavoitteissa on yleisten liikenteellisten tavoitteiden lisäksi kirjat-
tu rakennusten tavoitteisiin kestävien liikenneratkaisujen suosiminen kiinteistöissä. 
Tarkemmin niitä on kuvattu seuraavasti: 
 

 ”yksityisautojen ja autoliikenteen vähentämiseen pyrkivät pysäköintijärjestelyt  

 pyöräparkkien painottaminen kiinteistöissä: laatu, määrä ja sijainti  

 sähköautojen latausmahdollisuudet  

 car share -mallien mahdollistaminen  

 kiinteistökohtaiset tai alueelliset joukkoliikenne-edut osana pysäköintinormia  

 autopaikattomat kiinteistöt, erilliset parkkikiinteistöt joissa laajentuva rakenne 

 muiden liikennemuotojen saavutettavuus parempi kuin parkkipaikan  

 autopaikka ei sisälly asunnon hintaan  

 autopaikkoja rakennetaan 25 % vähemmän kuin vastaavilla alueilla ”. 
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4.2 Ulkomaisia esimerkkejä  

Sihlcity on Zurichin lähellä sijaitseva kauppa- ja vapaa-ajan keskus, jossa on 
75 kauppaa, 14 kahvilaa ja ravintolaa sekä kirjasto ja hotelli.  
 
Keskukseen tehtävistä matkoista 33 % tehdään henkilöautolla. Keskuksen aiheut-
tamien matkojen kulkumuotoon vaikuttamiseksi keskuksen toteuttamisessa on to-
teutettu kahdenlaisia toimenpiteitä: 

1. parkkipaikkojen rajoitettu tarjonta (850 ap) ja paikkojen hinnoittelu 

2. hyvä joukkoliikennetarjonta, hyvät pyöräily- ja kävely-yhteydet, säilytysmah-

dollisuudet ja kotiinkuljetuspalvelut. 

Tarkempia toimenpiteitä on esitetty alla kuvina:  
 

 
Kuva 3 Keskuksen alle on rakennettu joukkoliikenneterminaali 

 

 
Kuva 4 Joukkoliikenteen aikataulunäytöt keskuksessa 

 

 
Kuva 5 Pääsisäänkäynti on varattu pyöräilijöille ja kävelijöille 
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Kuva 6 Pyöräpysäköinnin lisäksi on tarjolla säilytystiloja (myös kylmäsäilytystiloja) ostosten 
säilytykseen 

 
Chamin kunnassa Sveitsissä pysäköintisäädöksiin lisättiin vuonna 2007 vaatimus 
liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä yritysalueille. Säädösten mukaan, mikäli uudel-
le kiinteistölle rakennetaan vähintään 50 autopaikkaa, rakennuttajan täytyy toimittaa 
liikkumisen ohjauksen suunnitelma rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Suunni-
telmassa näytetään, kuinka muiden kulkumuotojen edistämistä tehdään. Lisäksi 
ilmoitetaan edistämisen tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen liittyvät mittarit. 
Suunnitelman sisällöstä päätetään kunnan ja rakennuttajan kesken, ja suunnitelma 
on osa rakennuslupaa. 
 
 

5 Potentiaali ja haasteet 

5.1 Potentiaali 

Suurimmat potentiaalit ovat niissä kiinteistöissä, joihin kohdistettavilla toimenpiteillä 
voidaan tavoittaa mahdollisimman suuri käyttäjäjoukko, ja jotka sijainniltaan mahdol-
listavat muutkin kulkumuodot kuin henkilöauton. Tällaisia kiinteistöjä ovat esimerkik-
si kerrostalot ja isot toimitilat hyvillä kulkuyhteyksillä. Samoin isot liike- ja kauppa-
keskukset sekä terminaalit ovat potentiaalisia kiinteistöjä, jotka synnyttävät huomat-
tavasti matkoja tai ovat matkojen solmupisteenä. Yhtenä potentiaalisena osa-
alueena ovat myös koulut sekä muut kunnalliset rakennukset, jolloin kunnallisilla 
linjauksilla esimerkiksi joukkoliikenneinformaation tarjonnasta tai pyöräpysäköinnin 
kehittämisestä voidaan tavoittaa useita kiinteistöjä.  
 
