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Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva 

+ terveellinen + taloudellinen  

 = VIISAS LIIKKUMINEN 

 

Ensisijaisina kulkutapoina kävely, pyöräily ja 

joukkoliikenne 

 

Matkojen ketjutus, kimppakyydit, 

yhteiskäyttöautoilu, taloudellinen ajotapa, 

etätyö 

 

VIISAS LIIKKUMINEN 



VIISAAN LIIKKUMISEN 

EDISTÄMINEN –MIKSI? 

• 100 miljoonaa joukkoliikennematkaa ja 300 miljoonaa kävely- ja pyöräilymatkaa nykyistä 
enemmän vuoteen 2020 mennessä. (Ilmastopoliittinen ohjelma (LVM/2009) )                                 

       → Ympäristön laadun parantaminen – päästöt, pienhiukkaset, melu 
 
• Liikennejärjestelmän tehokas käyttö 

 
• Suomessa 300-400 miljoonan euron vuotuiset kustannukset liian vähästä liikkumisesta →  

arkiliikunnan edistäminen  → hyvinvointi ja työn tuottavuusvaikutukset 
 

• Pienilläkin toimenpiteillä pysyviä muutoksia → kustannustehokkuus 
 

• Hallituksen kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta 
”Aktiivinen elämäntapa arkipäiväistetään yhdessä ihmisten ja järjestöjen kanssa.  
Terveelliset elämäntavat tehdään helpoiksi ja houkutteleviksi” 

 
 

 
 
 

 



 
Alku- ja loppukilometrin merkitys viisaan kulkutavan valinnassa 
 
- Järjestelmä- ja verkkotaso eivät vielä riitä, vaan koko matka ovelta-ovelle ja sisätiloista-sisätiloihin 

saakka on oltava kunnossa 
 
- Alku- ja loppukilometrillä on suuri merkitys, koska voivat tehokkaasti ohjata valintoja muihin kuin 

kestäviin kulkumuotoihin 
 
- Kiinteistö- ja aluesuunnittelu/liikennesuunnittelu/markkinointi/…  – tarvitaan yhteistyötä! 
 
- Mahdollisuudet yhdistellä sekä ”kovia”, että ”pehmeitä” keinoja 
 
 

 
 
 
 

VIISAS LIIKKUMIEN KIINTEISTÖ- JA 

ASEMAKAAVATASOLLA –MIKSI? 

eltis.org 



Liikennetarpeen vähentämiseen ja kaikkiin kestäviin kulkumuotoihin 
kohdistuvat toimenpiteet 
• Liikkumissuunnitelman edellyttäminen tontinluovutusehdoissa 

• Joustavat pysäköintinormit liikkumisen ohjauksen toimenpiteiden 
keinoin 

• ”Muuttajan paketti” -> liikkumistiedon koostaminen muuttajille 
• Etätyömahdollisuudet  
• Kotiinkuljetuspalveluiden edistäminen (case Suurpelto) 
• Autottomat korttelit 
 
Henkilöautojen  yhteiskäyttö, kimppakyydit ja vähäpäästöisten 
polttoaineiden edistäminen 
• Yhteiskäyttöautoilun edistäminen (sekä pysäköinti että asukkaille 

markkinointi) 
• Taloyhtiöiden tai alueiden yhteiset kimppakyytisovellukset 
• Sähköautojen latauspisteet 
• Vähäpäästöisten autojen pysäköintietuudet  
 

 
 

KEINOJA 



ESIMERKKEJÄ 

CHAM, SVEITSI 
 
• Chamin kunnassa Sveitsissä pysäköintisäädöksiin lisättiin vuonna 2007 vaatimus 

liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä yritysalueille.  
 
• Säädösten mukaan, mikäli uudelle kiinteistölle rakennetaan vähintään 50 

autopaikkaa, rakennuttajan täytyy toimittaa liikkumisen ohjauksen suunnitelma 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä.  

 
• Suunnitelmassa osoitetaan, 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. 
 



Vallastaden, Linköping 

• Kaksi pysäköintitaloa, joihin sama matka kuin bussipysäkeille 

• Ei pysäköintipaikkoja omissa kiinteistöissä 

• Kävely- ja pyöräily-yhteydet 

• Yhteiskäyttö vähentää pysäköintipaikkamäärä jopa 25 % saakka 

 

Autottomat asuinalueet Lundin pysäköintinormissa 

• Mahdollisuus pienempään määrään autopaikkoja, jos rakennuttaja toteuttaa 

toimenpiteitä, jotka vähentävät paikkojen kysyntää 

• Sopimus asukkaiden kanssa, että eivät omista autoa niin kauan kuin asuvat 

kiinteistössä 

• Yhteiskäyttöautoilun jäsenyys kuuluu vuokraan 

• Vuosittainen seuranta ja arviointi yhdessä kiinteistönomistajan ja kunnan kanssa 

• Jos parkkipaikkojen kysyntä ei ole vähentynyt -> kiinteistönomistajan tulee hankkia 

tarvittavat pysäköintipaikat 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

ESIMERKKEJÄ 



ESIMERKKEJÄ 

Att City-talo, Helsinki 
• Autottoman korttelin asunnoille ei rakennettu lainkaan autopaikkoja 

• Autopaikkojen puuttumista on kompensoitu normaalia paremmilla 
polkupyörän säilytystiloilla sekä mopotallilla.  

