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— Laatu,... tietäähän sen mitä se on, mutta silti ei tiedä mitä se on. Mutta tuo on risti
riitainen väite. Mutta onhan olemassa jotain muuta parempaa, toisin sanoen siinä on 
enemmän laatua. Mutta kun yrittää sanoa, mitä se laatu on, paitsi niitä seikkoja joissa 
sitä on, se kaikki katoaa käsistä. Ei ole mitään mistä puhua. Mutta jos ei osaa sanoa, 
mitä laatu on, mistä tietää mitä se on tai mistä tietää että sitä yleensä on olemassa? Jos 
ei kukaan tiedä, mitä se on, silloin sitä ei käytännön kannalta ole lainkaan olemassa. 
Mutta käytännössä laatua todella on olemassa. Mihin muuhun arvosanat voisivat pe
rustua? Miksi ihmiset muuten maksaisivat jostain omaisuuksia tai heittäisivät jotain 
muuta roskakoriin? Ilmeisesti on sellaista, joka on muuta parempaa... Mutta mitä se 
paremmuus on? Niin sitä kiertää kehää yhä uudelleen, pyörittää henkisiä rattaita, mutta 
mistään ei löydy kunnon vetoa. Mitä hittoa laatu on? Mitä se on?

Robert M. Pirsig:Zen ja moottoripyörän kunnossapito (1974)



TIIVISTELMÄ
Kaupunkisuunnittelijan hyvään lopputulokseen tähtäävät ideat ja tavoitteet eivät aina välity 
toteutukseen saakka; prosessi on pitkä ja monivaiheinen ja suodattimia monta. Tämä näkemys 
esitetään aika ajoin. Kuitenkin kaupungeissamme on viimeisimmänkin sukupolven aikana ra
kennettu onnistuneita ja julkisesti palkittuja ja tunnustettuja ympäristöjä. Usein yhteinen ni
mittäjä näyttäisi olevan määrätietoinen, henkilöitynyt projektinveto kaupunkisuunnittelusta ja 
kaavoituksesta rakennusten suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan.

Millainen prosessi tuottaa hyvää ympäristöä? Onko teollisuuden tarpeisiin alun perin kehit
tynyt laatuajattelu sovellettavissa kaupunkisuunnittelun kaltaiseen prosessiin? Onko projekti-ja 
suunnittelujohdon sitoutuminen oleellisinta? Tarvitaanko huippuarkkitehtia ja uusinta suunnit
telutekniikkaa? Takaako laatujärjestelmän mukainen asiakaslähtöisyys, vaatimusten täyttäminen 
ja virheetön toiminta korkealaatuisen lopputuloksen? Tässä tutkimuksessa tarkastellaan näitä 
kysymyksiä käyttämällä esimerkkinä 1990-luvulla suunniteltua ja rakennettua ”Puistokaupunki 
Petosta” Kuopiossa.

Tutkimus analysoi, miten monialaisen projektin suunnittelussa tavoiteltiin ja hallittiin kau
punkikuvan ja rakennetun ympäristön esteettistä laatua. Kohteena olivat Kuopion Petosen 
keskustan kahden asuintalokorttelin suunnitteluprosessit. Korttelit ovat esimerkkejä kunnian
himoisten kaupunkikuvallisten laatutavoitteiden muodostamisesta, muuttumisesta ja toteutu
misesta rakennetuksi ympäristöksi.

Näiden esimerkkien perusteella laatuajattelu toi lisäarvoa monimutkaiseen ja pitkäkestoiseen 
projektiin. Myös lopputulos tyydytti suunnittelijoita ja päättäjiä. Siten voi sanoa Kuopion kau
pungin saaneen tilauksensa mukaista rakennettua ympäristöä.

Laadun avaintekijät liittyvät tämän tutkimuksen mukaan palvelun laatuun. Oli kyse sekä 
ulkoisten että sisäisten asiakkaiden kokemuksista, ei vain arkkitehtonisesta ja teknisestä osaa
misesta. On myös ilmeistä, että standardoitu laatujärjestelmä Petosen kohdalla ei olisi toimi
nut. Prosessi oli pitkä, ja tavoitteet kehittyivät ja muuttuivat sen kuluessa. Merkittävästi niiden 
muuttumiseen vaikutti yleisen taloudellisen kehityksen oleellinen heikkeneminen Petosen 
toteutuskauden lopulla.
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Kuopion Petosen laadunhallinnan voi määritellä lähinnä tilanteeseen ja ajankohtaan räätä
löidyksi, intuitiiviseksi ja käytännönläheiseksi yhdistelmäksi TQM-tyyppistä laatujohtamista 
ja ISO 9000 -mallista laadunhallintaa. Yhtymäkohdat perinteiseen pääsuunnittelijan ja raken
nuttajan yhteistyöhön ja professionalismiin ovat ilmeiset. Petosella laatuajattelu selkeästi henki
löityi. Tässä merkittävänä tekijänä oli kaupungin linjaorganisaation toimintoja koordinoimaan 
perustettu, ro vuotta toiminut ns. laaturyhmä.

Tämä tutkimus on rajattu kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön esteettisten laatuteki
jöiden määrittelyiden ketjuihin ja laadun hallintaan suunnitteluprosessissa. Tarkastelua laajen
tamalla rakennettua aluetta voisi tutkia myös esimerkiksi sosioekonomisten tavoitteiden muo
dostamisen ja toteutumisen kannalta tai arvioimalla lopputuloksen onnistuneisuutta asukkaiden 
ja käyttäjien näkökulmasta ja heitä kuulemalla.

Kirjallisuustutkimus toi esiin kiinnostavan vertailuasetelman. Tuotannollisen toiminnan laa
dunhallinta perustuu vaatimusten noudattamiseen, kun taas suunnittelussa laatuajattelu lähtee 
tavoitellusta, prosessissa vähitellen tarkentuvasta lopputuloksesta. Luovassa suunnittelussa olen
nainen tavoite on myös uusien, ennalta arvaamattomien mahdollisuuksien hakeminen.
Olisiko nämä kaksi lähestymistapaa yhdistämällä kehitettävissä kaupunkisuunnittelun laatu
johtamiseen hybridimalli, jossa myös loppuasiakkaan vaatimukset on huomioitu vuorovaikut
teisesti?

Helsingissä 30.09.2008

Tuomo Sirkiä, arkkitehti SAFA

• Avainsanat: kaupunkisuunnittelu, kaupunkikuva, laadunhallinta, laatuajattelu

5



ABSTRACT
It is a common argument that the ideas and goals generated by the urban planner are not always 
transmitted to the implementation stage. The process is long and eventful, and there are many 
filters. However, there are also successful examples in Finnish cities, implemented during the 
latest generation. The common denominator often seems to be a determined, personified project 
management, all the way from master planning to building design and inspection.

What kind is a process that produces good environment? Can quality thinking, originally de
veloped for industrial needs, be applied in a process like urban planning? Is the commitment of 
project management and of planning direction the most essential issue? Do we need a top archi
tect and the newest planning techniques? Does customer orientation according to a quality system, 
fulfilling the requirements, and operation without defects guarantee a high quality end result?

This research is a case study of how the aesthetic quality of built environment was aspired 
to and managed in the planning process of a multidisciplinary project. The research objects in 
the study were the planning and design processes of two urban blocks in the district centre of 
Petonen, Kuopio. The blocks are examples of how ambitious quality objectives concerning city
scape were denoted, modified and implemented into built environment.

Based on these examples, quality thinking did bring added value into a complicated and long-last
ing project. Also the end result was satisfactory to the planners and decision makers. Consequently, 
it can be stated that the city of Kuopio did receive built environment according to its orders.

According to this study, the key issues in quality were connected to the quality of service. It 
was a question of the experiences of both external and internal customers, not just of architec
tural and technical expertise.

It is also apparent that in the case of Petonen, a standardised quality system would not have 
worked. It was a long process, during which the goals were developed and modified. An essen
tial factor was the dramatic weakening of economic development towards the end of Petonen’s 
implementation.
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The quality management in the planning of Petonen can mainly be labelled as a combination 
of TQM and ISO 9000, intuitively and pragmatically tailored in time and context. There is an 
apparent connection to the traditional co-operation between the developer and the principal de
signer and to professionalism in general. In the case of Petonen, quality thinking was clearly per
sonified, in which one decisive factor was the establishing of a so-called quality team. The team 
worked for 10 years, co-ordinating the operations of the units of the official organisation.

This research was confined to the chains of defining quality factors and to managing quality 
in the planning process. By widening the scope, a built-up area could also be researched e.g. by 
studying how socio-economic goals were defined and realised, or by assessing the quality of the 
built-up environment from the residents’perspective and by listening to them.

The literature study exposed an interesting position of comparison. Quality management in 
industry bases on fulfilling requirements, when, on the other hand, quality thinking in planning 
starts from the gradually unveiling end result. In creative planning, also an essential goal is the 
search for new, unpredictable possibilities.

Would it be possible to develop a hybrid model of quality management in urban planning, 
by combining these two approaches, also interactively incorporating the requirements of the 
end customer?

Helsinki, September 30th, 2008

Tuomo Sirkiä, architect (M.Arch.) SAFA

• Keywords: quality management, quality thinking, townscape, urban planning
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JOHDANTO

LAATUAJATTELU SUUNNITTELUSSA JA RAKENTAMISESSA

Tämä tutkimus on rajattu laadunhallintaan, jossa, periaatteessa vaatimukset ovat spesifioitavissa 
tietyssä suunnittelu- ja toteutusprosessissa ja vallitsevassa hallintokulttuurissa. Laadunhallintaan 
liittyviä käsitteitä sekä laadunhallinnan ja tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajatun, mm. myös 
ennustamattomia komponentteja sisältävän laajemman laadunarvioinnin suhdetta tarkastellaan 
lähemmin luvussa 2.

Laatuajattelun laajamittainen käyttöönotto koko suunnittelu- ja tuotantoketjussa katsottiin 
1990-luvun alussa erääksi keskeisimmistä Suomen rakennusalan haasteista. Asiakaslähtöinen 
tuotanto nähtiin peruslähtökohtana, ja käyttäjän eli koko rakentamisprosessin asiakkaan tar
peiden jatkuva ja parempi tyydyttäminen nostettiin strategiavalinnoissa hinnan rinnalle. Suu
rimman haasteen yrityksille ja muille organisaatioille nähtiin olevan taidossa pitää yllä jatkuvaa 
asiakkaan tarpeet tyydyttävää laatua, ei niinkään formaalien laatujärjestelmien tekemisessä.1 
Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010 -prosessissa alan yhteisiksi arvoiksi ovat myöhemmin 
erottuneet mm.palvelunäkökulma, jossa alan kilpailukyvyn todetaan perustuvan siihen, kuinka 
tuotteisiin sisältyy niiden käyttäjiä hyödyttäviä ominaisuuksia tai palveluja sekä asiakkuusnäkö- 
kulma, jossa loppuasiakkaiksi ymmärretään tilojen käyttäjät.2

Laadun tekemisen menetelmät ovat kehittyneet vähitellen valvonnasta tarkastukseen ja jatku
van parantamisen tavoitteeseen. Lähtökohtana on kuitenkin pysynyt ammattitaito: historiallises
ti laatua on vaadittuja tehty aina. Nimitykset ovat muuttuneet. Tohtori J.M.Juran on jo vuonna 
1951, klassikoksi muodostuneen laatukäsikirjansa ensimmäisessä painoksessa, peräänkuuluttanut 
alan termien yhdenmukaistamista. Samalla hän on kuitenkin todennut, että oleellista on löytää 
nimikkeiden takainen todellisuus, keskustelukumppanin tarkoittamat teot, toiminnot ja asiat. 
Tällöin kommunikaatio sujuu, vaikka käsitteissä olisikin horjuvuutta3.

Laadusta ja laatuvaatimuksista on toisen maailmansodan jälkeen tullut länsimaisten organi
saatioiden arkipäivää. Alan ja teorian nopean kehittymisen vuoksi käsitteissä edelleen esiintyy 
yleisesti päällekkäisyyksiä ja epätarkkuuksia. Käytännön sovelluksissa esiintyy myös kirjavia 
tulkintoja.

1 esim. TEKES 1992,60-61
2 Visio 2010,4
3 Juran 1974, osa 2,24
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Englannissa tehtiin vuonna 1988 itseään laatutietoisina pitävissä yrityksissä tutkimus, jos
sa mm. selvitettiin, mitä laadulla tarkoitettiin.4 Vastaajien mielestä määritelmä termille laatu 
vaihteli seuraavasti:

34 % paras mahdollinen palvelun laatu kaikessa 
yrityksen toiminnassa

20 % paras tuotteen tai palvelun laatu asiakkaille
12 % paras tuotteen tai palvelun laatu parhaaseen hintaan

asiakkaalle ja voitto toimittajalle 
9 % asioiden tekeminen kerralla oikein 
8 % asiakkaan odotusten ymmärtäminen ja niitä 

vastaavien tuotteiden tarjoaminen 
6 % täydellinen tai absoluuttinen tuotteen tai palvelun laatu 
6 % asiakkaiden kohteleminen yksilöinä 
5 % ei puutteita eikä virheitä tuotteissa tai palveluissa

100%

Teknisillä aloilla laatukäsitys pyrkii helposti rajoittumaan ”vaatimusten mukaisuudeksi”. Al
kuperäisen, varsinkin puolustusteollisuuden erikoistuneen käyttöalueen puitteissa tämä määri
telmä onkin tarkka ja mitattava. Laajemmassa yhteydessä, yhteiskunnassa ja markkinoilla vaa
timusten mukaisuus ei kuitenkaan riitä. Onhan esimerkiksi mahdollista, että asiakas ja käyttäjä 
ei kyseistä tuotetta tarvitse tai halua.

1980-luvulta lähtien on yleistynyt TQM:n (Total Quality Management, suom. laatujohtami
nen) mukainen, ratkaisevalla tavalla ”vaatimusten mukaista” laajempi määritelmä, jonka ydin on: 

”Laatu on asiakkaan odotusten täyttämistä - ja ylittämistä.”
Rakentamisen laatu- tutkimusohjelman5 puitteissa 1990-luvun alussa tuotettiin mm. laadun 

määrittelyyn ja todentamiseen liittyviä selvityksiä sekä rakentamisen toteutusprosessin laadun 
parantamiseen pyrkiviä malleja ja kuvauksia, joita yhdistää pyrkimys pilkkoa, operationalisoida 
ja standardoida laatuominaisuuksia.