Uusien alueiden suunnittelussa ja uudisrakentamisessa viisasta liikkumista edistävät 
toimenpiteet voidaan ottaa huomioon jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua. On-
gelmana kuitenkin ovat esimerkiksi kaupunkien pysäköintiin liittyvät yleiset ohjeis-
tukset, jolloin autopaikkojen vähentäminen jossakin tarkemmin suunniteltavassa 
kohteessa on ongelmallista. Kuitenkin esimerkiksi pyöräpaikoitukseen voidaan hel-
posti vaikuttaa jo kaavoittamisvaiheessa, kuten Porvoon esimerkistä voidaan huo-
mata (kappale 4.1.2).  
 
Koska Suomessa tehdään paljon korjausrakentamista tulevina vuosina, on huomioi-
tava toimenpiteiden liittäminen korjausrakentamiseen. Tällöin esimerkiksi taloyhtiön 
tiloihin liittyvän tarkastelun yhteydessä voidaan ottaa huomioon myös pyörä-
pysäköinnin sijoittamismahdollisuudet joko rakennukseen tai piha-alueelle. Myös 
toimenpiteiden toteuttaminen korjausrakentamisen yhteydessä on tarkastelua vaati-
va seikka. Tarvitaan kuitenkin tarkemmat tiedot, kuinka esimerkiksi pyöräpysäköinti 
voitaisiin kohteissa järjestää ja millaiset olisivat mahdollisesti kustannukset. Valpas-



 

15 
 

tin Oy on Pohjois-Haagassa tehnyt suunnitelmat taloyhtiölle olemassa olevien tilojen 
muuttamisesta pyöräsäilytystiloiksi. Toteuttaminen saattaa edellyttää käyttötarkoi-
tuksen muuttamisen ja siihen liittyvät selvitykset. Korjausrakentamisessa tiedon vä-
littäminen korjausrakentamisen verkoston kautta voisi edesauttaa toimenpiteiden 
leviämistä laajemminkin käyttöön. 
 
Aihealue on potentiaalinen myös palveluntarjoajien uusille liiketoimintaideoille. 

5.2 Haasteet 

 
Kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden ja rakennuttajien kiinnostuksen herättämi-
nen on ensimmäinen tehtävä. Tällä hetkellä kiinteistöjen energiatehokkuus on li-
sääntyvän huomion kohteena, mutta liikenteelliset ratkaisut jäävät liian usein vä-
hemmälle painoarvolle.  Toisaalta voidaan myös ajatella, että liikenteestä aiheutuvat 
haitat ovat kiinteistön käyttäjistä aiheutuvia. Tällöin ne eivät kohdistu suoraan kiin-
teistöön, jolloin liikkumistapoihin vaikuttaminen jää vähemmälle huomiolle. Tarpeen 
voivatkin olla erilaiset toimenpiteet, joilla kiinnostusta lisätään. Tällainen kannustava 
toimenpide voi olla esimerkiksi mahdollisuus erottautua yhteiskuntavastuullisena 
viisasta liikkumista edistävänä kiinteistönä, jota mahdollisesti voitaisiin korostaa jaet-
tavilla tunnustuksilla. Myös ympäristöjärjestelmistä, esimerkiksi Green Office -
toiminnasta tulevat kannusteet lisäävät kiinnostusta. 
 
Kehittämistä vaativat myös kaavoituksen ja rakentamislupien käytännöt, jotka eivät 
useinkaan tue viisaan liikkumisen mahdollisuuksia. Toimenpiteiden toteutuksen 
houkuttelevuutta voitaisiin lisätä myös rakentamisen säätelyä tarkistamalla (esimer-
kiksi pyöräpysäköintiin varattavat tilat, eivät vähentäisi rakennusoikeutta). Toisaalta 
tilojen monikäyttöinen luonne voi lisätä kiinnostusta, jolloin esimerkiksi etätyöhön 
varattavat tilat toimivat muina aikoina esimerkiksi opetustiloina tai ravintolatiloina, 
jolloin tilojen käyttö monipuolistuu.  
 
Keskeisenä kysymyksenä ovat pysäköintinormit, jotka vielä pääsääntöisesti ovat 
miniminormeja, jotka ohjaavat rakentamaan vähintään tietyn määrän autopaikkoja 
ilman tarkempaa tarkastelua kiinteistön tarpeista. Mikäli päädytään rajoittamaan 
autopaikkamääriä, on tarjottava riittävä määrä muita toimenpiteitä, joilla voidaan 
edesauttaa tarvittavien matkojen tekemistä ja satunnaisen autonkäytön tarpeita. 
Pysäköintipaikkojen rajoittaminen voidaan kokea jälleenmyyntiarvon laskuna. Tällöin 
pitäisi miettiä niitä keinoja, joilla kiinteistö saadaan erityisen houkuttelevaksi niille, 
jotka eivät omaa autoa tule myöhemminkään tarvitsemaan. Tavarankuljetuksiin voi-
daan vaikuttaa kotiinkuljetuspalveluiden tukitoimenpiteillä esimerkiksi palvelueteis-
ten tai Sveitsin Sihlcity -esimerkin mukaisten kotiinkuljetuspalveluiden avulla. 
 
