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Liikkumistapojen vaikutusta ympä-
ristöön ja ihmisten terveyteen poh-
ditaan Suomessa monilla tahoilla 
ja eri yhteyksissä. Jotta yhteistä ke-

hitystyötä voitaisiin vauhdittaa, käynnistyi 
vuoden 2014 keväällä Liikenneviraston ja 
ympäristöministeriön rahoittamana kehi-
tyshanke Viisas kulkutavan valinta. Hanket-
ta luotsaa eteenpäin Motiva yhteistyössä 
suunnitteluyhtiö WSP:n kanssa.

”Henkilöliikennetutkimus selvitti liikku-
mistapojamme vuosina 2010–11. Teemme 
joka vuosi yli tuhat kertaa päätöksen siitä, 
miten siirrymme paikasta toiseen, eli kes-
kimäärin 2,9 liikkumisvalintaa päivässä. 
Siihen, mihin olemme tottuneet ja miten 
matkat lopulta teemme, vaikuttavat monet 
seikat”, asiantuntija Sara Lukkarinen Mo-
tivasta selittää. 

Miten asuin- tai työpaikka-alue on kaa-
voitettu? Miten erilaiset alueet nivoutuvat 
toisiinsa, onko alueiden välillä toimivaa 
julkista liikennettä sekä hyvä kävelyn ja 
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viisaaseen liikkumiseen 

Jokainen meistä tekee päivittäin 
noin kolme matkaa, siis vuodessa 
teemme yli tuhat päätöstä 
kulkutavasta. Se, miten liikumme, 
vaikuttaa ympäristöömme ja 
terveyteemme monella tavalla. 
Viisas kulkutavan valinta -hanke 
paneutuu niihin monitasoisiin 
yhdyskuntasuunnittelun 
ongelmiin, jotka liittyvät 
päivittäisiin liikkumistapojen 
valintoihin, keskittyen erityisesti 
matkojen alku- ja päätepisteisiin.
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suunnittelussa ja -rakentamisessa otettava 
monta seikkaa huomioon.”

Kun liikumme päivittäin kävellen ja jouk-
koliikenteellä sekä pyöräillen, sillä on suorat 
myönteiset vaikutukset omaan terveyteem-
me. Samalla näiden kulkutapojen päästövai-
kutukset ympäristöön ovat pienemmät kuin 
autoliikenteellä ja näin arkiympäristössäm-
me on esimerkiksi melua ja pienhiukkasia 
vähemmän, eli se on terveellisempi myös 
pidemmällä aikajaksolla tarkastellen.

Henkilöautojen parkkeeraus aiheuttaa 
kaupunkialueilla isoja kustannuksia. Yh-
den maanalaisen autopaikan rakentami-
nen maksaa jopa 50 000 euroa ja sellaisen 
vuokraaminen satoja euroja kuukaudessa. 
Vastaavasti pyöräpysäköinnin kustannus 
saattaa olla reilu sata euroa vuodessa. Py-
säköintialueen tai kadunvarren parkkiruu-
tuun mahtuu kymmenen polkupyörää.

”Kun kävely tai pyöräily on alusta alka-
en houkuttelevaa, on helppo tehdä valinta 
niiden hyväksi. Myös tieto loppumatkan 

pyöräilyn yhteydet? Miten helposti aika-
tauluista saa tietoja? Miten rakennusten 
suunnittelussa on otettu huomioon erilai-
set kulkutavat, ei pelkästään henkilöau-
tojen pysäköintiä vaan myös esimerkiksi 
pyöräpysäköinnit? Esimerkiksi nämä asiat 
vaikuttavat eri kulkutapojen houkuttele-
vuuteen.

Terveellistä, turvallista, 
taloudellista ja hyväksi 
ympäristölle

Kaikkein viisaimmin ja ympäristöä säästäen 
ihminen liikkuu, kun hän kulkee omin ja-
loin, pyöräillen tai julkisella kulkuvälineel-
lä. Viisasta on myös autojen yhteiskäyttö ja 
esimerkiksi kimppakyydit.

”Omin voimin tai julkisilla liikkumi-
nen on usein terveellisintä, turvallisinta, 
taloudellisinta ja säästää ympäristöä”, 
Lukkarinen sanoo. ”Mutta jotta se olisi 
myös arkielämässä houkuttelevaa, on alue-
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olosuhteista ja sujuvuudesta ohjaa liikku-
misvalintojamme. Sujuvat ja turvalliset kä-
vely-yhteydet esimerkiksi lähipalvelujen luo 
sekä joukkoliikenteen pysäkeille ja raidelii-
kenteen asemille houkuttelevat valitsemaan 
bussin, metron tai junan”, toteaa hankkeen 
ohjausryhmään kuuluva yliarkkitehti Timo 
Saarinen ympäristöministeriöstä.