Pyrittäessä TQM:n tavoitteeseen asiakkaan implisiittistenkin odotusten täyttämisestä ja ylittä
misestä tai innovaatioista yleensä joudutaan kuitenkin helposti sivuraiteelle. Uuden tieteen ja tai
teen lähtökohta on ylittää ja muuttaa olevia, nykyiseen kokemukseen perustuvia rajoja. Hyviltäkin 
näyttävät, etukäteen kirjatut periaatteet joutuvat väistymään, kun vastaan tulee niistä poikkeava, 
mutta erinomaiseksi arvioitava tuote tai suoritus. Tunnettu teoreettinen pohja tälle ongelmalle on 
Immanuel Kantin erottelu teoreettisen ja praktisen järjen ja arvostelukyvyn välillä. Arvostelukyky 
on luonteeltaan ei-argumentatiivista, eli laadun arviointi vaatii kykenevän arvioijan.

Kirjailija Robert M. Pirzig on pohtinut laadun olemusta monipuolisesti. Hän päätyy klassik
ko kirjassaan '¿enja moottoripyörän kunnossapito6 toteamaan, että eräs selitys erilaisiin käsityk
seen laadusta voi olla siinä, että toisia ihmisiä, ”romantikkoja” ohjaavat tunteet, kun taas toiset, 

”muodollisen klassiset”, katsovat asioita laajemmissa yhteyksissä ja harkitsevat järjellä. Suorat 
kokemukset syntyvät tässä ja nyt, nykyisyydessä. Klassinen järki tarkastelee tietoisesti nykyisyyt
tä, menneisyyttä ja tulevaisuutta samanaikaisesti. Pirzigin mukaan kaikki asiat, jotka voidaan

4 PA 1992,10
5 VTT ja Rakennustietosäätiö 1991-1994
6 Robert M. Pirsig: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, London,

The Bodley Head Ltd 1974, suom. Helsinki, WSOY 1994
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määritellä järjellä, voidaan johtaa ”esijärjeilisestä todellisuudesta”, joka on hetkellinen laadun 
kokeminen ennen kuin järjen tietoisuus alkaa luokitella ja havainnoida.

Myöhemmässä kirjassaan Lila Pirzig jatkaa laadun käsitteen pohtimista ja peräänkuuluttaa 
klassisen ja romanttisen sijaan sekä staattisen että dynaamisen osan sisältävää laadun määri
telmää.7

LAADUNHALLINTA PETOSEN ALUEEN SUUNNITTELUSSA

Kuopion Petosen alue oli mukana tarkentuvassa yleiskaavoituksessa ja kuntasuunnittelussa 1970- 
luvulta lähtien. Laadulliset tavoitteet siirtyivät kaavoituksen ja maanluovutusehtojen kautta. Tär
keänä työkaluna oli - ennen laadunjohtamisen ja -hallinnan yleistymistä Suomessa - erityinen 
Petosen suunnittelua ja rakentamista valvova työryhmä, ”laaturyhmä”.

Suomessa laatuajattelun laajamittainen käyttöönotto kiinteistö- ja rakennusalalla suunnitte
lussa ja tuotannossa alkoi Petosen projektin ollessa jo käynnissä. Alalla nähtiin, että ”rakennus
teollisuuden toimintatapojen perusteellinen uudistaminen on välttämätöntä”, ja lähtökohdaksi 
otettiin ”käyttäjälähtöinen vaiheistettu päätöksenteko, jossa vaihtoehtoja tarjotaan ja visualisoi
daan ja asiakasta lähellä olevat järjestelmät päätetään vasta prosessin myöhäisessä vaiheessa.”8 
Suurimman haasteen organisaatioille nähtiin olevan ”taidossa pitää yllä jatkuvaa asiakkaan tar
peet tyydyttävää laatua, ei niinkään muodollisten laatujärjestelmien tekemisessä”.9

Petosen suunnittelussa ja rakentamisessa laatua lähestyttiin selkeän käytännönläheisesti. 
Käytettiin pragmaattisia käsitteitä, kuten että tavoitteena oli laatuunkäypä, hyvälaatuinen tai 
korkealaatuinen alue. Laadunohjaukseen kuului tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumi
sen seuranta sekä tarvittavat korjaukset, mutta prosessissa oli tärkeällä sijalla myös intuitiivinen 
komponentti, jatkuvaan parantamiseen kannustava kokonaisnäkemys, jota voi kuvata em. Ro
bert M. Pirzigin klassikon tapaan:

”Laatu,... tietäähän sen mitä se on, mutta silti ei tiedä mitä se on. Mutta tuo on risti
riitainen väite. Mutta onhan olemassa jotain muuta parempaa, toisin sanoen siinä on 
enemmän laatua. Mutta kun yrittää sanoa, mitä se laatu on, paitsi niitä seikkoja joissa 
sitä on, se kaikki katoaa käsistä. Ei ole mitään mistä puhua. Mutta jos ei osaa sanoa, 
mitä laatu on, mistä tietää mitä se on tai mistä tietää että sitä yleensä on olemassa? Jos ei 
kukaan tiedä, mitä se on, silloin sitä ei käytännön kannalta ole lainkaan olemassa. Mut
ta käytännössä laatua todella on olemassa. Mihin muuhun arvosanat voisivat perustua? 
Miksi ihmiset muuten maksaisivat jostain omaisuuksia tai heittäisivät jotain muuta ros
kakoriin? Ilmeisesti on sellaista, joka on muuta parempaa... Mutta mitä se paremmuus 
on? Niin sitä kiertää kehää yhä uudelleen, pyörittää henkisiä rattaita, mutta mistään ei 
löydy kunnon vetoa. Mitä hittoa laatu on? Mitä se on?”10

Petoselle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet, ja voidaan sanoa että myös saatiin mitä tilattiin. 
Vai saaliinko? Petosen projektin osapuolten mielestä suurin piirtein saatiin, mutta haastattelu
jen pohjavireistä kuultaa myös pientä laadunhallinnan ikuisuuskysymykseen liittyvää haikeutta. 
Ehkä olisi voinut saada jotakin tavoiteltua parempaakin.

7 Arge 1993, 2
8 Lahdenperä 1998,7
9 TEKES 1992,60-61
10 Pirsig em, S.199
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JULKAISUN RAKENNE

Tässä tutkimusjulkaisussa luodaan katsaus laatuajattelun kehittymiseen tuotannon vaatimuksis
ta palvelun näkökulmiin sekä suunnittelun erityisiin laatukäsityksiin ja kaupunkisuunnittelun 
historiallisiin lähtökohtiin, esitellään tutkimuksen kohde, kahden Kuopion ”Puistokaupunki 
Petosen” keskustan asuintalokorttelin suunnitteluprosessit yleisistä tavoitteista rakennussuun
nitelmiksi, käydään läpi korttelien kaupunkikuvaa koskevien laadullisten tavoitteiden muodos
taminen, läpivienti ja muuntuminen sekä esitetään havainnot, johtopäätökset ja mahdollisia 
jatkotutkimusten aihioita.

Otteet suunnitelmista, poiminnat haastatteluista sekä valokuvat toteutuneesta lopputuloksesta 
kulkevat tekstin lomassa sitä havainnollistavana rinnakkaiskertomuksena sekä yhtymäkohtina 
suunnittelijoiden ideaalimaailman ja rakennetun reaalimaailman välillä.

Epilogiin on koottu lyhyet viittaukset Kuopion ja kaupunkisuunnittelun kehityksestä ja muu
toksista tämän tutkimuksen ajankohdan 1983-93 jälkeen.

KIITOKSET

Päätöiden ohella tämän tutkimuksen saattaminen loogiseen muotoon on vienyt vuosia, joiden 
kuluessa olen saanut runsaasti rohkaisevaa, asiantuntevaa ja tarkentavaa palautetta. Alla on lue
teltu keskeisimpiä henkilöitä, muita kuitenkaan unohtamatta.

Lisensiaatintyöni valvojana on ollut yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie 
ja ohjaajana dosentti Heikki Kukkonen.

Arvokasta Petosen suunnitteluvaiheiden tietoa ja viitteitä tiedon lähteille olen saanut vuosina 
1985-1999 Kuopion kaavoituspäällikkönä toimineelta arkkitehti Heikki Tegelmanilta. Kuopion 
nykyinen kaavoituspäällikkö, arkkitehti Leo Kosonen on ansiokkaasti taustoittanut ja esitellyt 
Kuopion kaupunkisuunnittelua 2000-luvulla.

Näkemyksellisiä kommentteja työn eri vaiheissa ovat antaneet:
• Ohjelmointivaiheessa yhdyskuntasuunnittelun 

prof. Jouko Mähönen (1995)
• Kirjallisuusselvitysvaiheessa rakennuttajakurssin

R-18 tutkielmani ohjaaja, arkkitehti Matti Vatilo (1996)
• Tutkimuksen ja raportin rakenteen muodostamisvaiheessa 

arkkitehti Jukka Alapiha (1997)
• Viimeistelyvaiheessa, erityisesti suhteessa kuntakaavoituksen 

realiteetteihin, Mikkelin kaavoitusarkkitehti Arja Hartikainen 
(2002-2008)

Heille kaikille ja monelle muulle esitän parhaat kiitokseni, jatkuvan parantamisen hengessä.

Helsingissä 30.9.2008
Tuomo Sirkiä
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1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
JA MENETELMÄT

ONGELMANASETTELU

Yhdyskuntasuunnittelun kohteena on koko fyysinen ympäristö, ja suunnittelun yhteydessä rat
kaistaan yhdyskunnan kehittämisen suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Yhdyskuntasuunnittelu 
ja kaavoitus myös tavalla tai toisella koskettaa kaikkia yhdyskunnan käyttäjiä.

Rakentamisen ja suunnittelun laadun kehityksen nykyisiä pohjia luotiin 1990-luvun alussa.11 
Tavoitteina olivat mm. asiakkaiden tarpeista lähtevä toimintatapa, joustava ja hajautettu tuo
tanto ja laaja laatuvastuu. Nähtiin myös, että [suunnittelussa] hyvä laatu ei synny itsestään eikä 
tarkastamalla, vaan ammattitaidolla ja yhteistyöllä projektin eri osapuolten kesken.

Kaupunkisuunnittelussa prosessi suunnittelusta toteutukseen on pitkä ja monivaiheinen, ja 
siinä on useita toimijoita sekä runsaasti tiedonkulun suodattimia monissa vaiheissa ja rajapin
noissa. Tulevaisuuden epävarmuus, tehtävän laaja-alaisuus ja kompleksisuus sekä riskienhallinta 
tekevät laadun yleisten näkökulmien soveltamisen yhdyskuntasuunnitteluun erittäin haasteel
liseksi. Tarvitaan laajaa tarkastelukulmaa ja samalla taitoa toimia pienin askelin, suuria linjoja 
unohtamatta.

Suunnittelijan hyvään lopputulokseen tähtäävät ideat ja tavoitteet eivät aina välity toteutuk
seen saakka. Myös suunnittelijan tavoitteet voivat poiketa käyttäjien, luottamushenkilöiden ja 
omistajien tavoitteista. Ongelmia aiheutuu suunnittelu- ja toteutusprosessin pitkästä kestos
ta, poikkeavista suunnittelijan asiantuntijaroolia koskevista käsityksistä, käyttäjien ja muiden 
osallisten mielipiteiden muuttumisesta ja kirjavuudesta sekä suunnittelun kieleen liittyvistä 
vaikeuksista.12

TAVOITTEET JA TUTKIMUKSEN RAJAUS

Tämä tapaustutkimus pyrkii esimerkkien avulla lähestymään kaupunkisuunnittelun kulkuun 
liittyviä ongelmia kysymällä, millaisella prosessilla hyvää rakennettua ympäristöä tulisi tavoitella.

Tarkastelukehikkona on käytetty laadunohjauksen käsitteitä. Tavoitteena on ollut näiden avul
la testata ja kehittää yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja kaupunkisuunnittelun prosessin

11 Esim. TEKES 1992, SKOL 1993, ATL 1994
12 Pärssinen 1993, s. 15
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ja sen tuotteiden arviointiin sekä prosessin häiriöiden tunnistamiseen ja lopputuloksen kaupunki
kuvallisen laadun hallintaan ennakolta suunnitteluprosessin kuluessa - ex ante.

Tavoitteena on ollut myös käsitteistön selkeytys, suunnittelun ja laadunohjauksen kielen yh
tymäkohtien löytäminen ja täsmentäminen jatkuvan parantamisen näkökulmasta.

Tutkimus perustuu olettamukseen, että kaupunkisuunnittelussa prosessin laatua voidaan hallita 
laatuajattelun viitekehyksessä, asetettujen tavoitteiden avulla. Yleisen kokemuksen perusteella 
oletetaan, että suunnitteluprosessilla on todennettavissa oleva kyky tyydyttää tiedossa olevan tai 
suunnittelijan itsensä olettaman käyttäjän vaatimukset.

Olettamusten pohjalta on määritelty pääkysymyksiksi:
1. Millä tavalla laadunhallinta toimii prosessin kuluessa, olosuhteiden ja vaatimusten kehit

tyessä ja muuttuessa?
2. Toimiiko yleinen laatujohtamisen ja laadunhallinnan malli käytännössä, vai onko oleel

lista yksilöllisten, tapauskohtaisesti sovellettujen katusuunnitelmien tai muiden vastaa
vien menetelmien käyttäminen?

Tämä tutkimus on rajattu ns. suppean laatukäsityksen mukaiseen laadunhallintaan, jossa pe
riaatteessa vaatimukset voidaan spesifioida tietyssä suunnittelu- ja toteutusprosessissa ja vallit
sevassa hallintokulttuurissa. Käsitteitä sekä laadunhallinnan ja tämän tutkimuksen ulkopuolelle 
rajatun, mm. myös ennustamattomia komponentteja sisältävän laajemman laadunarvioinnin 
suhdetta tarkastellaan lähemmin luvussa 2. Menetelmät

Tutkimuskehikko ja keskeiset käsitteet

Sana laatu on peräisin latinasta (qualitas) ja tarkoittaa ominaisuuksia. Sillä ei ole itseisarvoa, 
joten tarkoituksen ymmärtämiseksi on käytettävä lisämääreitä, esimerkiksi ”hyvä” tai ”korkea” 
(ks. esim. Cassel 1992, 8).