Matkaketjut ovat monitahoisia ja kehittämistarpeita kohdistuu useampiin kiinteistöi-
hin. Viisaan liikkumisen toimenpiteiden teho kasvaa, jos pystytään samanaikaisesti 
vaikuttamaan kaikkiin paikkoihin, joihin matka alkaa tai päättyy. Esimerkiksi kuljetta-
essa kotoa työpaikalle pyöräillen on sekä asuinkiinteistöissä että työpaikalla oltava 
riittävän hyvät pyöräpysäköintimahdollisuudet, jotta matkan tekeminen pyöräillen on 
houkuttelevaa. Uusien laajempien yhdyskuntahankkeiden merkitys pilotointikohteina 
korostuu.   
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6 Suositukset ja jatkotoimenpiteet 

6.1 Jatkoselvitykset 

 
Esiselvityksen aikana tarve ja mahdollisuudet viisaan liikkumisen edistämiselle kiin-
teistötasolla ovat selkeytyneet. Viisasta liikkumista voidaan edistää kohtalaisen pie-
nilläkin toimenpiteillä kiinteistön omistajan, kiinteistömanagerin tai vuokralaisen toi-
mesta, ja tärkeää on tuoda mahdollisimman laajalle kiinteistötoimijoiden joukolle 
tietoon hyviä esimerkkitapauksia. Esimerkkikohteiden keräämistä on tarpeen syste-
matisoida. Toimenpiteiden testaaminen pilottikohteiden avulla tuottaa myös esi-
merkkiaineistoja ja käytäntöjä. Toinen alue on jatkaa toimenpiteiden edistämisedel-
lytysten tarkastelua ja selvittää viisaan liikkumisen toimenpiteiden kytkemistä suun-
nittelun, rakentamisen ja kiinteistönhoidon prosesseihin. 
 
 
1. Esimerkkikohteiden kerääminen ja toimenpiteiden testaaminen pilottikohteiden 

avulla 

 
Toimenpiteitä on edelleen konkretisoitava. Jotta esimerkiksi korjausrakentamis-
hankkeisiin voidaan ehdottaa viisaan liikkumisen edistämistä mukaan, on tarpeen 
laatia materiaalia, jolla mahdollisuudet voidaan selkeästi yksilöidä. Esimerkkejä ja 
vaikutustietoa voidaan kerätä uusien pilottikohteiden lisäksi jo muualla tehdyistä 
toimista. 
 
Käytännön työssä liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä integroidaan olemassa oleviin 
prosesseihin, mistä pilottikohteet antavat kokemuksia. Viisaan liikkumisen edistämi-
seen liittyviä toimenpiteitä liitetään olemassa olevien tavoitteiden ja suunnitelmien 
joukkoon. 
 
Mahdollisiksi pilottikohteiksi on esiselvityksen aikana tunnistettu seuraavat: 

 

- Skaftkärr, Porvoo 

- Vuores, Tampere 

- Pitäjänmäki tai muu RAKLIn yhdyskuntaklinikkakohde 

- Tekesin korjausrakentamisohjelman kohteet 

- 3S-projekti (Smart, sustainable Skanssi) 

- ARA :n lähiöohjelman kohteet, esimerkiksi Lahden kaupunki. 

Muita kohteita, joiden yhteydessä asiaa voitaisiin mahdollisesti edistää: 
 

- Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma, johon viisaan liikkumisen edis-

tämistä voitaisiin ottaa mukaan esimerkiksi 10 kohdan vinkkinä mahdollisista 

toimenpiteistä 

- FIGBCn kiinteistöpassit. 

Viestintä piloteista kerätyistä esimerkeistä on tärkeässä roolissa, jotta hyvät koke-
mukset saadaan laajasti käyttöön. Tällöin tiedonjakamisessa on keskeistä hyödyn-
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tää erilaisia verkostoja, kuten LIVE (liikkumisen ohjauksen verkosto) ja korjausra-
kentamisen verkosto.  
 