• Kullekin asunnolle nimetty huoneluvun mukaisesti omat, 
huoneistonumerolla merkityt säilytyspaikat.  

• Polkupyörien säilytystiloihin on käynti suoraan porrashuoneista sekä 
yhteys ulos.  

• Rakennuksessa on erillinen polkupyörien huoltotila.  

• Yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkoja korttelin lähelle. 

• Parkkipaikoista säästyneillä kustannuksilla toteutettu esimerkiksi 
yhteistiloja asukkaille. 



ESIMERKKEJÄ 

AUTOJEN YHTEISKÄYTTÖ 

 

Kotikortteli,  Jätkäsaari, Helsinki 

• Pysäköintihallissa kaksi sähköautoa, jotka ainoastaan korttelin asukkaiden käytössä 

• Yhteiskäyttöautot yksityisen palveluntarjoajan tarjoama palvelu 

 

Jokiniemi, Vantaa 

• Rakennuttajan ja palveluntarjoajan yhteistyö 

• Yhteiskäyttöautot yksityisen palveluntarjoajan tarjoama palvelu 

• Asukkaille ilmainen jäsenyys (ei liittymis- tai kuukausimaksuja) 

 

Kuokkala, Jyväskylä 

• Yhteiskäyttöauto on kaikkien asukkaiden varattavissa ja käytettävissä taloyhtiön 
merkitsemältä parkkipaikalta  

• Autoa huoltaa ja hallinnoi yksityinen palveluntarjoaja 

• Kokeilu koskee noin 300 asuntoa 

 

 



Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
• Laadukas pyöräpysäköinti (uudet ratkaisut sekä korjaus- 

että uudisrakentamisessa) 
• Sujuvat yhteydet verkkoon ja tontilla 
• Suihku- ja pukeutumistilat 
• Pyöränhuolto- ja vuokrauspalvelut 
• Kävelyn apuvälineiden säilytys 
• Tavarankuljetuspyörien säilytys 
 
Joukkoliikenteen käytön edistäminen 
• Joukkoliikenteen toteuttaminen yhteistyössä 

rakennuttajan kanssa 
• Joukkoliikenneinformaation esittäminen ja opastus 
• Rakennusten sisäänkäyntien sijoittuminen tontilla 

suhteessa pysäkkeihin 
• Liityntäpysäköinnin kehittäminen 
 
+ työnantajan joukkoliikennekannustimet 

 

KEINOJA 



ESIMERKKEJÄ 

BEAULIU PARK, UK : BUSSIYHTEYS ASUKKAILLE 

 
• Alueelle muuttaville uusille asukkaille annettiin vuoden ilmaiset bussimatkat  
       (2 kpl/talous)  ja tietoa joukkoliikenteestä 
 
• Nykyiset asukkaat saivat myös kolmen kuukauden ilmaiset matkat (1 kpl/talous) 
 
• Rakennuttaja rahoitti lisävuorot aamuihin ja iltoihin viideksi vuodeksi 
 
• Lisäksi alueelle rakennettiin uudet pysäkit 
 
• Bussiyhteys tuli kannattavaksi kahden ja puolen vuoden jälkeen 

 
 
 

 



• Viisas kulkutavan valinta, alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys -kehityshankkeen 
rahoittajina Liikennevirasto ja ympäristöministeriö 
 

• Projektin toteuttaa Motiva Oy alikonsulttinaan WSP  
 

• Hankkeen kesto keväästä 2014 vuoden 2015 loppuun 
 

• Projektin lopuksi järjestetään tulosseminaari 24.11. ap Helsingissä 
 

• Kehityshankkeen tavoitteena pilotoida erilaisia liikkumisen viisaita valintoja tukevia toimenpiteitä 
ja edistämiskeinoja aluekehityksessä, asemakaavoituksessa tai yksittäisten rakennuskohteiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 
 
 

 
 

VIISAS KULKUTAVAN VALINTA -

KEHITYSHANKE 



Aluekehitys 
 
- Itäharju, Turku 

• Viisas liikkuminen osana alueen brändäystä 
 

- Rykmentinpuisto, Tuusula 
• Eri viisaan liikkumisen edistämisratkaisut aluekehityksessä 

