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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 ja viihtyisyyden 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 on oltava kunnossa

- Alku- ja loppukilometrillä on suuri merkitys, koska voivat tehokkaasti ohjata valintoja 
muihin kuin kestäviin kulkumuotoihin

- Kiinteistö- ja aluesuunnittelu / liikennesuunnittelu / liikkumisen palvelutarjonta  –
tarvitaan yhteistyötä ja vahvaa strategista tavoitteenasettelua aluetasolla

- Tarpeen yhdistellä sekä ”kovia”, että ”pehmeitä” keinoja

VIISAAN LIIKKUMINEN KIINTEISTÖ- JA 

ASEMAKAAVATASOLLA –MIKSI?



Tavoite ei  meillä ole  vielä selvä sisällöltään eikä siten myöskään riittävän  
voimakkaasti ohjaa suunnittelussa.  Tyypillisiä haasteita:

- Monet toimijat: Mahdollisuus viisaaseen liikkumiseen on monen toimijan valintojen, 
toimenpiteiden, tarjonnan ja investointien  summa

- Käsitys viisaan liikkumisen sisällöstä ei vakiintunut: Mitä kaikkea tarkoittaa – keitä kaikkia 
velvoittaa – missä kaikessa huomioitava

- Liikkujan kokemus  ja hyvinvointi ei ole suunnittelussa lähtökohta: Ajoneuvoliikenteen 
järjestelmä- ja verkkotaso ovat hallussa, mutta eri kulkumuodoin liikkujan kokonaiset 
matkapolut ja tarpeet eivät

- Viisaan liikkumisen mahdollisuus ei näyttäydy yhtenäisenä  tarjoumien joukkona (palveluna ) 
liikkujalle, vaan on vielä katkelmallisten, puutteellisten ja osin kelpojen tarjoumien summa

- Viisas liikkumisen  mahdollisuuden toteutuminen edellyttää  useita toimenpidetasoja: infraa, 
softaa, kannustimia ja asennetta

HAASTEET VIISAAN LIIKKUMISEN TOTEUTUMISELLE  

ALUETASOLLA



Viisaan liikkumisen edellytyksiä ovat siten seuraavat yhdessä:

- Jatkuvat fyysiset ja tilalliset ratkaisut: Reitit, aputilat, pysäköintipaikat (myös yhteiskäytön), 
opastus, suojarakenteet  ja huoltopisteet

- Noodit: Liikkumismuodosta toiseen vaihtamisen keskeisesti sijoitetut ja läheisten 
kiinteistöjen pääsisäänkäynneille näkyvät pysäkit/asemat palveluineen ja tilavarauksineen

- Tukevat ohjelmistot ja järjestelmäteknologiat: esim. valaistus, latauspisteet sekä mobiilit
infosovellukset  järjestelmä/palvelutasolla reaaliaikaisine kapasiteetti- (esim. vapaat p-
paikat, kimppakyydit) ja tapahtumainfoineen (esim. saapuvat jkl-vuorot), kiinteistöjen 
etäyhteydet

- Asenne kunnossa: Arvot, tietopohja, tahto ja kannustimet liikkumisen  viisaisiin valintoihin 
oltava laajasti kunnossa

Lisäksi edellytyksenä on että:
- Palvelutarjontaa ratkaisuiksi on olemassa

EDELLYTYKSIÄ VIISAAN LIIKKUMISEN TOTEUTUMISELLE  

ALUETASOLLA



KEHITYSHANKKEEN PILOTIT

Aluekehitys

- Itäharju, Turku
• Viisas liikkuminen läpivietäväksi kaupungin kärkihankkeessa - osa alueen 

brändäystä

- Rykmentinpuisto/Hyrylä, Tuusula
• Eri viisaan liikkumisen edistämisratkaisut aluekehityksessä

- Otaniemi, Espoo
• Viisaan liikkumisen kehittämisohjelma



TURKU - ITÄHARJU
Pilotin sisältö

Kampus–Tiedepuisto -hankkeen suunnittelussa viisaan liikkumisen teema on osana koko 
alueen kehittämistä. Teema huomioidaan alueen brändäyksen kautta aina visiointivaiheesta 
liikennettä palvelevan infrastruktuurin kuten pyöräteiden toteutukseen saakka. 

Tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla ja toimitavoilla kansainvälisesti 
kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja 
logistisesti vetovoimainen. 