Hanke pureutuu pohtimaan, millä eri ta-
voin kestäviä liikkumisvalintoja voidaan 
tukea erityisesti matkan alku- ja loppu-
pisteissä. Tällä hetkellä on jo kiinnitetty 
huomiota esimerkiksi eri alueiden välisiin 
yhteyksiin pyöräillen, kävellen ja joukkolii-
kenteellä sekä paneuduttu näiden yhteyksi-
en laatuun. Hanke on pyrkinyt nostamaan 
keskustelua myös siitä, millä tavoin laaduk-
kaita ratkaisuja saadaan myös yksittäisiin 
kiinteistöihin.

”Toki viime kädessä kulkutavan valinta 
on aina kiinni henkilön omista mieltymyk-
sistä, mutta hankkeen perusajatuksena on 
raivata rakenteellisia esteitä, kestävämmän 
ja aktiivisen liikkumisen tieltä”, Lukkari-
nen toteaa.  Kun viisas kulkutavan valinta 
on helppoa ja houkuttelevaa, kyllä mielty-
myksetkin muuttuvat ja usein yllättävänkin 
sujuvasti/nopeasti.

Kipupisteet on tunnistettu

Henkilöautoilu on dominoinut vahvasti 
kaupunkien ja asuinalueiden suunnittelua 
jo vuosikymmeniä. 

”Yritämme hankkeen avulla etsiä niitä 
kipupisteitä, jotka ovat esteenä paremmal-
le yhdyskuntasuunnittelulle”, Lukkarinen 
kertoo.

Liikennesuunnittelijalle kiinteistötason 
ratkaisut voivat olla vieraampi kenttä ja 
päinvastoin. Viisaan liikkumisen ratkaisut 
tuottavat hyötyä erityisesti koko yhteiskun-
nalle, joten kiinteistötasolla niiden asioiden 
pohtiminen ei välttämättä ole ensisijaisessa 
asemassa.

”Rakentamista suunniteltaessa ei aina 

ajatella liikkumisen ratkaisuja, eikä niitä 
aina tunnisteta myöskään markkinointi- ja 
kilpailutekijäksi. Toki sijainnin merkitys on 
koettu tärkeäksi, mutta muut liikkumista tu-
kevat toimenpiteet ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle rakentamisen ja yhdyskuntien 
suunnittelussa”, Lukkarinen pohtii. 

Mitä on tehtävä

Viisasta liikkumista edistävät toimenpiteet 
voidaan jakaa neljään eri luokkaan: liikku-
misen tarpeen vähentäminen, ajoneuvojen 
pysäköintinormien muuttaminen, kävelyn 
ja pyöräilyn edistäminen sekä joukkoliiken-
teen edistäminen.

Liikkumisen tarvetta vähentävät suo-
rimmin etätyö ja kotiinkuljetuspalvelut. 
Myös eri toimintojen, erityisesti asumisen, 
lähipalvelujen ja työpaikkojen, sijoittami-
sella lomittain on merkittävä liikkumisen 
tarvetta ja sitä kautta myös pysäköintiä vä-
hentävä vaikutus. Etätyön mahdollisuuk-
sia voitaisiin parantaa asuinrakennusten 
suunnittelulla. Kotiinkuljetuspalveluiden 
edistäminenkin on mahdollista uusien ra-
kennusten suunnittelussa. 

Pyöräpysäköintien kehittäminen, kävely- 
ja pyöräreittien sujuvoittaminen parantavat 
omin toimin liikkuvien valinnanmahdolli-
suuksia. 

”Tonttien yhteydet kävely- ja pyöräteihin 
ja muuhun liikenneverkkoon, ovat tärkeitä 
suunnittelun kohteita. Myös pyörien pysä-
köinnin kehittäminen ja työpaikkojen yhte-
ydessä olevien suihku- ja pukeutumistilojen 
suunnittelu ovat tärkeitä.”

Julkisen liikenteen saavutettavuutta ja 
reittien ynnä aikataulujen tuntemista voi-
daan myös parantaa eri tavoin.

”Erilaiset aulanäytöt ja hyvät opasteet 
julkisissa tiloissa helpottavat julkisen liiken-
teen valintaan. Myös pysäkkien opastukset 
ja aikataulunäytöt pysäkeillä ovat tärkeitä ja 
sujuvoittavat matkojen tekoa”, Lukkarinen 
selittää.
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Joukkoliikenteen reittien ja pysäkkien 
suunnittelu suhteessa rakentamiseen ja 
asuin- sekä työpaikka-alueisiin on omiaan 
lisäämään halua valita julkinen palvelu 
yksityisautoilun sijaan.

”Toisaalta erityisesti raideliikenteeseen 
liittyvä liityntäpysäköinti on ensiarvoisen 
tärkeää vähentämään isojen kaupunkien 
keskustoissa henkilöautoilua.”

Lukkarinen mainitsee vielä yhden asian, 
mikä vähentää liikenteen ympäristövai-
kutuksia.