 
- Otaniemi, Espoo 

• Viisaan liikkumisen kehittämisohjelma 
 

Kiinteistötaso 
 
- Aleksanterinkaari, Porvoo 

• Yhteiskäyttöautot ja apuvälinetilat asemakaavamääräyksissä 
 
- Tammelan stadion, Tampere 

• Viisaan liikkumisen edistämismahdollisuudet yleisötapahtumissa 
 
 

 
 

PILOTIT 



LIIKKUMISEN OHJAUS  

ALUETASOLLA 

CASE:   

OTANIEMI 







Otaniemen keskuksen asemakaava kvsto 8.6.2015 

M 



Otaniemen viisaan liikkumisen visio ja edellytykset 



Edellytykset – valinnat Otaniemeen 

YHTEISTYÖ JA TOIMINTAMALLIT 

Liikkumistieto löytyy ja 
kannustaa 

Liikenneverkko: 
Otaniemessä kävellään, 
pyöräillään ja kohdataan 

Pysäköinti on tehokasta 

Liikkumisen palvelut 
mahdollistavat 

Pääkulkumuoto alueen sisällä on jalankulku ja pyöräily ja alueelle 
saapumiseen metro. Metroasema ja pysäkit ovat verkon solmukohtia. 
Jalankulku ohjataan pääreiteille ja solmukohtiin luodaan viihtyisiä 
kohtauspaikkoja. Pyöräilylle luodaan omat laatukäytävät erikseen tai 
rinnan jalankulun pääreittien kanssa. Autoilu alueen sisällä toteutuu 
hidasvauhtisena ja läpiajo on estetty. Toiminnallisesti sekoittunut 
maankäyttö ylläpitää alueen elävyyttä ympäri vuoden. 

Autojen pysäköintipaikat ovat maksullisia ja ne on pääosin keskitetty 
alueen reunoille pysäköintilaitoksiin. Vapaista pysäköintipaikoista 
tiedotetaan reaaliaikaisesti. Pyörille on laadukkaat pysäköintitilat sekä 
ulkotiloissa että kiinteistöissä. 

Otaniemen liikkumispalvelut ovat niin kattavat, että arjen matkat voi 
tehdä ilman omaa autoa: tarjolla on erilaisia henkilöautoon, 
joukkoliikenteeseen ja omin voimin liikkumiseen perustuvia ratkaisuja. 
Kiinteistöissä on liikkujille käyttötarkoitukseen sovitetut huolto-, 
pukeutumis-, säilytys- ja peseytymistilat. Toiminnallisesti sekoittunut 
maankäyttö ylläpitää tasaista liikkumispalvelujen kysyntää. 

Kestäviin liikkumisvalintoihin tarvittava tieto on helposti ja houkuttelevasti 
saatavilla sekä digitaalisesti että kaupunkitiloissa. Opiskelijoita, 
työntekijöitä ja asukkaita kannustetaan viisaisiin valintoihin. 
Monikulttuurisista lähtökohdista toteutettu opastus tekee Otaniemen 
helposti lähestyttäväksi. 



  Kehittämisohjelman painopisteet 



Viisaan liikkumisen  

kehittämisohjelma 2015-25 

http://otaviisas.com/ 

 

Esimerkkejä toimenpiteistä 

 
 

http://otaviisas.com/
http://otaviisas.com/


Väre-rakennuksen perustiedot 

• Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus 

• Arkkitehtuurikilpailun voittaja, pääsuunnittelija Jussi Palva 

• 33 000 kem2 – ¾ opetustiloja, ¼ liiketiloja 

• Metroaseman sisäänkäynti integroitu rakennukseen 

• Sijoittuu nykyiselle katualueelle – asemakaavamuutos 
hyväksytty kesäkuussa 2015 

• Käyttäjät: noin 1200 opiskelijaa, 300 työntekijää, 
metroaseman käyttäjät 

• Ensimmäinen vaihe valmistuu 2018 

 

 

         LIIKKUMISEN OHJAUS ASEMAKAAVA- JA TALOHANKKEISSA 

CASE:  Otaniemen keskuskampusrakennus Väre 



• Pyöräily 

• Sosiaalitilat (kävely ja pyöräily) 

 

• Joukkoliikenne 

• Henkilöautot 

• Saattoliikenne 

 

• Rakennuksen sisäiset yhteydet 

• Portaat ja hissit 

 

• Työnteon monipaikkaisuus 

VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT RAKENNUSHANKKEESSA 

Auditointilomake  



• pysäköinti: määrä, laatu, sijainti suhteessa 
reitteihin ja sisäänkäynteihin 

• palvelut: yhteiskäyttö, huolto/pumppu, pesu, 
opastus ja info, sähkölatauspiste 

 

 