Tämän tutkimuksen näkökulma lähtee eurooppalaisesta, ISO 9000 - standardisarjaan kirja
tusta laatuajattelusta. Standardien mukaan laatua on

• (ISO 9000, alkuperäinen määritelmä 1995) ”... kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuo
te tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet. (... quality: the totality of features and 
characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.13

• (ISO 9000, päivitetty määritelmä 2001) ”... se, missä määrin [tuotteen tai palvelun] luon
taiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset.” (the degree to which a set of characteristicsfulfils re
quirements). Termiin voidaan liittää adjektiiveja, kuten huono, hyvä tai erinomainen; ”luon
tainen” tarkoittaa olevaa, erityisesti pysyvää ominaisuutta.14

Standardin määritelmä esitetään usein lyhyesti ”todettu vastaavuus asetettuihin tai oletettui
hin tarpeisiin tai vaatimuksiin.15 Avainsanaksi tässä näkökulmassa nousee ”oletettavat”, jonka 
kautta ISO 9000m määritelmä lähenee laatujohtamisen (Total Quality Management, TQM) 
[asiakkaan] odotusten täyttämistä.

Tutkimuksen täydentävänä näkökulmana on käytetty laatujohtamisen keskeistä käsitettä asi
akkaan tarpeiden tyydyttäminen sekä sen tavoitetta jatkuva parantaminen. Alan kirjallisuudessa 
laatujohtamisen ja laadunhallinnan ideaalia kuvataan tyypillisesti toimintojen hierarkialla,16 ja 
symbolina käytetään usein kolmiota tai pyramidia erilaisina versioina.

13 SFS 1995, ISO-EN 8402, laatusanasto, 2
14 SFS 2001, SFS-EN ISO 9000,22
15 SKOL 1993, osa 14,2
16 Koivu 1994,29

20



Laatualan käsitteet, terminologia ja sanasto poikkeavat suunnittelualasta, mikä on avannut 
tälle tutkimukselle tuoreita ja toisenlaisia näkökulmia. Laatuun ja laadunhallintaan liittyvää 
käsitteistöä on esitetty tarkemmin liitteessä {Liite i).

Tutkimuksen kohde ja rajaus

Tämän tapaustutkimuksen kohteena on Kuopion Petosen alueelta sen kahden keskustakortte- 
lin suunnitteluprosessit. Kortteleita koskevilla, varsin kunnianhimoisilla kaupunkikuvallisilla 
tavoitteilla on kaupunkisuunnittelun ja koko aluetta koskeva osayleiskaavan kautta yhteinen 
perusta, jonka pohjalta on tehty asemakaava- ja rakennussuunnitteluvaiheen täsmennykset ja 
tarkennukset toteuttamista varten.

Korttelit valittiin yhdessä Petosen projektin johdon kanssa Pyörän keskustan alueelta. Nämä 
kaksi korttelia valikoituivat tutkimuskohteiksi, koska ne oli rakennettu valmiiksi, niillä oli yh
teistä yleissuunnitteluvaiheen tavoitteistoa ja tytärkaupungin keskusta-alueella sijaitsevina niihin 
oli kohdistettu erityisiä kaupunkikuvallisia vaatimuksia. Kortteleilla voitiin olettaa olevan tutki
muksen tavoitteiden kannalta myös riittävästi eroja. Osayleiskaavassa kortteleita koskevat samat 
määräykset, mutta ne sijaitsevat eri asemakaava-alueilla ja niillä oli eri rakennuttajat ja suunnit
telijat. Valinnan kriteerinä oli myös tutkimusaineiston saatavuus ja prosessin jäljitettävyys.

Tutkimuksessa keskityttiin toteutuneeseen suunnitteluprosessiin. Ei kuitenkaan ole ollut täy
sin mahdollista - eikä reaalimaailmaan liittymisen kannalta tarkoituksenmukaistakaan - tarkas
tella prosessia kokonaan irrallaan lopputuloksesta. Tutkimuksessa käytetyn määrittelyn mukaan 
laatu on aina suhteessa tuotteeseen ja sen käyttäjään, asiakkaaseen.

Valmiin rakennetun ympäristön laadun jälkikäteinen arviointi - ex post - on rajattu tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle, vaikkakin haastattelujen ja paikalla käyntien yhteydessä luontevasti 
syntyi ja merkittiin muistiin myös jälkiarviointeja. Asuinympäristön laatu on ollut maassamme 
säännöllisesti melko vilkkaan keskustelun kohteena koko sodanjälkeisen ajan, ja aiheesta on 
olemassa suhteellisen runsaasti tutkimusta. Ympäristön laadun arviointiin ja tutkimiseen liitty
vistä kirjoituksista ja tutkimuksista ennen Petosen projektia on esitetty seikkaperäinen yhteen
veto esimerkiksi Risto Nevalaisen, Aija Staffansin ja Pertti Vuorelan tutkimuksessa "Asumisen 
laadun arviointi ja tutkiminen”.17

Tässä tutkimuksessa seurattiin laatuvaatimusten muodostamista ja kulkua tutkimuskohteiksi 
valittujen kahden asuinkorttelin suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa asiakirjojen ja avain
henkilöiden teemahaastattelujen avulla. Avainorganisaationa toiminut Kuopion kaupunki asetti 
niin määrää kuin laatuakin koskevat tavoitteet sisäisesti. Tutkimuksen kannalta oh kiinnosta
vaa, että laadulliset tavoitteet myös muuttuivat ja kehittyivät prosessin kuluessa. Rakennetun 
ympäristön laadun muotoutumista luovan valmistelu- ja suunnittelutyön, päätösten ja niiden 
toteuttamisen kautta jäljitettiin kirjallisista ja piirustusdokumenteista ketjussa kaavalliset ta
voitteet - osayleiskaava - arkkitehtuurikilpailu - asemakaava - korttelisuunnitelma — raken
nussuunnitelma (- toteutus ja lopputulos).

Tutkimuksen päätavoitteena oli muodostaa aineiston ja haastattelujen perusteella laadun to
teutumisesta Pyörön esimerkkikortteleissa kokonaiskäsitys, joka perustuu myös tekijän omiin 
ammatillisiin kokemuksiin. Kahden vertailukorttelin laadun kehittymisen kannalta oleellisia 
tarkastelun kohteita tässä tutkimuksessa olivat asemakaava-ja rakennussuunnitteluvaiheet, joissa 
korttelit laadun määrittelyjen suhteen eroavat toisistaan.

17 Nevalainen 1990
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Laatutekijöiden määrittely

Alue- ja osayleiskaavatason yleistavoitteiden ja laatutekijöiden havainnoimiseksi ja sen seu
raamiseksi, miten nämä vietiin asemakaava- ja korttelitasolle ja rakennussuunnitteluun, tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltu ristiin toisaalta kaupunkikuvan ja toisaalta suunnitteluprosessin 
laatutekijöitä.

Kirjallisuustutkimuksen pohjalta valittiin muutamia suunnitelma-asiakirjoista jäljitettäviä 
osatekijöitä, joita pidetään oleellisina pyrittäessä ohjaamaan rakennettavan ympäristön kau
punkikuvallista laatua.

Kaupunkisuunnittelun laatuajattelua ja perimmäistä tavoitetta, rakennetun lopputuloksen 
laatua, on tarkasteltu tarkemmin seuraavassa luvussa (Luku 2: Laatu suunnitteluprosessissa).

Kaupunkikuvalliset laatutekijät on jaettu kahteen ryhmään:
• Kaupunkitila, jossa tarkastellaan julkisten ulkotilojen rajautumista ja kaupunkikuvaa, sekä
• Rakennus ja tontti ja sen osatekijät.
Suunnitteluprosessin laatutekijät on sijoitettu ISO 9000 -standardien viitekehykseen alla ole

van taulukon i mukaisesti.
Prosessin laatutekijöitä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu vuoden 1994 ISO 9000 -standardin 

mukaan, koska se oli Petosen suunnittelun aikana käytössä ja koska se myös standardin seu- 
raavan, vuoden 2000 version ryhmittelyä paremmin vastaa Petosen suunnittelun ja toteutuksen 
organisaatiota, prosessia ja suunnitelmatuotteita. Uudemmassa standardissa otsikoita on yksi 
vähemmän, ja ne menevät vanhempien, tässä tutkimuksessa käytettyjen laatutekijöiden kohdalla 
tavallisesti kahden kanssa osittain tai kokonaan päällekkäin

Katselmuksia, tarkastuksia, [laatu]asiakirjojen hallintaa ja koulutusta on tarkasteltu toimin
tajärjestelmien ohjaukseen ja seurantaan liittyvinä menettelyinä tarvittaessa. Valitun ISO 9000 

-näkökulman mukaisesti laatua käsitellään tässä tutkimuksessa toiminta- ja asiakaskeskeisesti 
sekä käytännöllisesti, asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Poikkeamia ja niiden perusteella tehtäviä korjaavia toimenpiteitä Petosen projektissa ei kä
sitelty järjestelmällisesti, ja ne on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Taulukko 1: ISO 9000: versiot 1994 ja 2000, laadun osatekijät.

1994
2000

Johdon
vastuu

Suunnittelun
ohjaus

Asiakirjojen
valvonta

Prosessin
valvonta

Korjaavat
toimenpiteet

Johdon
vastuu •

Resurssien
hallinta • O

Tuotteen
toteuttaminen

• O

Mittaus, 
analysointi ja 
parantaminen

O • •
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Tutkimusaineisto

Tutkimus perustuu suunnitelma- ja päätösaineistoon, joka Petosen kohdalla on dokumentoitu 
kohtalaisen hyvin, sekä toteutettujen korttelien tarkasteluun. Asiakirjat on esitetty lähdeluet
telossa ja niistä poimitut kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset liitteessä {Liite 2).

Aineisto koostuu Pyörön aluekeskuksen arkkitehtuurikilpailun aineistosta, kaavaselostuksista, 
pääpiirustuksista, suunnitelma- ja päätösasiakirjoista sekä suunnittelu- ja toteutusprosessissa 
keskeisesti vaikuttaneiden henkilöiden haastatteluista. Kolmeen lähdeaineistona mainittuun 
seurantaraporttiin sisältyy arvioita Petosen alueesta.

Tutkimuskortteleista on otettu valokuvia keväällä 1996 ja kesällä 2003. Käytettävissä on ollut 
myös viistokuvia alueesta vuosilta 1999 ja 2001.

Tarkastelun apuna ja viitekehyksenä on käytetty Suomessa 1970-luvun jälkipuolelta lähtien 
tehtyjä, fyysisen ympäristön laatua ja suunnitteluprosessia koskevia tutkimuksia vuoteen 1995 
saakka. Näitä on käsitelty tarkemmin tämän kappaleen seuraavassa luvussa {Luku 2, Laatu 
suunnitteluprosessissa).

Tutkimusaineistosta tehtyjä havaintoja on varmistettu ja täydennetty Petosen projektin ja 
kohteeksi valittujen korttelien rakennuttamisen ja suunnittelun avainhenkilöiden haastatteluin 
vuosina 1995-97. Haastatteluaineisto on esitetty aiheittain ryhmiteltynä liitteessä {Liite j).

Teemahaastattelut

Haastatteluilla täydennettiin ja syvennettiin asiakirjoista saatavissa olevia tietoja ja havaintoja. 
16 asiantuntijaa ja päättäjää valittiin tutkimusaineiston ja suunnitteluprosessin tehtävien perus
teella. Haastatellut ja haastatteluaineisto on esitetty liitteessä {Liite j).

Haastatellut olivat merkittävissä valmistelu- ja päätöksentekotehtävissä Petosen alueen ja sen 
osana tutkimuskohteena olevien Pyörön keskustan kahden asuinkorttelin kaupunkikuvallisten 
tavoitteiden, suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

Haastattelujen ote on laadullinen: henkilöt haastateltiin pikemminkin omien tehtäviensä 
edustajina kuin yksittäisinä henkilöinä tai mielipiteiden esittäjinä. Keskustelut kestivät noin 
1,5-2 tuntia kukin.

Kysymykset ryhmiteltiin neljään, rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan muodostamisen 
prosessia eri suunnista lähestyvään aiheeseen {ks. taulukko 2).

Arkkitehti Reino Helmisen haastattelussa18 testattiin menetelmää sekä täsmennettiin - lähin
nä suunnittelutoiminnan laadun ja yhdyskuntasuunnittelun tehtävien näkökulmasta - kunkin 
haastattelun painopisteiden mukaan käytettyjä työkysymyksiä. Näitä käytettiin tarkentavina ja 
avoimina lisäkysymyksinä haastateltavan vastuualueen ja keskustelun painopisteiden mukaan:

• Käytettiinkö asiakasnäkökulmaa (ei ollenkaan /suppeasti /laajasti)?
• Miten valmistaja-asiakasketju toimi läpi kaavoitus- ja toteutusprosessin?

— Kuka oli asiakas, seuraava suunnitteluporras vai loppukäyttäjä?
- Miten asiakkaan tarpeet selvitettiin ja kenen toimesta?

• Millä menetelmillä toisaalta suunnitteluprosessin ja toisaalta loppu- ja 
välituotteiden laatua varmistettiin toteutetuissa kohteissa?

• Mitä vaatimuksia jäi täyttymättä missäkin rajapinnassa ja mistä syistä?

18 RH 6.3.1995
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• Kuinka tärkeä laatutekijä oli suunnittelijan valinta?
— Pidettiinkö tätä tärkeänä myös yhdyskuntasuunnittelussa, kuten Rakennushallitus kesällä 

i())2 julkaisemassaan ohjeessa ”,Suunnittelijoiden valinta ja suunnittelupalkkion määritys 
valtion talonrakennushankkeissa" näki rakennussuunnittelussa olevan?

• Mistä tekijöistä valmiin ympäristön laatu muodostuu?
• Miten lopputuloksen laatua arvioitiin?

— Tulivatko tarpeet tyydytettyä ja odotukset täytettyä vai ylitettyä?

Aineiston käsittely tarkastelumatriisissa

Suunnitelma- ja päätösasiakirjoista tarkasteltiin, miten laadunhallinta toimi Petosen suunnit
telu- ja rakentamisprosessin kuluessa, olosuhteiden ja laatuvaatimusten kehittyessä ja muut
tuessa sekä kuinka yleisiä tai sovellettuja menetelmiä laatujohtamisessa ja laadunhallinnan eri 
vaiheissa sovellettiin.

