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RATKAISUT YHTEISKÄYTTÖAUTOILUUN, KÄVELYYN, 

JOUKKOLIIKENTEESEEN…

BREEAM, LEED, PROMISE…





HAASTEITA – RAJALLINEN TILA

• Mihin tilaa käytetään (uudet rakennukset/olemassa olevat)?
• Huomioidaanko rakennusoikeudessa?
• Kuinka varaudutaan oikeaan määrään pysäköintitiloja?



HAASTEITA – KENEN VASTUULLA
• Ohjauskeinot?
• Tavoitteet?
• Toteuttaminen (esim. käytettävyys, talvikunnossapito)?



HAASTEITA – TARJOTTAVA PALVELU

• Kuka on tuleva asukas? Mitä palveluja on tarpeen järjestää?
• Kuka vastaa palvelusta? Mistä tiedetään, että palvelu on pysyvää?
• Mikä on liikkumisen palvelu, joka halutaan tarjota?Kenelle palvelu on 

lisäarvo?



- Aleksanterinkaari, Porvoo
- Yhteiskäyttöautot ja apuvälinetilat asemakaavamääräyksissä

- Tammelan stadion, Tampere
- Viisaan liikkumisen edistämismahdollisuudet yleisötapahtumissa

- Otaniemi, Espoo
- Väreen kampusrakennuksen auditointi

PILOTIT – KIINTEISTÖTASO





ALEKSANTERINKAARI - PORVOO

• Porvoossa Aleksanterinkaaren sisäkehän uudisrakentamisen alueen 
suunnittelussa on etsitty keinoja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi sekä 
asukaspysäköinnin järkeistämiseksi.  

• Hankkeessa on tavoiteltu ratkaisuesimerkkejä muun muassa 
kaavoituksen ohjauskeinovalikoiman kehittämiseksi. 

• Loppuvuonna 2015 hyväksyttävässä asemakaavassa on kokeiltu 
viisaaseen liikkumiseen kannustavia kaavamääräyksiä, joilla on 
mahdollista saada lievennystä pysäköintinormista:
– kannustaminen liikkumisen apuvälineiden säilytystilaratkaisujen toteuttamiseen 

– yhteiskäyttöautoilua edistävät asukaspysäköinnin ratkaisutavat





KAAVAMÄÄRÄYKSET
Autopaikkavaatimukset:

• tavanomainen asuminen 1 ap / 100 k-m²

• senioriasuminen 1 ap / 120 k-m²

• erityisasuminen 1 ap / 180 k-m² (esim. laitosmainen asuminen)

• liike-, toimisto- ja palvelutila 1 ap / 60 k-m² (tätä on alueella suhteellisen vähän)

Autopaikkavaatimuksesta saa vähentää:

• 5 % asuinrakennusta kohti toteuttamalla tämän asuinrakennuksen maantasokerrokseen erillisen 
liikkumisen apuvälinetilan

• 15% kutakin asuinrakennusta kohti varatusta yhteiskäyttöautosta

Liikkumisen apuvälineet

• Polkupyörien säilytystilojen lisäksi saa rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen rakentaa säilytystilaa 
liikkumisen apuvälineillä

• Tällaista säilytystilaa saa rakentaa enintään 100 k-m2 rakennusalalle osoitetun kerrosalan lisäksi eikä sitä 
varten tarvitse osoittaa autopaikkoja. Liikkumisen apuvälineiden säilytystila varustetaan asianmukaisin 
sähköpistokkein sekä pesupaikalla.

• Mikäli erillistä liikkumisen apuvälineiden säilytystilaa ei rakenneta, tulee polkupyörien säilytystilan 
soveltua myös muiden liikkumisen apuvälineiden säilyttämiseen ja se on varustettava sähköpistokkeella 
ja pesupaikalla.



TAMMELAN STADION - TAMPERE

• Tampereella Tammelan stadionin liikkumisen ohjaus on osa koko 
Tammelan kaupunginosan kehittämistä. 

• Tulevan stadionin yhteyteen ei ole mahdollista rakentaa merkittävää 
määrää pysäköintitiloja, joten kestävien kulkumuotojen edistäminen on 
merkittävässä roolissa.

• Yksi keskeinen toimenpide on Tampereelle suunnitteilla olevan 
raitiotien kytkeminen osaksi stadionille saapumisen matkaketjua. 

• Pyöräilijöitä palvelee uusi keskustasta tuleva pyöräilyn laatukäytävä 
sekä pyöräpysäköinnit stadionin yhteydessä. 

• Muita mahdollisia toimenpiteitä voivat tulevaisuudessa olla myös 
joukkoliikenne- ja tapahtumalippujen yhdistäminen, 
liikkumissuunnitelman laatiminen stadionille sekä etäpysäköintien 
hyödyntäminen. 







VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT 

RAKENNUSHANKKEESSA

http://www.motiva.fi/files/10507/Rakennushankkeen_auditointilomake.pdf

http://www.motiva.fi/files/10507/Rakennushankkeen_auditointilomake.pdf


• 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

Amsterdam Colorado

PYÖRÄILY

SOSIAALITILAT



• 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

• ratkaisun sujuvuus ja turvallisuus, 

etäisyys sisäänkäynneistä

Kuva: eltis.org

HENKILÖAUTOT

JOUKKOLIIKENNE



• 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 

RAKENNUKSEN SISÄISET YHTEYDET

TYÖNTEON MONIPAIKKAISUUS



CASE:  OTANIEMEN KAMPUSRAKENNUS VÄRE

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



HAVAINTOJA VÄREEN SUUNNITELMIEN 

AUDITOINNISTA

• 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

• 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