Tavoitteena voisi olla löytää esimerkkikohteita tai kiinnostuneita kuntatoimijoita, joi-
den keskinäiseen kehittämistyöhön voitaisiin osoittaa keskitettyä verkostotukea. 
Ruotsissa on edetty tällaisella toimintamallilla. Mukana olevat 12 kuntaa toteuttavat 
toimenpiteitä omissa kohteissansa, ja jakavat tietoa näistä toimenpiteistä muille ver-
koston jäsenille.  
 
2. Toimenpiteiden edistämisedellytysten tarkastelu 

Samanaikaisesti pilottikohteiden kanssa on tarpeen selvittää niitä säädöksiin, talou-
dellisiin ohjauskeinoihin, koulutukseen ja osaamiseen, menetelmiin ja käytäntöihin 
sekä nykyisiin suunnitteluperiaatteisiin sisältyviä tarpeita, puutteita ja esteitä, jotka 
hankaloittavat viisaan liikkumisen edistämistä kiinteistötasolla. 
 
Tässä yhteydessä voitaisiin myös tarkastella kansainvälisesti kehitetyn MaxLupon 
soveltamismahdollisuuksia Suomessa ottaen huomioon suomalainen suunnittelujär-
jestelmä sekä lainsäädännölliset perusteet. Esimerkiksi Ruotsissa MaxLupo-
ohjeistusta on peilattu heidän omiin kaavoitus- ja suunnitteluprosesseihinsa. 
 
Tässä osuudessa voidaan edelleen tarkastella, mihin muihin kuin lainsäädännöllisiin 
ja suunnitteluperiaatteellisiin prosesseihin viisaan liikkumisen edistämistä pitäisi 
saada enemmän sisällytettyä ja millä keinoin. Lisäksi on tarpeen tarkastella, mitkä 
ovat niitä keinoja, joilla kiinteistötasolla saataisiin lisättyä kiinnostusta viisaan liikku-
misen edistämiseen. Voidaanko esimerkiksi luoda mittareita sille, kuinka kiinteistöä 
voidaan arvioida sen kestävää liikkumista edistävien edellytystensä suhteen. Tällöin 
kiinteistö voisi erottua muista edelläkävijänä.  
 

6.2 Aikataulu 

 
Jatkotoimenpiteiden 1 ja 2 töiden aloittaminen eivät ole riippuvaisia toisistaan. Esi-
merkkien kerääminen sekä pilottikohteiden etsiminen ja varmistaminen voidaan 
aloittaa heti keväällä 2013. Samanaikaisesti voidaan aloittaa toimenpiteiden edelly-
tysten tarkastelu.  
 
Pilottikohteiksi voidaan ensi vaiheessa pyrkiä saamaan mahdollisimman monipuoli-
sia kohteita sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa. Pääpaino kui-
tenkin kohteissa, joissa liikenteelliset edellytykset mahdollistavat käyttöön monipuo-
lisen valikoiman toimenpiteitä. 
 
Jatkotyöhön tarvitaan yhteistyötahoja, jotka ovat lähellä suunnittelua, kiinteistökehi-
tystä, rakentamista ja kiinteistön hoitoa. Liikkumisen ohjauksen asiantuntemus saa-
daan yhteistyökohteissa liitettyä toimiviin prosesseihin. Myös kehittämispanoksia on 
haettava kehittämiskohteista ja alan ohjelmista.  
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     Liite 1 

7 MaxLupo 

EU -rahoitteinen Max-projekti toteutettiin vuosina 2006−2009. Projektissa tuotettiin 
useampia työkaluja liikkumisen ohjauksen käyttöön, joista MaxLupo on työkalu 
maankäytön suunnittelun ja liikkumisen ohjauksen integrointiin. MaxLupossa on 
määritelty seuraavat periaatteet integroinnin toteuttamiseksi: 
 

1. kestävä sijainti ja suunnittelu 

2. selkeät perusteet YVAn toteuttamiselle suunniteltaessa runsaasti liikennettä 

aiheuttavia toimintoja 

3. toiminnallinen ja organisatorinen integraatio 

4. liikkumisen ohjauksen neuvontaa rakennuttajille 

5. liikkumissuunnitelmat vaatimuksena tai osana neuvotteluja (esim. tontin-

luovutus) 

6. autottomien/matalan autointensiteetin alueiden edistäminen 

7. joustavat pysäköintinormit, esim. liikkumisen ohjauksen toimenpiteet huomi-

oiden 

8. pysäköintipaikkojen ostaminen kunnalta (Parkeringsköp) 

9. pysäköintipaikkojen maksimimäärän käyttö ohjeistuksena minimimäärän si-

jaan 

10. liikenteen sallittu enimmäismäärä runsaasti liikennettä aiheuttaville kohteille. 