Muistilistana aineistoa analysoitaessa käytettiin tarkentavia kysymyksiä:
• Miten hallittiin projekti- ja linjaorganisaation tavoitteellinen yhteistoiminta?
• Mikä merkitys oli sitoutuneella ja määrätietoisella, henkilöityneellä projektinvedolla 

yleiskaavallisista tavoitteista rakentamistapaohjeisiin ja toteutuksen valvontaan?
• Rohkaistiinko luovaan, laatua tavoittelevaan suunnitteluun ja miten tämä vaikutti?
• Mikä oli suunnittelutekniikoiden merkitys?
• Takasiko laatu- tai toimintajärjestelmän mukainen asiakaslähtöisyys, vaatimusten täyttä

minen ja virheetön toiminta korkealaatuisen lopputuloksen?

Taulukko 2: Teemahaastattelujen pääkysymykset.

1. Miten (Petosen) Pyörön kaupunkikuvaa ja ul
konäköä koskevat tavoitteet muodostettiin?

3. Tuliko Pyörästä /kohdekorttel(e)ista sellai
nen kuin tarkoitettiin?

• Kenelle aluetta ja sen suunnitelmia tehtiin?
• Miten "asiakkaan" tarpeet ja odotukset 
selvitettiin ja kenen toimesta?

• Tuliko [kohteesta] parempi vai huonompi, 
ja mistä syistä?

2. Miten tavoitteet vietiin läpi suunnittelu
ja toteutusprosessin?

4. Mitä organisaatiot oppivat?

Suunnitelmaketju:
• [osayleiskaavaj-jasemakaava]- 

[suunnittelu-ja rakentamisohjeet]- 
[rakennussuunnitelmat]

Osapuoliketjut:
• [kaupunginvaltuustoj-jkaupunginhaiiitus] - 
[tekninen lautakunta]

• [virasto/osasto]-[kaavakonsultti]
• [laatutasoa ohjaava työryhmä]-
• [rakennuttaja]-[suunnittelija]-[urakoitsija]~ 
[käyttäjä]

> Miten prosessi toimi? > Miten toiminta kehittyi?
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• Miten toimittiin olosuhteiden ja vaatimusten kehittyessä ja muuttuessa?
• Miten häiriöt ja poikkeamat tunnistettiin, ja miten tehtiin korjaukset prosessin ja loppu

tuotteen kannalta ajoissa?

Aineiston analysoinnin kokoavana kehikkona käytettiin alla olevaa, työn kuluessa kehitettyä, 
kaupunkikuvallisista ja prosessin laatutekijöistä koottua taulukkoa 3.

Matriisi täsmentyi tutkimusprosessin kuluessa alustavasta versiosta seuraavassa luvussa (Luku 
2, Laatu suunnitteluprosessissa) käsiteltyjen, toisaalta oleelliseksi katsottavien kaupunkikuvallisten 
laatutekijöiden ja toisaalta valitun laatustandardin osatekijöiden ristiintarkastelun työkaluksi.

Aineiston ja haastattelujen (ks. esim. yhteenveto ja lainaukset liitteessä3) perusteella kaupunkiku
vaan yleisellä tasolla eniten vaikuttavat laatumenettelyt liittyivät johdon vastuuseen ja prosessin 
valvontaan. Myös suunnittelun ohjauksella ja asiakirjojen valvonnalla oli merkittävää vaikutusta. 
Korttelin ja tontin tasolla kaupunkikuvallisiin tekijöihin vaikuttivat selkeästi suunnittelun oh
jaus sekä prosessin ja asiakirjojen valvonta.

Taulukko 3: Kaupunkikuvallisen laadun muodostaminen ISO 9000 -prosessin vaiheina.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON
VASTUU

SUUNNITTELUN
OHJAUS

ASIAKIRJOJEN
VALVONTA

PROSESSIN
VALVONTA

KORJAAVAT
TOIMENPITEET

K
Kaupunki
kuvalliset
laatutekijät

Laatu
politiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot

Muutokset

Hyväksy
minen ja 
julkaiseminen
Vaihdokset ja 
muutokset

Prosessi
yleensä

Erikois-
prosessit

KAUPUNKI
TILA X X

Julkisten
ulkotilojen
rajautuminen
Kaupunkikuva

X X X X

RAKENNUS 
ja TONTTI

Rakennusten
massoittelu X X X

Arkkitehtuuri
Julkisivut X X X

Tilan-
muodostus X X X

Pihan
rajautuminen X X X

Mittakaava X X X

Muoto X X X

Jäsennys X X X
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2. LAATU SUUNNITTELUPROSESSISSA
KATSAUS LAATUAJATTELUN KEHITTYMISEEN

Historiallisesti tarkastellen laatua on vaadittuja tehty aina. Menetelmät ovat kehittyneet vähitellen 
valvonnasta tarkastukseen, jatkuvan parantamisen tavoitteeseen ja hallintaan tuotantoprosessin 
kuluessa. Lähtökohtana on kuitenkin pysynyt ammattitaito. Vuosisatojen kuluessa on havaittu, 
että laadun arviointi vaatii myös osaavan ja kykenevän arvioijan.

Sotatarvikkeista teollisuustuotantoon ja palveluihin

Laadun määrittelyyn liittyviä käsitteitä ovat tarkoituksenmukaisuus, rahallinen arvo, luotetta
vuus, asiakastyytyväisyys ja vaatimustenmukaisuus.19 Käsitteet eivät ole uusia, eivätkä ne rajoitu 
mihinkään tiettyyn aikakauteen tai kulttuuriin.
Historiasta löytyy hyvinkin vanhoja esimerkkejä kirjatuista laatuvaatimuksista, laadunvarmis- 
tusmenettelyistä ja rangaistusuhkista. Laatuajattelun historiallisia taustoja kuvaavat maailman 
tunnetuimpiin laatukonsultteihin kuuluvan englantilaisen P-E В atalas Ltd: n20 havainnolliset 
otteet seuraavan sivun taulukossa 4. Yhteistä näille on toiminta kouriintuntuvan materiaalin ja 
sen muokkaamisen kanssa.

Ensimmäisen maailmansodan aikana laatuvaatimuksia ja -tarkastuksia alettiin systematisoida. 
Esimerkkinä voidaan mainita Englannin kuninkaallisten ilmavoimien vaatimus entistä luotetta
vammista lentokonemoottoreista. Vallitsevilla tuulilla englantilainen lentäjä koneen sammuttua 
useimmin joutui sotavangiksi, kun taas saksalainen vastaavassa tilanteessa liiteli omalle puolel
leen ja jatkoi taistelua seuraavana päivänä uudella tai korjatulla koneella.

Maailmansotien välillä teollisuustuotannon mittakaava ja luonne muuttui merkittävästi. Yri
tykset kasvoivat, ja sarjatuotanto otettiin käyttöön. Työntekijän vastuu rajoittui yhteen kompo
nenttiin tai työvaiheeseen, josta seuraava ihminen tai yritys jatkoi, kunnes ketjun päässä koko 
tuote oU koossa ja valmis. Muutoksen mukana tulivat tarkastajat, jotka riippumattomina valmis
tuksesta arvioivat tuloksia ja palauttivat vialliset tuotteet korjattaviksi. Erilliset tarkastusosastot 
tulivat teollisuuteen 1920-luvulla.21 Voi sanoa, että tämän iteratiivisen prosessin -valmistus-

19 Esim. BSi 1992,3
20 P-E Batalas Ltd, Lead Assessor -kurssi, osa 2: LA-INT/6/0392,1-3, Romsey 1993
21 esim. Sandholm 1988,11
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Taulukko 4: Historiallisia tuotannollisen laadunhallinnan esimerkkejä.

PERINNE

Vanhimpia dokumentoituja laatuohjeita on 
egyptiläinen Kuolleiden kirja, jossa kuvataan 
huolellisesti ja yksityiskohtaisesti, miten 
faaraon hautaamisrituaalit ja palsamointi 
suoritetaan ja miten vainajan mukana 
haudattavat tarvikkeet valmistellaan.

Todisteeksi vaatimustason saavuttamises
ta vaadittiin Nekropoliksen ylitarkastajan 
merkki.

KUMPPANUUS

Kiinan ensimmäinen keisari Qin Shi Huangdi, 
joka länsimaissa tunnetaan parhaiten esiin 
kaivetusta Xian'in terrakottasotilaiden armei
jasta, antoi asetuksen, jonka mukaan kaikissa 
keisarilliseen talouteen toimitetuissa 
tuotteissa tuli olla valmistajan merkki.

Viallisiin tuotteisiin syylliset voitiin näin 
löytää ja rangaista.

PROFESSIO

Keskiajalla Euroopan ammattikuntalaitos piti 
yllä jäsentensä tuotteiden laatutasoa.

Muurarimestarin merkki leimattiin kisällien 
ja oppipoikien valmistamiin tiiliin, ja kankurin 
merkki liitettin kangaspakkaan. Killan tunnuk
sella varustetun kankaan laatua ei tarvinnut 
varmistaa pakkaa avaamalla.

Vieläkin on voimassa vuonna 1140 
käyttöön otettu kulta-ja hopeaesineiden 
merkintäjärjestelmä.

ASIAKKAAN AUDITOINTI

Puolustusvoimat ovat vaatineet toimittajiltaan 
laatua kautta historian.

1300-luvun jälkipuoliskolla diplomaatti ja runoi
lija Geoffrey Chaucer toimi myös kuninkaallisen 
asevarikon hankintojen tarkastajana (Surveyor 
of Supplies for the Royal Wardrobe).

Tässä ominaisuudessa hän teki säännöllisiä 
tarkastuskäyntejä haarniskojen, miekkojen, 
satuloiden ja muiden sotatarvikkeiden 
valmistajien luo.

tarkastus-hylkäys/hyväksyntä-romutus/korj aus/toimitus- korvautuminen kerralla valmiiksi 
-tavoitteella on menossa vielä tänäänkin, kolme sukupolvea myöhemmin.

Toisen maailmansodan päättyessä teollisuustuotanto ja -tuotteet olivat entisestään moni
mutkaistuneet. Yhtenä laadunvarmistuskeinona aloitettiin standardointi, jonka tavoitteena oh 
varmistaa sekä useiden valmistajien toimittamien samojen tuotteiden yhdenmukaisuus että eri 
toimittajien komponenteista koostuvien lopputuotteiden laatu.

Ensimmäiset laatustandardit otti käyttöön Yhdysvaltain puolustusministeriö sodan loppuvai
heissa. Ne (MIL-CbgSsS ja MIL-I-4520822) olivat käytössä vielä 1990-luvulla. Näiden pohjalta 
laadittiin NATOrn AQAP23-standardit, jotka asettavat vaatimuksia valmistajan laatujärjestel
mälle sekä tarkastus- ja testitoiminnoille. Iso-Britannian puolustusministeriö otti käyttöön näis
tä lähinnä laatujärjestelmien suunnittelun osalta eroavat omat laatustandardinsa (DEF.STANS). 
Myöhemmin AQAP-standardeihin otettiin brittien haluamat erityispiirteet mukaan, ja DER 
STANS-sarja jäi pois käytöstä.

22 Q=Quality, ^Inspection
23 Allied Quality Assurance Publications
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Toisen maailmansodan jälkeen myös sivii
li tuotteiden valmistuksessa [Englannissa] oli 
todettu tarve aloittaa laadun kehittäminen 
standardoinnin avulla. Tähän tarjosivat käyt
tökelpoisen pohjan DEF- ja AQAP-stan- 
dardit. Vuonna 1979 Englannissa julkaistiin 
laaduntarkastusstandardi BS 575o.24 Kuten 
sotilaalliset edeltäjänsä, se sisälsi runsaasti 
selittävää ja tulkitsevaa aineistoa. Samalla 
B Si käynnisti laatujärjestelmien arviointi
toiminnan, sekä ostajasta että myyjästä riip
pumattoman, puolueettoman organisaation 
tekemän ns. kolmannen osapuolen auditoin- 
nin. Suomessakin toimivia, vastaavia organi
saatioita ovat esimerkiksi Lloyds, det Nors
ke Veritas ja Suomen Standardisoimisliitto 
SFS. Laajin tämä järjestelmä on kuitenkin 
Iso-Britanniassa, jossa vuonna 1992 oli 19 
hyväksyttyä laatujärjestelmien arviointilai- 
tosta, kun esimerkiksi Japanissa niitä ei ol
lut yhtään.25

Vastaavaa laatustandardien kehittämistä 
tehtiin toisen maailmansodan jälkeen myös 
muissa läntisissä teollisuusmaissa. Kanadan 
puheenjohdolla toiminut kansainvälisen standardisointiorganisaation ISO:n26 komitea keräsi 
kansalliset esitykset yhteen ja tuotti vuonna 1987 pitkälti BS 575o:een perustuvan ISO 9000 

-standardisarjan.27

Eurooppalaiset laadunhallintastandardit

ISO 9000 -laadunvarmistusstandardisarja julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1987. Sarja 
koostui sanastosta ja viidestä perusosasta,28 joihin vuonna 1994 tehtiin pienehköjä, lähinnä si
säisiä epäjohdonmukaisuuksia poistavia muutoksia ja korjauksia.29

• 8402: Laatusanasta
• 9000: Laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen standardit.

Ohjeita valintaa ja käyttöä varten.
• 9001: Laatujärjestelmät. Malli suunnittelussa tai tuotekehityksessä, tuotannossa, 

asennuksessa ja toimituksen jälkeisissä palveluissa toteutettavalle laadunvarmistukselle.
• 9002: Laatujärjestelmät. Malli tuotannossa ja asennuksessa toteutettavalle 

laadunvarmistukselle.

Kuva 1: ISO 9000 -standardisarjan kehittyminen, 
sotateollisuudesta siviilituotantoon.

US MIL SPECS

AQAP

NATIONAL

STANDARDS

DEF. STANS.

BSS750 1979

ISO 9000 SERIES

BSS750 PtO 

Sect 0.1 Д 02

EN 29000

ISO 9000

ISO 9004

29001

BS5750: 1987

29002 29003

Q » Ouelity Syttemi G ■ Cuídente I s Inspection System

24 British Standards Institution (BSi), London
25 P-E Batalas Ltd, Lead Assessor -kurssi, osa 2: LA-INT/6/0392,8, Romsey 1993
26 International Standards Organisation
27 P-E Batalas Ltd, Lead Assessor -kurssi, osa 2: LA-EVO/5/0392, Romsey 1993
28 SES 1987, SFS-ISO 8402,1 -2
29 Laatuviesti nro 4/1994, 36
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• 9003: Laatujärjestelmät. Malli tarkastuksessa ja testauksessa 
toteutettavalle laadunvarmistukselle.