• pukeutuminen ja peseytyminen, varusteiden 
säilytys ja kuivatus: tilojen määrä ja sijainti 

Sosiaalitilat 

Amsterdam Colorado 

Pyöräily 



• pysäköinnin järjestelyt: määrä (normi), laatu, sijainti suhteessa reitteihin ja 
sisäänkäynteihin,  

• vuorottaisuus ja nimeämättömyys, yhteiskäytön erityispaikat, lyhytaikainen 
pysäköinti, maksullisuus 

• palvelut: yhteiskäyttö, kimppakyyti, sähkölatauspiste 

 
• aulanäyttö: infovarustuksen taso ja sijoittelu/näkyvyys 

• reitit pysäkeille: suoruus, sujuvuus,  
turvallisuus 

• opastus pysäkeille 

• odotustilan varustelu ja informaatio 

• sisäänkäyntien suuntaaminen  
suhteessa jkl-pysäkkeihin,  
näkymäyhteys pysäkki-pääsisään- 
käynti 

 

Joukkoliikenne 

Kuva: eltis.org 

Henkilöautot 



• ratkaisun sujuvuus ja turvallisuus, etäisyys 
sisäänkäynneistä 

 
• portaiden ja hissien hierarkia luontevimpana osana 

kulkureittiä 

 

 

• toimintojen sijoittelu tuottaa mielekästä kävelyä, 
reitit tarjoavat mahdollisuuksia sosiaalisiin 
tilanteisiin ja elämyksiin 

 
 

• tehokas langaton verkko, myös vierailijoille 

• työntekijän etäverkkoyhteydet  ja  audiovisuaaliset 
luento- ja neuvotteluyhteydet 

• työpisteiden monipuolisuus ja avoin käytettävyys  

 

Portaat ja hissit 

Rakennuksen sisäiset yhteydet 

Työnteon monipaikkaisuus 

Kuva: ess.fi 

Saattoliikenne 



• Autoliikenteen järjestelyt tukevat viisasta liikkumista: pääsisäänkäynti 
jalankulkualuetta, nimeämättömät pysäköintipaikat, paikkoja vähän 

• Yhteydet joukkoliikennepysäkeille hyvät: pysäkki keskusaukion reunalla, suoran 
näköyhteyden puuttuminen miinus, rakennuksen aula voi toimia odotustilana 

• Saattoliikennettä tulisi kehittää siten, että aula voi toimia odotustilana. 
Saattoliikenne eri suunnista tulee huomioida paremmin.  

• Rakennuksen sisäisissä yhteyksissä portaat ensisijainen vaihtoehto, tilasuunnittelu 
edesauttaa liikkumista ja kohtaamisia 

• Pyöräpysäköinnin määrissä, sijoituksessa ja laadussa kehitettävää 

– Otaniemessä olisi potentiaalia laadukkaalle pyöräkeskukselle, joka palvelisi 
sekä metroaseman että rakennuksen käyttäjiä 

• Opiskelijoiden vaatteiden vaihto- ja säilytystiloissa kehitettävää 

• Rakennuksen tietoliikenneyhteyksissä tulee huomioida työnteon monipaikkaisuus 
ja opaste/infojärjestelmissä jkl-yhteydet hyvin esillä 

Havaintoja Väreen suunnitelmien auditoinnista 



• Kuntien pysäköintinormien uudistaminen: normien entistä vahvempi 
hierarkisointi keskusten kävelyalueita tukeviksi  

• Asemakaavoissa huomioidaan yhä enemmän pyöräpysäköinti 
• Autottomat asuintalo -pilotit  
• Työpaikoille laaditaan liikkumissuunnitelmia – työntekijöitä kannustetaan eduin 
• Työmatkakävelyyn ja –pyöräilyyn kannustaminen viihtyisillä sosiaalitiloilla  
• Julkisten ja kaupallisten palveluiden pyöräpysäköintiratkaisujen parantuminen  
• Pyöräpysäköintiratkaisujen laadun tavoittelu, mm. kattaminen, sisätilat, 

kuljetuspyörien säilytyksen huomiointi  
• Ajoneuvojen yhteiskäytön huomiointi kiinteistötasolla  
• Ajoneuvojen yhteiskäyttöä tukevien sovellusten ja palvelujen kehitystyö 
• Työpaikkojen uusi mitoitus ja teknologia - > tietoliikenneyhteydet korvaavat 

osittain liikkumisyhteydet – liikkuvat työpisteet  
• Liikkumis- ja sosiaalista terveyttä edistävä tilasuunnittelu: sujuvat 

porrasyhteydet, hissi liikuntaesteisille, kohtaamista edistävät tilat  
 
 

 
 

MUUTOS ON KÄYNNISTYNYT… 



KIITOS! 
 

 
Kehittämishankkeen loppuseminaari 24.11. ap Helsingissä 