”Yhteiskäyttöautoilu on todella kannet-
tavaa. Jokaisen ei tarvitse omistaa omaa 
autoa, nykyaikaiset kännykkäsovellukset 
antavat paljon mahdollisuuksia kehittää 
autojen yhteiskäyttöä. Yhteiskäyttöautot 
vähentävät pysäköintipaikkatarvetta ja 
niiden käyttöön voidaan kannustaa jo 
kaavoitusvaiheessa, kuten Porvoon pilot-
tikohteessa on pohdittu.” 

Muutos on jo käynnistynyt

Lukkarinen löytää paljon positiivista ny-

kyisestä suunnitteluilmapiiristä.
”Kuntien pysäköintinormeja ollaan uu-

distamassa. Nykyisessä normituksessa 
määritellään henkilöautoille minimiau-
topaikkamäärä, mutta erityisesti tiiviisti 
rakennetuilla alueilla voitaisiin käyttää 
maksimipaikkamäärää tai sitoa sallittujen 
pysäköintipaikkojen määriä kestävää liikku-
mista edistäviin toimiin. Tässä suhteessa on 
jo tapahtunut muutosta ajattelutavoissa.”

Myös autottomia pilottiasuintaloja on 
suunnitteilla, ja monien julkisten ja kau-
pallisten palveluiden pyöräpysäköinti on 
suunniteltu mallikelpoisesti, vaikka hyviä 
esimerkkejä kaivataan edelleenkin. Pyörä-
pysäköinnin parhaat toteutukset löytyvät 
edelleen ulkomailta. 

”Nykyisin trendinä on palveluiden tuot-
taminen, niin liikennesektorillakin”, Luk-
karinen kertoo. 

Älykkäät järjestelmät, niin sanottu Smart 
city, tuovat aivan uutta näkökulmaa myös 
hankkeen teemoihin.

”Kiinteistöihin hankitaan tietoyhteyksiä 
laajakaistana, mietitäänkö tulevaisuudessa 
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millainen on se liikenteen ja liikkumisen 
palvelu, joka kiinteistöön ja alueelle halu-
taan hankkia. Ehkä tulevaisuudessa uusi 
asukas valitsee omaan liikkumiseensa 
joko pyöräily-, henkilöautoilu- tai joukko-
liikennepaketin ja tähän liittyvän mahdol-
lisimman hyvän palvelun tai yhdistelmän 
kaikista näistä eri kulkumuodoista. Silloin 
suunnittelijoiden ja rakennuttajien tehtä-
väksi jää miettiä kuinka palvelutaso saa-
vutetaan kussakin kiinteistössä ja alueella”, 
Lukkarinen visioi.

Pilotit vievät ajatuksia eteenpäin

Jotta ajattelutapoihin saataisiin muutoksia, 
tarvitaan eri hallinnonalojen yhteistyötä ja 
myös yhdyskuntasuunnittelun eri osapuo-
lien näkemyksien yhdistämistä.

Näistä ajatuksista lähtien on Suomesta 
haettu viisi sellaista pilottikohdetta, joissa 
on jo käynnissä tai ollaan käynnistämässä 
mahdollisuuksia edistää viisaasta liikku-
mista joko aluekehityksessä, asemaakaa-
voituksessa tai rakennusten suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Pilotit pähkinänkuoressa

Tampereella Tammelan stadionille aikovien kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumista suju-
voitetaan sekä haetaan tapoja tehostaa joukkoliikenteen käyttöä. Turun Itäharjun alueen 
suunnittelussa liiku viisaasti -teema otetaan osaksi koko alueen kehittämistä, alueen 
brändäyksen kautta aina visiointivaiheesta liikennettä palvelevan infrastruktuurin, kuten 
pyöräteiden toteutukseen saakka. Porvoossa etsitään keinoja kevyen liikenteen sujuvoit-
tamiseksi ja asukaspysäköinnin järkeistämiseksi kaavoituksen keinoin. Tuusulassa taas 
Rykmentinpuiston liikekeskuksen pysäköintiä kehitetään sekä kevyttä liikennettä suosi-
vaksi että omaa autoa käyttävälle järkeväksi. Otaniemessä on laadittu Viisaan liikkumisen 
kehittämisohjelma, jossa on ohjelmoitu laajasti erilaisia viisasta liikkumista edistäviä toi-
menpiteitä sekä määritelty toimenpiteiden toteutusaikataulu sekä vastuutahot.         

”On tärkeätä saada tietoa leviämään laa-
jasti hyvistä käytännöistä ja toimintamal-
leista. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden 
pilottikohteiden onnistuneiden ratkaisujen 
kokoaminen yhteen ja havainnollinen ra-
portointi kaikkien eri toimijoiden käyttöön”, 
toteaa hankkeen ohjausryhmään kuuluva 
ylitarkastaja Seppo Serola Liikenneviras-
tosta.

Talonyhtiön oma kimppakyyti- tai yhteis-
käyttöpalvelu on jo lähes tätä päivää.         