• 9004-1: Laatujohtamisen ja laatujärjestelmän rakenneosat. Suuntaviivat.
• 9004-2: Laatujohtamisen ja laatujärjestelmän rakenneosat. Suuntaviivat palvelualoille.
• 9004-3: Laatujohtamisen ja laatujärjestelmän rakenneosat. Suuntaviivat atk-alalle.
2000-luvulle tultaessa ISO 9000 -standardisarja eteni kolmanteen versioonsa, joka julkaistiin

vuonna 2000 englanniksi ja maaliskuussa 2001 suomeksi. Näihin uusiin, vuoden 2000 versioihin 
tehtiin vuoden 1994 versioihin nähden perusteellisempia uudistuksia, joissa otettiin huomioon 
laatu alan kehitys ja ISO 9000 -standardien käytöstä saatu kokemus. Standardien määrä supis
tettiin kolmeen, ja otsikointina alettiin käyttää johdonmukaisesti laadunhallintaa-,

• SFS-EN ISO 9000, Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto
• SFS-EN ISO 9001, Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
• SFS-EN ISO 9004, Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn 

parantamiselle

ISO 9000 -sarjan ns. ydinstandardeihin kuuluu myös ISO i9on,joka antaa suuntaviivat yhdis
tetylle laadun- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien auditoinnille.

ISO 9000m uudistuksessa brittiläinen standardimaailma sekä amerikkalaisperäiset kansal
listen laatupalkintojen menettelyt ja laatujohtaminen (TQM) ovat lähenneet toisiaan. ISO 
9000:2000 -laadunhallintajärjestelmien standardeissa laadun käsitettä täsmennettiin merkit
semään asiakkaan vaatimusten täyttämistä. Asiakaskeskeisyyttä on korostettu, johdon vastuuta 
laajennettu ja jatkuvan parantamisen tavoitetta selkeytetty.

Eurooppalainen laatujohtamisen tulkinta ja ohje on julkaistu Englannissa vuonna 1992.30 
Kaksiosainen standardi (BS 7850: Total Quality Management. Part i ôcPart 2) tarjosi johtamisen 
suuntaviivat ja opasti laadunparantamismenetelmiin. Standardin perusfilosofia lähtee siitä, että 
asiakastyytyväisyys, terveellisyys, turvallisuus, ympäristönäkökohdat ja liiketoiminnan tavoit
teet riippuvat toisistaan. Laatujohtamisella voidaan varmistaa organisaation paras mahdollisen 
tehokkuus määrittelemällä prosessit ja järjestelmät, joilla taataan että kaikki toiminnot suunna
taan asiakkaan tarpeiden ja muiden tavoitteiden tyydyttämiseen. Standardissa korostetaan, että 
onnistuneessa laatujohtamisessa on kyse investoimisesta aikaan ja henkilöihin.

Japanilais-amerikkalainen kehitys

Japanilaisten vientiyritysten suurimpia ongelmia toisen maailmansodan jälkeen oli länsimai
siin tuotteisiin verrattuna heikko laatu.31 Laadun ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseksi 
kutsuttiin Yhdysvalloista asiantuntijoita. W.E.Deming piti ensimmäiset luentonsa laadunval
vonnan metodeista vuonna 1950, ja J.M.Juran tuli Japaniin vuonna 1954, tehtävänään tehostaa 
liikkeenjohdon toimia menetelmien hyödyntämisessä. Japanin teollisuusjohtajat alkoivat soveltaa 
amerikkalaisia oppeja käytäntöön kehittämällä laadunvalvontaa, mikä johti TQC ( Total Quality 
Control) -ajattelutavan kehittymiseen.

Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa alettiin 1970-luvulla omaksua laatuajattelu japanilaisena 
johtamismenetelmänä. Japanilainen tuottavuus ja tuotteiden laatu oh melloin erittäin voimak
kaassa nousussa.

30 BSi 1992
31 esim. Malka & Danielsson 1988, 31
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Kuva 2: Tuotelaatu kehittyi Japanissa nopeammin kuin länsimaissa.32

1980-luvun alkupuolella amerikkalaisten 
yritysjohtajien kiinnostus laatuun kasvoi mer
kittävästi.33 Samalla alettiin laadunvalvonnan 
sijasta kiinnittää huomiota ohjaukseen ja joh
tamiseen. Amerikkalaisten laadunvalvonnasta 
(TQC) käyttämä nimitys CWQC34 (Compa
ny Wide Quality Control) korvautui TQMdla, 
Total Quality Management. Julkaistiin joukko 
ohjekirjoja, kun laadunkehitykseen ja -johta
miseen osallistuneet alkoivat kuvata sitoutu

mistaan laadun tekemiseen ja julkaista kokemuksiaan muille esimerkiksi. Suomessa yleinen 
laatuajattelu alkoi samoihin aikoihin. Ensimmäisenä suomenkielisenä pamflettina Suomen 
Laatuyhdistys julkaisi japanilaisen Noriaki Kanon tiivistelmän ”Laatu turvaa tuloksen”.35

Laadun määritelmät alkoivat 1980-luvun lopulla yhdenmukaistua akselille vaatimusten mu
kaisuus - asiakkaan odotusten täyttäminen. Esimerkiksi ITT:n johtotehtävissä pitkään työs
kennellyt Philip Crosby kiteytti vuonna 1979 näkemyksensä, että ”laatu on todettua yhdenmu
kaisuutta vaatimusten kanssa”36 ja Club Méditerranéen markkinointia 1980-luvun alkupuolella 
johtanut Jacques Horovitz vuonna 1991, että ”palvelu saavuttaa vaaditun tason, kun se vastaa 
kohderyhmänsä odotuksia”.37

Laatupalkinnot

Japanilais-amerikkalaiseen, laatujohtamiseen ja TQM -käsitteeseen johtaneeseen kehityslinjaan 
ovat alusta alkaen kuuluneet myös laatupalkinnot ja niiden jakamiseen liittyvä kansallinen julki
suus. Japanissa on vuodesta 1951 jaettu Edward Demingin mukaan nimettyä Deming-palkintoa, 
ja marraskuu on julistettu laatukuukaudeksi.38 Yhdysvalloissa presidentti J.F. Kennedyn aikana 
perustetun The Malcolm Baldrige National Quality Awardin jakaa Yhdysvaltain presidentti; 
Euroopassa jaetaan The European Quality Award’ia, ja Suomen laatupalkinnon jakaa päämi
nisteri Maailman laatupäivänä marraskuun alussa.39

Laatupalkintojen merkityksen voi katsoa olevan lähinnä siinä, että niiden arviointiperusteet 
toimivat yritysten ja julkisen hallinnon organisaatioiden työkaluina toiminnan arvioinnissa ja 
parantamisessa. Painotetut arviointiperusteet korostavat ennen kaikkea asiakastyytyväisyyttä ja 
toiminnan (taloudellista) tulosta.

Suomen vuoden 1995 laatupalkinnosta päätettäessä käytettiin kahdeksan pääkohdan paino
tettua luetteloa, jossa korostuvat asiakassuuntautuminen ja toiminnan [taloudellinen] tulos (/«. 
taulukko f).40

Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi on lisätty laatupalkintojen kriteereihin Euroopassa.

32 Sandholm 1988, 31; Jurania 1982 lainaten
33 Sandholm 1988,13
34 Malka & Danielsson 1988,23
35 Kano 1995
36 Crosby 1986,19
37 Horovitz 1992,14
38 Sandholm 1988,16
39 Ko. palkintojen arviointiperusteet vuosilta 1993-95
40 Suomen laatupalkintokriteerit 1995, Suomen laatuyhdistys
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Taulukko 5: Suomen laatupalkinnon kriteerit 7995.

Arviointialue pisteet

Asiakassuuntautuminen ja -tyytyväisyys 250
Toiminnan tulokset 210
Henkilöstön kehittäminen 160
Prosessien hallinta 125
Tiedot ja niiden analysointi 75
Johtajuus 70
Yhteiskunnalliset vaikutukset 60
Strateginen suunnittelu 50

YHTEENSÄ 1 000

Taulukko 6: ISO 9000:2000, laadunhallinnan kahdeksan periaatetta.

a) Asiakaskeskeisyys
b) Johtajuus
c) Henkilöstön osallistuminen
d) Prosessimainen toimintamalli
e) Järjestelmällinen johtamistapa
f) Jatkuva parantaminen
g) Tosiasioihin perustuva päätöksenteko
h) Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa

Muuten painotus suunnilleen vastaa japanilaisia ja amerikkalaisia edeltäjiä. Parhaat kilpailuun 
osallistuneet organisaatiot ovat Suomessa lähennelleet 600 pisteen rajaa.41

Vuoden 2000 (ISO 9000:2000) standardien perustana olevat kahdeksan laadunhallinnan 
periaatetta kattavat laatupalkintojen peruskäsitteet, ja niitä voidaan käyttää ponnahduslautana 
myös laatujohtamiseen (TQM) pyrittäessä (ks. taulukko 6).42

LAATUKÄSITYKSIÄ, VALMISTAMISESTA PALVELUUN

Laatua tarkasteltaessa sen määrittely riittävän kattavalla ja samalla ymmärrettävällä tavalla on 
osoittautunut lähes mahdottomaksi. Jokainen tekijä tietää luonnostaan, mitä laadulla tarkoite
taan, mutta pyrkiminen täsmälliseen määrittelemiseen on johtanut vaikeuksiin.43

Yleinen jaottelu

Laadun tekemisen menetelmät ovat kehittyneet vähitellen valvonnasta tarkastukseen ja jatkuvan 
parantamisen tavoitteeseen. Lähtökohtana on kuitenkin pysynyt ammattitaito: historiallisesti 
laatua on vaadittu ja tehty aina. Vain käsitteet ja termit ovat muuttuneet.

41 Laatuviesti 5/94,13
42 SFS-EN ISO 9000,8
43 ks. esim. Pirzig, tämän julkaisun s. 11
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Tohtori J.M Juran peräänkuulutti jo vuonna 1951, laatukäsikirjansa ensimmäisessä painok
sessa, alan termien yhdenmukaistamista. Samalla hän kuitenkin totesi, että oleellista on löytää 
nimikkeiden takainen todellisuus, keskustelukumppanin tarkoittamat teot, toiminnot ja asiat. 
Tällöin kommunikaatio sujuu, vaikka käsitteissä olisikin horjuvuutta.44

Tapio Koivu on tutkimuksessaan päätynyt samaan jaotteluun kuin Garvin, joka Koivun si
taatin mukaan katsoo, että laatu voidaan määritellä neljällä tavalla.45

1. Tuotekeskeinen, perinteinen määrittely pohjautuu tuotteen ”hyvyyteen” ja lähtee 
ajatuksesta, että laatu on (tuotteen) ominaisuuksien summa.

2. Toimintakeskeinen määrittely painottaa vastaavuutta asetettuihin vaatimuksiin tai 
tavoitteisiin sekä ”kerralla oikein” -periaatetta, jolloin ns. laatupoikkeamien korjaaminen 
vähenee ja tuottavuus kasvaa.

3. Asiakaskeskeiset määrittelyt asettavat asiakastyytyväisyyden muiden laatutavoitteiden 
edelle. Odotukset ovat luonnollisesti erilaisia, joten haasteeksi muodostuu niiden 
selvittäminen ja täyttäminen: laatu voi merkitä mitä tahansa mitä [asiakas] ajattelee 
sen merkitsevän.46

4. Arvokeskeiset laatumäärittelyt vertaavat saavutettavaa laatua siitä maksettavaan hintaan. 
Nämä ovat sukua edullisuuden käsitteelle, eli laatu määräytyisi arvon ja kustannusten 
osamääränä.

TQM - Kokonaisvaltainen laatu

Laatujohtaminen, ”kokonaisvaltainen laadunhallinta” (Total Quality Management, TQM) on 
perusolemukseltaan lähinnä johtamisfilosofia, joille esimerkiksi laatujärjestelmät, -piirit sekä 
muut menetelmät ja tekniikat ovat työvälineitä. Laatukirjallisuudessa korostetaan usein, että 

"tärkeintä on organisaation johdon sitoutuminen ja laatufilosofian tavoitteiden ja kokonaisval
taisuuden ymmärtäminen”.47

Laatujärjestelmä on oleellisesti yrityksen johtamisen väline ja samalla eräs keino viestiä ja 
vakiinnuttaa yrityskulttuuri, liikeidea, päämäärät ja toimintapolitiikka sekä ulospäin että orga
nisaation sisällä. Se on myös kehittämisväline: voidaan sanoa, että ”virheet ovat laadunkehityk- 
sen ruokaa”.48 49

TQM:iin kuuluu olennaisena käsitteenä toiminnan jatkuvan parantamisen tavoite, jota esi
merkiksi Joseph M. Juran on kuvannut spiraalilla45 ja Edward Deming ympyrällä50 (ks. kuvat 
3Ja 4)-

Demingin laatuajattelun malliksi esittämästä ympyrästä (analyysi - suunnitelma - toteutus - 
seuranta - analyysi -jne - ... ) esiintyy kirjallisuudessa lukuisia muunnelmia.

Kokonaislaadun ydinmääritelmästä ”asiakkaan odotusten täyttäminen” seuraa, että tuotteen 
tai palvelun laatua ei voi määritellä sen käyttäjistä riippumatta. Tuotteita vastaanottava asiakas 
voi olla sekä organisaation sisä- että ulkopuolella. Siten ”odotusten täyttäminen koskee yhtä 
paljon työtovereiden kuin ulkoisten asiakkaiden palvelemista”.51

44 Juran 1974, osa 2, 24
45 Koivu 1994,6 (Garvin 1988)
46 esim. Malka & Danielsson 1988,19
47 esim. Malka & Danielsson 1988, 23
48 esim. TEKES 1992,65
49 Juran 1974, osa 2,10
50 NPA 1994, kansi
51 esim. PAI 992,12
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Kuva 3: Laadunkehityksen spiraalilla, paremmin ja ylemmäksi.
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Kuva 4: Demingin ympyrä arkkitehtitoiminnan kehittämisen mallina.
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ISO 9000 - Vaatimusten mukainen laatu

Vuonna 1987 valmistunut standardisarja sisälsi - sotilaallinen ja valmistavan teollisuuden taus
ta huomioon ottaen - tämän päivän näkökulmastakin arvioiden monia onnistuneita piirteitä. 
Standardeissa on hyvin vähän määräyksiä ja ehtoja. Lähtökohtana on, että organisaatio kehit
tää itse omat toimintatapansa. Tässä suhteessa ISO 9000 -sarja poikkeaa oleellisesti standardin 
perinteisestä tarkoituksesta ”luoda auktoriteettiin perustuva, noudatettavan säännön tai mallin- 
toteuttamistapa tai yleinen sisältö”.52

52 Juran 1974, osa 4,22
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Suomessa alunperin mekaanisen metalliteollisuuden yrityksissä sovelletusta, ISO 9000 -sarjan 
valmistamiseen rajoittuneesta osanäkökulmasta alettiin irtautua 1990-luvun alussa ja soveltaa 
standardeja muuhunkin teollisuuteen ja myös palveluihin.