Kampus-Tiedepuisto sijaitsee Turun keskustassa erinomaisten yhteyksien päässä: 
lentokentälle pääsee paikallisbussilla 20 minuutissa ja kampuksen kulmilta lähtee moottoritie 
ja tulevaisuudessa toivottavasti myös Tunnin juna Helsinkiin.

Liikkumisen palveluiden kehittämisen kannalta Kampus- ja tiedepuistoalueen toiminnot 
sijaitsevat merkittävässä liikenteellisessä solmukohdassa. Alueiden ja toiminnallisuuksien 
suunnittelussa luodaan kehitysalustoja uusille liikenteen ratkaisuille ja palveluille, sisältäen 
aina myös viimeisen kilometrin.



◦

PILOTTI OSA KEHITYSKÄYTÄVÄÄ JA 
KÄRKIHANKETTA

• Kampus-Tiedepuiston alueen 
kehittämisessä liikenne on palvelu

– Samalla luodaan kehitysalustoja 
uusille ratkaisuille ja palveluille

• Itäharjun alueella mahdollistetaan viisaan 
liikkujan valinnat 

• Liiku viisaasti  tulee olemaan alueen 
brändin osa, joka tukee alueen 
kehittämistä ja toteutusta

Tunnistettuja haasteita mm.:

• Kuinka suunnittelun ja toteutuksen toimijat 
sitoutetaan viisaan liikkumisen edellytykset 
luovien ratkaisujen toteutukseen

• Kuinka ratkaistaan pysäköintinormi

• Kuinka määritellään asemakaavassa liikkumisen 
apuvälinetilat ja  millä mitoituksella

• Kuinka toteutetaan alueen yhteiskäyttöautoilu ja 
-pyöräily







TUUSULA - RYKMENTINPUISTO

Pilotin sisältö

Tuusulassa Rykmentinpuistoa suunnitellaan saavutettavaksi sujuvasti eri kulkumuodoilla, 
kestäviä kulkumuotoja priorisoiden. Pyöräilyn laatureitit yhdistävät eri asuinalueita ja 
joukkoliikenteen solmupisteitä. Pyörien ja autojen liityntäpysäköinti on mahdollista 
terminaaleissa ja linja-autopysäkeillä. 

Viisaan liikkumisen edistämiseksi on ehdotettu useita toimenpiteitä. Esimerkiksi 
pyöräpysäköinnin määrät ja sijoittelu on määrätty asemakaavassa.  Lisäksi autopaikat ovat 
rakenteellisia sekä keskitettyjä, ja nimeämättömyydestä sekä vuorokäytöstä tulee lievennyksiä 
pysäköintinormiin. Suunnitelmissa on myös yhteiskäyttöautojen huomioiminen 
kaavoituksessa sekä automaattinen liikenne. 





• Asemakaavassa määräys 
pyöräpysäköinnistä

– Määrät ja sijoittelu

• Autopaikat rakenteellisia ja keskitettyjä

– Nimeämättömyydestä ja 
vuorokäytöstä lievennystä normiin

• Yhteiskäyttöautot

• Automaattibussit



 Keskusta-alueen saavutettavuus eri 
kulkumuodoilla 

– kestäviä kulkumuotoja priorisoidaan



 Pyöräilyn laatureitti yhdistää asuinalueita ja joukkoliikenteen solmupisteitä

 Liityntäpysäköinti terminaaleissa ja bussipysäkeillä

– Pyörät ja autot



• Kehittämisohjelmassa tunnistetaan ja käsitellään tasapainoisesti kaikki eri 
liikkumismuodot ja pysäköinti, sekä näiden tarvitsema informaatio, ja 
hyödynnetään yhteisön oma innovaatiokyvykkyys.  

• Kehittämisen toimeenpano jaetaan osahankkeisiin siten, että mahdollisimman 
pian Otaniemen toimijat voivat edelläkävijöinä Suomessa nauttia hyvin toimivasta, 
mutta alati kehittyvästä, viisaan liikkumisen kokonaispalvelusta.

• Ohjelman toimeenpanoa seurataan vuosittain Otaniemen Liikkumisfoorumissa.

Kehittämisohjelman 2015-25 tavoitteet



ESPOO - OTANIEMI
Pilotin sisältö

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen liikkumisratkaisujen kehittämiseksi on laadittu 
Viisaan liikkumisen kehittämisohjelma usean alueen toimijoiden yhteistyönä. Ohjelmassa on 
tunnistettu viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä ja määritelty toimenpiteiden 
toteutusaikataulu sekä vastuutahot. Toimeenpano alkaa heti.