Näistä periaatteista osa, kuten pysäköintiin liittyvät periaatteet, liittyvät myös suo-
raan liikkumisen ohjaukseen kiinteistötasolla.  
 
Kuitenkin toimenpiteiden karkeaa jakoa voidaan tehdä. MAX -työkalujen kehittämi-
sen yhteydessä on listattu liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä tietyssä sijainnissa, 
joista osa liittyy laajemmin olosuhteiden parantamiseen (esim. halvempi joukkolii-
kenne) ja osa voidaan suoraan liittää rakennuksessa ja tontilla toteutettaviin toimen-
piteisiin. 
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Taulukko.  Liikkumisen ohjauksen paikkakohtaiset toimenpiteet MaxLupon mukaan 

 
MaxLupossa on erikseen tarkasteltu paikkaperusteista liikkumisen ohjausta (si-
te-based MM), joka vastaa osittain tämän esiselvityksen tarkastelualuetta, kiinteistö-
jä ja niiden lähiympäristöjä. Paikkaperusteisen liikkumisen ohjauksen tavoitteena on 
tehdä matkat paikkaan ja paikasta hallitummin ja kestävämmin liikkumisen ohjauk-
sen toimenpiteiden avulla. Tarkasteltavia paikkoja ovat esimerkiksi yritykset, sairaa-
lat, koulut, vapaa-ajan toiminnot ja asuntoalueet. Tällöin tärkeimmät toimijat ovat 
rakennuttajat, maanomistajat, asukkaat sekä paikalliset viranomaiset. 
 
Paikkaperusteisen liikkumisen ohjauksen eduiksi on mainittu seuraavia: 
 

 pienemmät kustannukset (esimerkiksi pysäköinnistä) 

 paikan parempi saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla 

 motivoidummat, tyytyväisemmät ja hyvinvoivemmat kiinteistön käyttäjät 

 velvoitteiden täyttäminen esimerkiksi pysäköintipaikkojen vaatimusten suh-

teen 

 yritysten osalta yhteiskuntavastuullisuuden korostaminen (imago) 

 pysäköintiin käytettävän alueen tuottoisampi käyttö. 

Paikkaperusteisiin liikkumisen ohjauksen toimenpiteisiin on jo osittain viitattu aiem-
min kappaleessa 2.3.5. Toimenpiteitä ovat seuraavat: 
 

 viestinnän ja tietoisuuden lisäämisen toimenpiteet 

 yhteiskäyttöautoiluun liittyvät toimenpiteet (tietokannat, varatut parkkipaikat) 

 paremmat kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet 

 halvempi ja parempi joukkoliikenne 

 pysäköintialueiden hallinnointi ja hinnoittelu 

 etätyöpalvelut 

 taloudelliset kannusteet, esimerkiksi pysäköintipaikasta luopuvalle työnteki-

jälle maksettava korvaus. 
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Kuva. Esimerkki paikkaperusteisen liikkumisen ohjauksen prosessista (lähde MaxLupo) 
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https://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo2/files/muut_liitetiedostot/rakentaminen_ja_
kaavoitus/asemakaavat/456_toukovuori/456_hyvaksytty_kaava_vari.pdf 

 
Toukovuoren asemakaava ja asemakaavan muutos, selostus. Porvoon kaupunki. 
https://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo2/files/muut_liitetiedostot/rakentaminen_ja_
kaavoitus/asemakaavat/456_toukovuori/toukovuori_selostus_2012-03-06.pdf 

 
Toukovuoren asemakaava ja asemakaavan muutos, rakennustapaohje. Porvoon 
kaupunki. 
https://www.porvoo.fi/easydata/customers/porvoo2/files/muut_liitetiedostot/rakentaminen_ja_
kaavoitus/asemakaavat/456_toukovuori/liite_9_toukovuori_raktapa_2012-02-07-pieni.pdf 

 
Sihlcity, Zurich, Switzerland. Case study. Simon Field, ITDP Europe. 
http://www.itdp.org/documents/092211_ITDP_NED_Sihlcity.pdf 
 

What is site–based mobility management? MAX. 
www.epomm.eu/docs/mmtools/WPD_D1.ppt 
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