Suunnittelualalla laadittiin vuosina 1992-93 useiden toimijoiden yhteistyönä laatujärjes
telmäin alli,53 joka valmistuttuaan toimi pohjana suunnittelun eri toimialojen ja monien suunnit- 
teluyritysten laatujärjestelmille. Soveltamisessa kuitenkin törmättiin vaikeuksiin, jotka liittyivät 
mallin huomattavaan laajuuteen ja siitä huolimatta muutamiin puutteisiin, kuten vajavaiseen kus
tannustietoisuuteen ja puuttuvaan kytkentään organisaation taloudelliseen tulokseen. Alan laatu- 
järjestelmämallien kyky käsitellä aineetonta palvelutoimintaa, suunnittelua, jäi rajalliseksi.

ISO 9000 -standardisarja eteni 1990-luvulla kolmanteen versioonsa. 1994 tehtiin ensin suh
teellisen pieniä tarkistuksia sekä vuonna 2000 englanniksi ja maaliskuussa 2001 suomeksi jul
kaistuihin versioihin perusteellisempia uudistuksia. Niissä otettiin huomioon laatualan kehitys 
ja ISO 9000 -standardien käytöstä saatu kokemus. Standardien määrä supistettiin kolmeen, ja 
samalla kansallisten laatupalkintojen menettelyt, laatujohtaminen (TQM) ja ISO 9000 -stan
dardien soveltaminen lähenivät toisiaan. ISO 9000:2000 -laadunhallintajärjestelmien standar
deissa laadun käsitettä täsmennettiin merkitsemään asiakkaan vaatimusten täyttämistä. Asia
kaskeskeisyyttä on korostettu, johdon vastuuta laajennettu ja jatkuvan parantamisen tavoitetta 
selkeytetty.

ISO 9000 -laatua on ”se, missä määrin [tuotteen tai palvelun] luontaiset ominaisuudet täyttä
vät vaatimukset”.54 Alkuperäinen määritelmä oli moniselitteisempi ”tuotteen tai palvelun kaikki 
piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet {the totality 
of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied 
needs).55 Määritelmä esitetään usein lyhyesti: ”todettu vastaavuus asetettuihin tai oletettuihin 
tarpeisiin”,56 tai joskus vieläkin lyhyemmin: ”vastaavuus esitettyihin tarpeisiin”. Avainsanaksi 
tässä näkökulmassa nousi ”oletettavat”, jonka kautta alkuperäisessä ISO 900o:ssakin laadun 
määritelmä oli varsin lähellä TQM:n ”[asiakkaan] odotusten täyttämistä”.

ISO 9000 -kirjallisuudessa laatujohtamisen ideaalia kuvataan tyypillisesti toimintojen 
hierarkialla,57 ja symbolisena esityksenä käytetään usein kolmiota tai pyramidia erilaisina ver
sioina {ks. kuva 5).58 59

ISO 9000 -pohjaiset laatujärjestelmät ovat, ilmeisesti syntyhistoriansakin vuoksi, muodos
tuneet erityisesti eurooppalaiseksi käytännöksi. Eräs nykymallisen laatuajattelun pioneereista, 
tohtori J.M.Juran on nähnyt tässä myös uhkakuvan. Hän totesi vuonna 1994,59 että ”pääasiallisen 
toiminnan keskittyminen ISO 9000 -rekisteröintiin ei ole pelkästään myönteinen asia. Siihen 
ei nimittäin sisälly eräitä olennaisia tekijöitä, jotka maailmanluokan laatutason saavuttamiseksi 
ovat välttämättömiä”.

Näitä ovat Juranin mukaan:
• ylimmän johdon henkilökohtainen johtajuus,
• laatutavoitteet liiketoimintasuunnitelman osana,
• laadunparantamisen voimakas, jatkuva kehitys, sekä
• työntekijöiden voimakas osallistuminen ja valtuuttaminen.

53 SKOL 1993, 500 sivua
54 SFS 2001, SFS-EN ISO 9000,22
55 SFS 1988, SFS-ISO 8402, laatusanasto, 2
56 SKOL 1993, osa 14,2
57 Koivu 1994, 29
58 Koivu 1994,29
59 Puhe ASQ:n American Society of Quality-vuosikokouksessa, Laatu viesti 5/94, s.18-19
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Kuva s: Laatutoimintojen hierarkia rakentamiseen sovellettuna.

< 'л'р ' Y>>< $voidaan valitaYntyksen laatujärjestelmä 
Sopivat toimintaohjemallit

Viitetiedostot, yksityis 
kohtaiset ohjeet

Toiminnan laadun tavoitteet
Rakentamisen toiminnot 
laadun näkökulmasta:
- tuoteosakauppa
- muut hankemuodot

Tutkimusohjelmassa 
kehitetyt toiminta- 
tapojei

Juranin näkemykset ovat hyvin lähellä seuraavissa kappaleissa tarkasteltavia arkkitehtien ja 
kaupunkisuunnittelijoiden laatukäsityksiä. Useissa lähteissä korostetaan käytännöllisyyttä ja 
terveen järjen käyttöä: järjestelmä ei voi olla itsetarkoitus.

Palvelun laatu

Palvelun eroa tuotteesta kuvaa parhaiten abstraktisuus. Horovitzin mukaan ”palvelut ovat ole
massa ainoastaan ihmisten kokemusten tasolla.” 60 Palvelu syntyy vuorovaikutuksen tuloksena, 
useimmin kahden ihmisen välillä: voidaan puhua ”totuuden hetkestä”, jolloin palvelu peruut
tamattomasti tapahtuu.61

Aineettomuudesta ja hetkellisyydestä seuraa, ettei palvelusta saada laadukasta tarkastamalla. 
Tarkastus tulee aina myöhässä ja on vain toteavaa: ”kuinka kävi?” Laatuvastuu on siis koko or
ganisaatiolla, jonka jokaisen jäsenen vastuun kantaminen edellyttää, että:

• jokainen tietää, mitä hyvä laatu (tuote, palvelu tai toiminto) itse kunkin osalta tarkoittaa;
• jokainen saa palautteen siitä, kuinka on työstään suoriutunut;
• jokaisella on mahdollisuus ja valtuudet vaikuttaa huonon laadun (virheiden, poikkeamien 

jne.) poistamiseen omassa työssään.62
Toivotun tai ei-toivotun lopputuloksen saaminen riippuu erityisesti yksilön toiminnasta ja 

motiivista, joihin [rakennusalalla] vaikuttaa Tapio Koivun mukaan neljä tekijää: lähtötiedot, 
”keppi ja porkkana”, palaute sekä [yksilön] fyysinen ja henkinen kapasiteetti.63

Palautteen tärkeys suunnittelupalvelun parantamisessa - lähtötietojen oikeellisuuden ja pro

60 Horovitz 1992,19
61 Malka & Danielsson 1988,81
62 Malka & Danielsson 1988,30
63 TEKES 1992,64



sessin hallinnan ohella - tuodaan esiin myös SKOL:n laatujärjestelmämallissa useassa koh
dassa. Erääksi laadukkaan suunnittelijan tunnuksista nähdään palautteen aktiivinen hankkimi
nen koko projektin ajan ja sen käyttö toisaalta sen varmistamiseen, että tavoitteet saavutetaan 
ja mahdolliset kehittymässä olevat ongelmat ehkäistään sekä toisaalta toiminnan jatkuvaan 
parantamiseen.

Palautteen avulla voidaan SKOL:n mallin mukaan64 selvittää suunnittelun onnistumista mm. 
seuraavilla alueilla:

• tavoitteiden ja lopputuloksen vastaavuus: arkkitehtoniset, tekniset 
ja toiminnalliset vaatimukset;

• suunnitelman laatu: arkkitehtoninen ja tekninen osaaminen, dokumenttien selkeys 
ja virheettömyys, toteutuskelpoisuus, yhteensopivuus muihin suunnitelmiin;

• palvelun laatu: aikataulut, joustavuus, yhteistyö, tavoitettavuus, 
pätevyys, hinta-laatusuhde.

SUUNNITTELUN LAATU - LAAJA KÄSITYS 

Suunnittelu prosessina

Rakentamisen laadun parantamisessa oleelliseksi tekijäksi on nähty toiminnoista muodostuvien 
prosessien määrittelyjä kehittäminen.65 Suunnittelun ja toteutuksen loogisen etenemismallin, 
esimerkiksi kaavoituksen, voidaan Pärssisen mukaan "katsoa noudattavan rationaalisen suun
nittelun yleistä kulkua.” 66 Tarpeen tunnistamisesta alkavassa ja fyysisen ympäristön muutoksiin 
johtavassa prosessissa suunnitelman tulosteita voidaan pitää lähtötietoina seuraavalle suunnitte
luvaiheelle ja lopuksi rakentamiselle ja käyttöönotolle.67 Kunkin vaiheen toteutuminen tyypilli
sesti todennetaan esimerkiksi suunnittelukokouksessa ennen seuraavan vaiheen aloittamista.

Projektien johtamisen keskeiseksi työkaluksi on kehitetty ositus (Work Breakdown Structure, 
fVBS), jolla projekti jaetaan täsmällisesti määriteltyihin, hierarkkisen järjestelmän muodosta
viin elementteihin. Tavoitteena on mm. luoda vastuu- ja aikataulujako sekä puitteet kustannus- 
ohjaukselle. Perusmenetelmät ovat rakenteellinen, työlajin mukainen, vaiheittainen ja järjestel
mien mukainen ositus.68

Kompleksisissa tehtävissä, kuten kaupunkisuunnittelussa, tiukkaan prosessiajatteluun ja osit
tamiseen sisältyy myös oleellisia riskejä. Prosessi voi johtaa lineaariseen, jopa finiittiseen yh
den ainoan oikean ratkaisun malliin, joka saattaa myös helposti jäädä kokonaan tai osittain 
toteutumatta.

Profession etiikka

Suunnittelu on suhteellisen myöhään toteuttaja-mestarin käsityöläistehtävistä eriytynyt am
matti, ja suunnittelijan rooliin siksi kuuluu, ainakin periaatteessa, vieläkin hallita alansa sekä 
teoriassa että käytännössä. Vaikka esimerkiksi arkkitehtia ei enää pidetä samalla rakennusmes
tarina, ammattiin kuitenkin sisältyy useita muita rooleja: esimerkiksi Blaun mukaan ”arkki-

64 SKOL 1993, osa 12,3
65 esim. Koivu 1994, 23-24
66 Pärssinen 1993,13
67 esim. SKOL 1993, osa 5
68 Pelin 1990,80-81
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tehti on taiteilija, insinööri, liikemies, mainosmies, kirjailija-lehtimies, psykologi ja kasvatta
ja. Asiantuntija-ammatin harjoittajista arkkitehti on vanhimpia, ja ammattitaito on karttunut 
vuosituhansien aikana.” 69

Karl-Erik Michelsen on kirjoittanut rakennusalan suunnittelijoiden tehtäväjaon muotoutu
misesta otsikolla ”Uuden ja vanhan rajalla - arkkitehdit vastaan rakennusmestarit.”70 Michelsen 
kuvaa, miten tiede ja teknologia ensimmäisen maailmansodan jälkeen valloittivat rakennusmes
tarien maailman tuoden mukanaan Frederick W. Taylorin kehittämän tieteellisen työnjohtofilo- 
sofian ja -menetelmät. Samassa yhteydessä Michelsen toteaa, Juha Pessin tutkimukseen viitaten, 
miten yhtenevät arkkitehtien ja diplomi-insinöörien maailmankuvat olivat 1980-luvun alussa: 

”kumpikin ryhmä uskoo lähes varauksetta, että luonnontieteen ja teknologian avulla voidaan 
ratkaista ihmiskunnan hyvinvointia uhkaavat ongelmat. Arkkitehdeilla usko perustui pitkälti 
funktionalistiseen arkkitehtuuriin, joka korostaa konemaailman arvoja.”71

1990-luvulla suunnittelijan ammatti muuttui maailman mukana. Jean-Françoise Lyotard’in 
sanoin alettiin kysyä, ”voiko luova työ pysyä miellyttävänä leikkikenttänä, vai joutuuko se ah
distuneen vallan uhriksi?”72

Yleisesti nähdään myös, että käsityöläisperinteensä mukaisesti suunnittelijat ja heistä koos
tuvat asiantuntijayritykset pitävät itsestään selvyytenä pyrkimystä ”tuotteidensa" parhaaseen 
mahdolliseen laatuun:73

”Quality is an attitude of mind that reflects pride in one’s work, that of the project team 
and of the company as a whole. Quality is the essence of good work. It is achieved 
through careful planning and organization.” 74

Palvelun ja suunnittelun laadun mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Ammatillisessa kollega- 
organisaatiossa mestari eräänlaisena laadunvalvojana pitää silmällä, mitä tehdään. Muita tapoja 
on käyttää esimerkiksi sisäisiä ryhmäkokouksia, joissa kaikki arvioivat toistensa töitä, tai tehdä 
asiakastutkimuksia. Ammattiylpeyden olennainen osa on näkemys, etteivät ulkopuoliset kykene 
oikeudenmukaisesti tai kokonaan arvioimaan mestarin työn laatua.

Pohdintoja suunnittelun tehtävistä ja menettelyistä

Toisen maailmansodan jälkeen kaupunkisuunnittelu oli uudessa tilanteessa. Alan kirjallisuu
dessa tarkasteltiin kaupunkien kehittymisen taustoja sekä suunnittelun edellytyksiä ja mahdol
lisuuksia.

