
Hankkeen nimi, omistaja ja tuleva käyttäjä: Kerrosala (brutto/netto)
PERUSTIEDOT

Huomioita:

1 / 6

Suunnitelmavaihe ja pääsuunnittelija: 

Kaupunginosa, kiinteistötunnus ja osoite: 

Hankkeen suunnittelu- ja asemakaavatilanne: 

Kiinteistön tuleva käyttötarkoitus:

Korttelitehokkuus: 

Tilajakauma:

käyttäjämäärä ja -ryhmät:

Ympäristötekijät liikkumiset kannalta (asemat, pysäkit, palvelut, reitit):

VIISAS LIIKKUMINEN – RAKENNUSHANKKEEN AUDITOINTI



PYÖRÄILY Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta
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Pysäköinti: määrä, laatu, sijainti 
suhteessa reitteihin ja sisäänkäynteihin

Palvelut: yhteiskäyttö, huolto/pumppu, 
pesu, opastus ja info, sähkölatauspiste 

VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT
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SOSIAALITILAT 
KÄVELY JA PYÖRÄILY)

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

• Pukeutuminen ja pesytyminen
• Varusteiden säilytys ja kuivatus
• Tilojen määrä ja sijainti

HENKILÖAUTOT 

Pysäköinnin järjestelyt: määrä (normi), 
laatu, sijainti suhteessa reitteihin ja 
sisäänkäynteihin, vuorovaikutteisuus 
ja nimeämättömyys, yhteiskäytön 
erityispaikat, lyhytaikainen pysäköinti, 
maksullisuus

Palvelut: yhteiskäyttö, kimppakyyti, 
sähkölatauspiste

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT
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JOUKKOLIIKENNE  Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

• Aulanäyttö: infovarustuksen taso ja 
sijoittelu/näkyvyys
• Reitit pysäkeille: suoruus, sujuvuus, 
turvallisuus
• Odotustilan varustelu ja informaatio
• Sisäänkäyntien suuntaaminen suh-
teessa jkl-pysäkkeihin, näkymäyhteys 
pysäkki-pääsisäänkäynti

VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT
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SAATTOLIIKENNE   

Ratkaisun sujuvuus ja turvallisuus, 
etäisyys sisäänkäynneistä

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

PORTAAT JA HISSIT

Portaiden ja hissien hierarkia 
luontevimpana osana kulkureittiä

VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT



VIISAAN LIIKKUMISEN TEEMAT
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RAKENNUKSEN SISÄISET 
YHTEYDET                                                             

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

Tilanne suunnitelman mukaan Suosituksia
Arvio tilanteesta viisaan 
liikkumisen kannalta

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

TYÖNTEON 
MONIPAIKKAISUUS   

Tehokas langaton verkko, myös 
vierailijoille

Työntekijän etäverkkoyhteydet 
ja audiovisuaaliset luento- ja 
neuvotteluyhteydet

Työpisteiden monipuolisuus ja avoin 
käytettävyys
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