Tavoitteena on kehittää ratkaisuja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuen Otaniemen 
liikennejärjestelmän ja kaupunkirakenteen muutokseen sovittautuen.

Kehittämisohjelma koostuu neljästä painopistealueesta ja niihin sisältyvistä 
hankekokonaisuuksista. Painopisteet ovat helposti löytyvä ja kannustava liikkumistieto, 
pääkulkumuodot (kävely, pyöräily ja raideliikenne), tehokas pysäköinti ja liikkumisen palvelut. 

Ohjelman visiona on: ”Otaniemi on viisaan liikkumisen edelläkävijä ja paras kävely- ja 
pyöräilykampus. Liikkumisen järjestäminen tukee alueen innovaatiotoimintaa.”

Kehittämisohjelman verkkosivusto www.otaviisas.com.

http://www.otaviisas.com/






Otaniemen keskuksen asemakaava kvsto 8.6.2015



KEHITTÄMISOHJELMAN VALMISTELUN VAIHEET

0 Valmisteluvaihe: 
◦ Alueen toimijoiden tunnistaminen 
(yhdyskuntarakenne, liikkuminen,  omistajuus ja 
isännöinti, alueen käyttäjät ja vierailijat)
◦ Ohjelman laadinnan työtavasta päättäminen

1 Kartoitusvaihe
◦ Nykytilan ja käynnissä olevien kehityshankkeiden ja 
aluekehityksen vaiheen kartoittaminen
◦ Alueen liikkujaryhmien tunnistaminen ja profiloiminen
◦ Liikkumisen mahdollistajien laaja kartoitus myös 
kehitteillä olevat ratkaisut huomioon ottaen.

2 Tavoitteenasettelu

3 Ohjelman muodostaminen: 
◦ Muodostetaan alueellisen liikkumisen visio, 
edellytykset ja toimeenpanon toimintamalli. 
◦ Valitaan painopisteet, niitä vastaavat hankekorit 
toimenpiteineen. 
◦ Ohjelmoidaan toimenpiteet realistisella aikajänteellä. 
◦ Suunnitellaan seuranta.

VIISAAN LIIKKUMISEN ALUEELLISEN 

KEHITTÄMISOHJELMAN LAADINTA



Otaniemen kehittämisohjelman laatimisprosessi

Kehittämisohjelman laadukkaan lopputuloksen lisäksi jo kehittämisohjelman laadinnan prosessi on tärkeä ja 
arvokas. Prosessi  suunniteltiin siten, että mukana ovat kaikki liikkumisen kokonaispalvelun kannalta tarpeelliset 
toimijat ja että nämä sitoutuvat prosessin aikana luotaviin tavoitteisiin ja kehittämistoimenpiteisiin. 



Esiselvitysvaiheessa : Käynnissä olevien hankkeiden ja potentiaalien 
kartoittaminen

Otaniemen käynnissä olevia kehittämishankkeita koottiin järjestetyn työpajan 
yhteydessä. Työpajan osallistujat merkitsivät kartalle käynnissä olevat tai käynnistymässä 
olevat hankkeet hankealueella. Hankkeita kartoitettiin myös sähköpostikyselyllä ja 
esiselvityksen ohjausryhmän kokouksen yhteydessä.

Otaniemen Urban Mill
21.11.2014



Tulos: 
Käynnissä olevat
kehittämishankkeet



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

Esimerkit toimenpiteistä     http://otaviisas.com/

http://otaviisas.com/


Kehittämisohjelman yleisiä piirteitä:

◦ Kehittämisohjelma laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden (toteuttajat, 
palveluntarjoajat, liikkujat) kanssa

◦ Kehittämisohjelman laadinnassa hyödynnetään palvelumuotoilun metodiikkaa

◦ Kehittämisohjelmassa tunnistetaan ja käsitellään tasapainoisesti kaikki eri liikkumismuodot 
ja pysäköinti, sekä näiden tarvitsema informaatio

◦ Laadinnassa hyödynnetään alueen yhteisön oma innovaatiokyvykkyys ja  erityispiirteet

◦ Kehittämisen toimeenpano jaetaan osahankkeisiin siten, että toimeenpano on mahdollista 
vastuuttaa ja toteuttaa mahdollisimman pian

◦ Ohjelman toimeenpanon seurannasta sovitaan

Kehittämisohjelmalla voidaan saada aikaan 

nopeutettua muutosta