Tässä kappaleessa on katsaus Peter Hallin, Leonardo Benevolon ja Robert Krierin 1970- ja 
1980-lukujen puheenvuoroihin, jotka Petosen suunnitteluun ryhdyttäessä olivat ajankohtaisia 
ja mukana alan keskusteluissa.

Professori Peter Hall (1988) on tarkastellut noin 100 vuoden aikana (1880-1987) esitettyjä eri
laisia "hyvän kaupungin” visioita. Hallin perusväite on, että maailman kaupunkien kehittyminen 
toisen maailmansodan jälkeen voidaan johtaa muutaman visionäärin ajatuksiin, jotka erityisesti

69 Knuuttila & Johansson 1988,3 (Blau 1984)
70 Korvenmaa 1992,90-111
71 Korvenmaa 1992,93 (Pessi 1981)
72 Lehtonen et ai. Pre-proceedings of ACut'95 - Order and Chaos in Urban Context: 

Architecture and Culture in Transition, Helsinki 1995, 23 (käännös ZTSi)
73 esim. Knuuttila & Johansson 1988,11
74 Plant 1991,3
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pohjautuivat i8oo-luvun teollisuuskaupunkien pahoihin ongelmiin, ja jotka aikalaiset laajalti tor
juivat. Monet Howardin, Unwinin, Parkerin, Osbornin, Geddesin, Mumfordin, Steinin, MacKayen, 
Chasen, Burnhamin, Lutyensin, le Corbusierin, Wellsin, Webberin, Wrightin, Turnerin, Alexanderin, 
Friedmannin, Castellsin ja Harveyn ajatukset esitettiin edellä aikaansa, jolloin niitä ei vielä kyetty 
ottamaan vastaan. Monet näkemykset löydettiin uudelleen ja toteutettiin hyvinkin erilaisissa 
paikoissa ja olosuhteissa ja menetelmin kuin mitä niiden esittäjät olivat voineet kuvitella.

Hall esittää omaperäisen jaottelun länsimaisen kaupunkisuunnittelun kehityksestä yhden
toista rinnakkaisen otsikkoteeman avulla. Selkeitä yhtymäkohtia Suomenkin sodanjälkeiseen 
kaupunkisuunnitteluun löytyy erityisesti kolmesta ryhmästä: Moottoritiekaupunki (7he City on 
the Highway, 1920-), Teorian kaupunki (The City of Theory, 1955-) ja Yrityskaupunki (The City 
of Enterprise, 1975-).

Hallin mukaan ”suunnittelu akateemisena alana oli 1970-luvun puoliväliin mennessä teoreti
soinut omaa rooliaan siinä määrin, että se alkoi kieltää omaa oikeutustaan ja joutui suorastaan 
paradigmaattiseen kriisiin. Eräänä tuloksena intensiivisestä keskustelusta oli John Foresterin väite, 
joka perustui Jürgen Habermasin ehdotuksiin kommunikatiivisesta toiminnasta: suunnittelijoiden 
tulisi parantaa omaa toimintaansa järjestyneeksi demokraattiseksi käytännöksi.” Hallin mukaan 
tässä tilanteessa ”tarvitaan teknisiä taitoja ja poliittista herkkyyttä, jolloin Foresterin neuvo itse 
asiassa pohjimmaltaan on sama kuin vanha kunnon terveen järjen käyttö.” 75

Leonardo Benevolo (1967) on muistuttanut tämänkin päivän ongelmien kannalta relevantista, 
Ranskan vuoden 1848 vallankumouksen jälkeen kehittyneestä näkemyksestä, että ”kaikki kau
punkisuunnittelua koskevat päätökset ovat olennaisesti poliittisluonteisia; jotta inhimilliset toi
minnat maassa jakautuisivat paremmin, niiden pohjana olevien taloudellisten ja yhteiskunnal
listen olosuhteiden täytyy muuttua, mutta toisaalta parantuneet olosuhteet eivät automaattisesti 
tuo mukanaan tyydyttävää maankäyttöä. Maan suunniteltu käyttö - fyysinen suunnittelu - on 
pikemminkin keino luoda tasapainoa kokonaisuuteen, mikä on kaiken poliittisen toiminnan 
päämäärä - sosiaalinen ja taloudellinen suunnittelu.”76

Kun suunnitteluteoreetikot etenivät 1970-luvulla omalla suunnallaan, käytännön suunnitte
lijat Peter Hallin mukaan taas ”yhä enemmän suuntautuivat epäteoreettisiin ja pragmaattisiin 
suunnittelumenettelyihin. Esimerkiksi [suunnittelijoille] oli vaikeata perustella yhteiskuntatie
teellisillä tarkasteluilla mahdollisesti saatavia hyötyjä.”77

Kaupunkitilasta käytännössä herätteli keskustelua Rob Krier kirjassaan Stadtraum (1975). Krier 
oli vakuuttunut, että "moderneissa kaupungeissa olemme kadottaneet perinteisen ymmärryksen 
kaupunkitilasta, jolla hän tarkoittaa kaikentyyppisiä tiloja, jotka kaupungeissa ja kaupunkimaisis
sa yhdyskunnissa jäävät rakennusten väliin. Kaupunkitilaa rajaavat julkisivut, ja tila on tietoisesti 
koettavissa vain kun geometriset ominaisuudet ja esteettinen laatu ovat selvästi luettavissa. Ul
kotila nähdään avoimena ja esteettömänä liikkumisvyöhykkeenä, jolla on julkiset, puolijulkiset ja 
yksityiset osansa. Sääliä ja ympäristöltä suojattu sisätila on tehokas yksityisyyden symboli.”78

Krier nostaa esiin myös kysymyksen muodon, sisällön ja tarkoituksen identiteetistä ja esit
tää johtopäätöksenään, että "melkoisella varmuudella kaupunkitilan muodostamisessa on kyse 
useista samanaikaisesti vaikuttavista tekijöistä, kuten estetiikasta, taiteilijasta, suojelijasta, sosiaa
lisesta ympäristöstä, taiteelliselle ilmaisulle annettavasta liikkumatilasta, suojelijan ja ympä
ristön asettamista rajoituksista, muodista, asioiden hoitamisesta, kehitystasosta, teknologiasta,

75 Hall 1988,339
76 Benevolo 1967
77 Hall 1988,341
78 Krier 1979,15
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kulttuurisista olosuhteista, tieteellisestä tiedosta, valistuneisuudesta, luonnosta, maisemasta, il
mastostanne. Kaupunkitilan peruselementit ovat katu ja aukio, joilla on pohjimmaltaan samat, 
vain rajaavien seinien mittojen mukaan vaihtuvat geometriset ominaisuudet ja joita luonneh
tivat käyttöjä liikenne’’.79

Suunnittelijan asiakkaat

Käyttäjien kanssa työskentelyjä asiakkaan tarpeiden täyttäminen ovat oleellinen osa perinteistä, 
onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseen tähtäävää arkkitehtitoimintaa. Sen ohella on uu
tena, 1990-luvun näkökulmana korostunut rakentamisprosessin muiden osapuolten asiakkuus. 
Rakennettu ympäristö nähdään useasta asiakas-toimittajasuhteesta muodostuvan ketjun tuot
teena. Ympäristön tai tilan loppukäyttäjän kannalta prosessi voi tämän näkemyksen mukaan 
sisältää myös joukon hänelle yhdentekeviä, ns. sisäisiä asiakassuhteita.80

Suunnittelijan kannalta välitön asiakas on toimeksiantaja, mutta samalla asiakkaita ovat myös 
periaatteessa kaikki, jotka suunnitelmia ja niiden perusteella tehtäviä palveluja ja tuotteita käyt
tävät. Siten esimerkiksi arkkitehdilla on useita asiakkaita, sekä sisäisiä että ulkoisia, ja samalla 
myös arkkitehti on itse asiakas prosessin joillekin osapuolille.

Profession edustajana ja asiantuntijaroolinsa mukaisesti suunnittelija yleensä ajattelee ensi 
sijassa lopputulosta, ja pitää esimerkiksi työmenetelmiä tai suunnitelma-asiakirjoja vain väli
neinä onnistuneen rakennuksen aikaansaamiseksi: ”Lopputulos on ainoa oikea tapa ajatella 
laatua. Pienet puutteet ja vähäiset myöhästymiset ...jäävät kuitenkin aikanaan unohduksiin. 
Epäonnistuneet rakennukset tai ympäristöt muistuttavat itsestään sen sijaan vuosikymmeniä. 
On pidettävä mielessä, että suunnittelutoiminnan koko tarkoitus on lopputuloksen eli esimerkiksi 
rakennuksen aikaansaaminen.”81

Rakennusalan suuri tehtävä onkin oikean laadun aikaansaaminen käyttäjille sekä lyhyellä että 
pitkällä tähtäyksellä. Ulkoisina asiakkaina voidaan pitää muita suunnittelijoita, urakoitsijoita, 
viranomaisia ja kansalaisia. Voidaan myös puhua kulttuurista ja rakentamistraditiosta; ”ammat
tietiikka asettaa työlle vaatimuksia ja on filosofisesta näkökulmasta myös asiakas”.82

Rakennettu ympäristö on erittäin pitkäikäinen tuote, joka säilyy sukupolvia. Alalla on perin
teisesti lähdetty siitä, että ammattitaitoon kuuluu myös hyvän rakentamis- ja kaavoitustavan ja 
hyvien arkkitehtuurikriteerien toteuttaminen. Esimerkkinä vaadittavasta julkisesta vastuusta on 
Euroopan Neuvoston vuonna 1985 hyväksymä ns. arkkitehtidirektiivi: ”... arkkitehtuuri, rakennus
ten laatu, niiden sopeutuminen ympäristöönsä, luonnon- ja kaupunkiympäristön kunnioittaminen 
sekä yhteinen ja yksilöllinen kulttuuriperintö ovat merkitykseltään tärkeitä, julkisia asioita...”83

Arkkitehtitoiminnan laatu

Arkkitehtitoiminnan prosesseista ei ole käytettävissä kovinkaan paljoa tutkimustietoa. Tässä 
kappaleessa on referoitu kahta 1980-lopulla tehtyä selvitystä.

Ruotsissa analysoitiin vuonna 1987 13 uumajalaista ja tukholmalaista arkkitehtitoimistoa 
asiantuntijayrityksen (kunskapsföretag) viitekehyksessä.

79 Krier 1979,21
80 esim. TEKES 1992,60
81 Arkkitehti Reijo Lahtinen Arkkitehtitoimiston laatuseminaari 1:ssä, Helsinki 2.12.1992
82 Cassel 1992,10
83 85/384/EEC 1985, johdanto
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Taulukko 7: Asiantuntijaorganisaation piirteitä.

KORKEA
AMMATTITAITO

"Asiantuntijayritykset"

MATALA
AMMATTITAITO

VÄHÄN LIIKKEENJOHTOTAITOJA HYVÄT LIIKKEENJOHTOTAIDOT

"Toimisto" Asiantuntijaorganisaatio
(Byrån) (Professionella organisationen)

"Virasto" "Tehdas"
(Kansliet) (Fabriken)

Taulukko 8: Asiantuntijaorganisaation kymmenen menestystekijää.

1. Johto osallistuu päivittäiseen työhön
2. Laatu ja laadunvalvonta
3. Tiedon kunnioitus
4. Ammattitaidon ja yrittäjyyden yhdistelmä
5. Vahva, selvästi määritelty yrityskulttuuri
6. Erikoistuminen
7. Järjestelmä tietojen ja kokemuksen säilyttämiseen
8. Panostaminen henkilökunnan kehittämiseen
9. Avainhenkilöiden kiertoprosessi
10. Kiinteät rakenteet

Tutkimuksen tuloksena yritykset jaettiin neljään ryhmään ammattitaidon {professionell kom
petens') ja liikkeenjohtotaitojen (fóretagarkompetens) mukaan (ks. taulukko 7).84

Tehdasta kuvaa Knuuttilan ja Johanssonin mukaan ”teollistuminen ja standardointi”. Perin
teinen virasto ”toimeenpanee päätöksiä, mutta ei voi toimia itse eikä näin ollen kehittyäkään”. 
Näihin ryhmiin kuuluvia organisaatioita Knuuttila ja Johansson eivät pidä asiantuntijayrityksinä, 
koska ”niiltä puuttuu ammatillinen kompetenssi”.

Toimistossa Knuuttilan ja Johanssonin mukaan ”on korkea ammattitaito, mutta puutteita liik
keenjohdossa. Ääritapauksessa toimisto kaatuu, koska taloutta ei osata hoitaa”. Organisaation 
pelastus heidän mukaansa on ”kehittyminen asiantuntijayritykseksi, jossa molempia taitoja käy
tetään täysipainoisesti”.85

Knuuttilan ja Johanssonin mukaan ”saavutettua ideaalitilaa kuvaa toiminnan vakaus ja se, että 
yritys kykenee kehittämään taitavia avustajia ja sitä kautta lisäämään arvoaan”. Menestyneitä 
asiantuntijayrityksiä kuvaa heidän mukaansa kymmenen tekijää (ks. taulukko <?).86

Palvelua korostavan näkökulman tarjoaa Yhdysvalloissa vuonna 1991 tehty selvitys.87 Penn- 
sylvanialainen 50 hengen arkkitehtitoimisto teki kyselyn asiakkailleen ja henkilökunnalleen. 
Kyselyn, tulosten mukaan sekä asiakkailla että työntekijöillä oli palvelun parantamiseen liittyviä 
suosituksia, joista suurin osa voitiin luokitella kolmeen ryhmään:

i. Tiedonkulku. Monissa vastauksissa viitattiin väärinkäsityksiin tai huonoon tietoon siitä, 
mitä tietyssä projektissa oli tapahtumassa. Asiakkaat viittasivat toistuvasti säännöllisen

84 Knuuttila & Johansson 1988,7, (Sveiby/Risling 1986)
85 Knuuttila & Johansson 1988,8, (Sveiby/Risling 1986)
86 Knuuttila & Johansson 1988,10-13, (Sveiby/Risling 1986)
87 Hartung 1991
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yhteydenpidon tärkeyteen arkkitehdin palvelussa. Laadukkaan palvelun määrittelyissä 
viitattiin tiedonkulkuun kaksi kertaa niin usein kuin mihinkään muuhun tekijään.

2. Projektin kulku. Toimistossa vastikään tehty muutos osastoihin perustuvasta työryhmä- 
organisaatioon oli aiheuttanut sekä sisäistä että ulkoista sekaannusta. Muutos oli vaikut
tanut asiakkaisiin siten, että nämä toivat korostetusti esiin tarpeensa saada virheettömiä 
piirustuksia, nopeampia toimitusaikoja, pienempiä kustannuksia jne.

3. Organisointi. Selvityksessä tuli esiin joukko asioita, jotka asiakkaiden ja/tai henkilökun
nan mielestä parantaisivat palvelua, kuten ymmärrettävämmät laskut ja suunnittelijoiden 
koulutus tietoisemmiksi asiakkaiden tarpeista.

Hartungin mukaan ”selvitykset ja parannusehdotukset saivat tämän arkkitehtitoimiston va
kuuttuneeksi siitä, että asiakkaiden tyytyväisyys edellyttää näiden odotusten täyttämistä tai 
ylittämistä. Riippumatta arkkitehtien teknisestä erinomaisuudesta, asiakkaiden käsitykset kes
kittyivät henkilökohtaisiin kokemuksiin projektista ja sen yhdyshenkilönä toimivasta arkkiteh
dista. On yhtä paljon kysymys palvelukokemuksesta kuin suorituksesta talon suunnittelussa tai 
rakentamisessa”.

Kaupunkisuunnittelun laatu

Kaupunkisuunnitteluprosessia ja prosessin tuottama laatua tarkasteltiin Suomessa muutamassa 
keskeisessä tutkimuksessa 1980-luvulla. Tähän kappaleeseen on poimittu niiden tuloksia.

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston laaja TASO-tutkimus (Suunnittelu- ja toteutuspro
sessin vaikutus asuinkerrostaloalueiden laatuun, 1981) oli pioneerityö käsitellessään uutta tutkimus
aluetta, suunnitteluprosesseja ja laatua rinnakkain. Tutkimus rajattiin kunnan toimenpiteiden 
tarkasteluun asuinkerrostaloalueilla. Pääpaino oli kunnan vaikutusmahdollisuuksien ja kunnan 
toimenpiteiden seurausvaikutusten tarkastelussa, koska ”1970- ja 80-lukujen vaihteessa alueiden
käytön suunnittelulle oli tunnusomaista kunnan vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen”.88

Laatua TASO-tutkimuksessa tarkasteltiin toteutetun ympäristön laatuna, jota on selitetty 
suunnittelu- ja toteutusasiakirjoista ja prosessiin osallistuneiden henkilöiden haastatteluista 
saaduilla muuttujilla. Hanketason tekijöitä tai toteutussuunnitelmien laatua tämä tutkimus ei 
käsitellyt, kuten ei myöskään tavoitteeksi asetettujen laatuominaisuuksien kuljettamista suun
nittelu- ja toteutusprosessin läpi.

Tutkijoiden mukaan ”alueen ympäristölähtökohdat sekä kaavasuunnitelmien laatutaso ovat 
keskeiset lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Eräiden esimerkkien valossa voi vetää sen johto
päätöksen, että silloin kun suunnitteluprosessin keskeisillä osapuolilla, kunnan kaavoitusviran
omaisilla, rakentajilla ja suunnittelijoilla on yhteisenä tavoitteena korkeatasoinen lopputulos ja 
sen aikaansaamiseen tarvittava ammattitaito, niin tämä saavutetaan ja lopputulos tyydyttää myös 
asukkaita".89 Normiohjauksella eli lähinnä silloisen asuntohallituksen suunnitteluohjeilla epäil
lään tutkijoiden mukaan ”olleen merkittävää välillistä vaikutusta detaljikaavoituksen kautta”.90

Asemakaavan vaikutusta laatuun on selvitetty tarkemmin Heikki Tallgrenin johdolla tehdyssä 
Helsingin kaupungin omassa tutkimuksessa. Tulosten mukaan ”kaavoituksella eli kaavamäärä
ysten ja ohjeiden lukumäärällä oli suora vaikutus kohteiden kokonaislaatuun”.91 Tutkimuksen 
mukaan myös ”suurta vaihtelua esiintyi laadun niissä osatekijöissä, joihin yleiset, mm. asun

sa TASO 1981, в
89 TASO 1981, 121
90 TASO 1981,118-119
91 KSV 1983,10-11
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tohallituksen suunnitteluohjeet kohdistuvat vähiten”.92 Saman tutkimussarjan yhteenvedossa 
Pertti Nykänen toteaa, että ”tarkempi kaavoitus on kohottanut kokonaislaatua sekä erityisesti 
ulkotilojen laatua ja rakennusmassojen koettavuutta”.93

Hilkka Lehtosen johdolla tehty ESSU-tutkimus (Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen 
fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat, iççi) oli mittava tutkimushanke, joka käsitteli 
laajoja alueita, kuten arkkitehti-ja ympäristösuunnittelu, estetiikka ja sovellettu tietotekniikka. 
Tutkimuksen tavoitteena oli mm. synnyttää ”keinovalikoima laadukkaan ympäristön synnyn 
edistämisestä uuden tekniikan avulla liittyen esim. lupamenettelyihin ja ympäristökasvatuk
seen sekä rakentamisperinteen välittymiseen”.94 Vaikka kunnianhimoisesti toivottua kokonaista 
suunnittelujärjestelmää ei saatukaan aikaan, tutkimus tuotti runsaasti arkkitehtuurifilosofista 
pohdintaa. Esseekokoelmaan sisältyy mm. Kai Nymanin toteamus, että ”viime kädessä [suun
nittelussa] on kysymys inhimillisistä toimista ja käytännöstä”.95

Katsauksessaan ESSU-hankkeen osatutkimuksiin Markku Norvasuo kytkee suunnittelu
prosessin ja laadun yhteyden rakennusalan työnjakoon ja toteaa tarvittavan ”olosuhteet, joissa 
laatukriteerit saavat mielekkään sisällön. Rakennusalan kontekstia ja intressejä koskevat on
gelmat ovat paljon suuremmat verrattuna perinteiseen laatuajattelua soveltavaan alaan, moni
mutkaisia tuotteita yhteismitallisella prosessilla tuottavaan koneteollisuuteen, [Suunnittelussa] 
laatu riippuu tarkastelijasta, mutta neuvottelemalla tapauskohtaisesti on mahdollista päätyä eri 
osapuolia tyydyttäviin kriteereihin. Silti voi käydä niin, ettei sopimus täysin vastaa yhdenkään 
osapuolen käsitystä”.96

Erilaisiin laatukriteereihin nojaaminen edellyttää Norvasuon mukaan kaksisuuntaista kompe
tenssia:

1. Suunnittelija tarvitsee määrittelykykyä ja sen takana olevaa asiantuntemusta, johon sisäl
tyy myös toteuttajan edustaman osaamisen tuntemus.

2. Toteuttajan taas on hallittava toteutuksen taso saatujen määrittelyjen perusteella.
Yhdessä nämä kaksi vaatimusta sisältävät kolmannen:
3. Kyvyn keskinäiseen kommunikointiin., yhteisymmärrykseen ja myös vastuuseen.
Norvasuo toteaa, ”lainkaan mennyttä aikaa romantisoimatta, että käsityövaltaisessa kulttuu

rissa monet ammattiryhmät ovat hallinneet juuri sellaisen taidon, että osa vastuusta on voitu 
siirtää heille. Nykyajan ongelmana on vastaavan tilanteen muodostaminen teollisen rakenta
misen piirissä”.97

Perimmäinen tavoite: rakennetun ympäristön laatu

Varsinkin asuinympäristön laatu on ollut maassamme aika ajoin vilkkaankin keskustelun kohteena 
1950-luvulta lähtien, ja aiheesta on kohtalaisen paljon myös tuoretta tutkimustietoa. Ympäristön 
laadun arviointiin ja tutkimiseen liittyvistä kirjoituksista ja tutkimuksista on esitetty seikkape
räinen yhteenveto esimerkiksi Risto Nevalaisen, Aija Staffansin ja Pertti Vuorelan tutkimukses
sa "Asumisen laadun arviointija tutkiminen”.98 Tähän kappaleeseen on poimittu näistä muutamia 
keskeisiä esimerkkejä:

92 KSV 1983, 8
93 KSV 1987, 82
94 Lehtonen 1988
95 Nyman 1992
96 Lehtonen 1991,44
97 Lehtonen 1991,45
98 Nevalainen 1990
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1. Uusi ja omaleimainen ratkaisu (4)
2. Moniselitteistä, virikkeistä ja jännitteistä taiteellista ilmaisua
3. Paikkaan sidottuja, kaupunkikuvaa luovia ratkaisuja (4)
4. Rakennustaiteelliseen sommitteluun tähtäävä jäsennetty massa (4)
5. Rakennettuun ympäristöön sovittaminen (4)
6. Täydentäviä massoitteluaiheita (esim. kattomuoto, arkadi, erkkeri, 

torni, porttikäytävä) (4)
7. Jalankulkijan tasolla inhimillinen mittakaava massoittelussa ja 

materiaalinkäsittelyssä (2)
8. Maantasokerroksessa ikkunoita, ovia yms. (ei suuria umpipintoja) (2)
9. Ilmeikäs sisäänkäynti porrashuoneeseen (2)

Taulukko g: Laatumittarin osasovellus, ulkoarkkitehtuurin laadun erittely.

Taulukko io: Laatumittarin osasovellus, tilanmuodostuksen laadun erittely.

1. Tilaa muodostava sommittelu (2)
2. Pihatila jäsennettyjä rajattu osiin rakennuksin, rakentein, istutuksin... (2)
3. Vaihteleva ja monimuotoinen pihatila (2)
4. Asuinhuoneiden pääikkunoiden edessä yli 15 m vapaata tilaa (2)
5. Pihatila avautuu aurinkoon (2)
6. Pihatila saa riittävästi aurinkoa läpi vuoden (2)
7. Pihan suunnittelussa on otettu huomioon maaston muodot (2)
8. Rakennusten ja pihan suunnittelussa on otettu huomioon 

lähialueet ja näkymät

Heikki Tallgrenin mukaan fyysisen ympäristön kaupunkikuvalliset, ulkoiset laatutekijät voidaan 
yleisesti jakaa rakennusmassoihin ja julkisivuihin, jotka ovat kokonaislaatua kuvaavan koettavuu- 
den (toinen Tallgrenin määrittelemä pääkomponentti on käytettävyys) osatekijöitä". Tämänkin, 
kuten monien määrittelyjen alkujuuret ovat johdettavissa Vitruviuksen virtuoosimaisesta kitey
tyksestä käyttökelpoisuus, kestävyys ja kauneus, joiden kaikkien tulee toteutua, jotta voidaan 
puhua arkkitehtuurista - ja sen laadusta.

Tarkemmin laadun komponentteja on eritellyt esimerkiksi Heikki Kukkonen Helsingin kau
pungin asuntotuotantotoimistolle (ATT) 1990-luvun alussa kehittämässään laatumittarissa. 
Siinä kaupunkikuvalliset tekijät sijoittuvat pääryhmään rakennus ja tontti sekä sen alaryhmiin 
rakennusten massoittelu ja ulkoarkkitehtuuri sekä tilamuodostus, pihan rajautuminen, mittakaava, 
muoto ja jäsennys}00

ATT:n laatumittarissa asuintiloille on annettu 50 %:n painoarvo ja yhteisille tiloille 25 %:n 
painotus. Em. kaupunkikuvalliset tekijät on painotettu 46 % (46/100 pistettä) rakennuksesta ja 
tontista ja 11,5 % (46/400 pistettä) kokonaisuudesta.

Rakennusten massoitteluja ulkoarkkitehtuuri -kohtaa laatumittarissa arvioidaan taulukossa 
9 esitetyillä kysymyksillä (suluissa laatuarvo, yhteensä 30 pistettä).

Tilanmuodostus, pihan rajautuminen, mittakaava, muoto ja jäsennys -kohtaa ATT:n laatu- 
mittarissa arvioidaan taulukon 10 kysymyksillä (suluissa laatuarvo, yhteensä 16 pistettä).

Edellä referoitujen pohdintojen ja tutkimustulosten perusteella rakennetun ympäristön laatua 
voidaan lähestyä kolmella periaatteellisella tavalla: * *

99 KSV 1983,21
100 Kukkonen 1991, lüteraportti, 14-20
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1) Valmiin ympäristön laatu, esim. asiantuntijoiden arvioimana 
tai koettuna asukkaan ja käyttäjän kannalta,

2) Laatujohtamisesta (TQM) lähtevänä ”kokonaisvaltaisena laadunhallintana” 
eli sekä prosessin ja välituotteiden että lopputuloksen laatuna, sekä

3) ISO 9000 -standardisarjaan perustuvana, esitettyjen tavoitteiden mukaisena prosessin ja 
sen tuotteiden laatuna sekä tuotteiden (eli suunnitelmien) ohjausvaikutuksen toimivuu
tena ja laatuna suunnitelmien seuraavan käyttäjän kannalta.

Tämä tutkimus on rajattu suunnitteluprosessin laatuun. Prosessin varsinaisen lopputuotteen, 
valmiin rakennetun ympäristön laatua ja sen osatekijöitä tarkastellaan vain viittauksin. Viite
kehyksenä on käytetty edellä luokitelluista kolmatta, käytännöllistä laatukäsitystä edustavaa 
ISO 9000 -mallia rajaamalla siitä lopputuotteen laatu pois. Sama kategoria löytyy myös Anja 
Kervannon tutkimuksesta,101 jota on referoitu jäljempänä tämän luvun kappaleessa Arkkitehdin 
pragmaattinen laatuajattelu.

KAUPUNKISUUNNITTELUN 
LAADUNHALLINNAN LÄHTÖKOHTIA

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen, ”kokonaisvaltainen laadunhallinta” TQM sisältää sekä ”kovia” että ”pehmei
tä” elementtejä: toisaalta siihen kuuluvat laatutekniikat, -menetelmät ja -järjestelmät, toisaalta 
johtaminen, asenteet, motivaatio ja sitoutuminen. TQM:n tavoitteiden voidaan katsoa yleisellä 
tasolla vastaavan professionaalisen arkkitehtitoiminnan arvoja, tosin ulkopuolisen silmin tyy
pillisesti ”vähän sisäänlämpiävän idealistisella tavalla”.102

Nelikentässä tarkasteltuna esimerkiksi pieni suunnittelutoimisto tekee mielestään parasta 
mahdollista laatua, mutta suhtautuu usein karsaasti [laatujärjestelmiin. Useiden organisaati
oiden yhteistyönä tehtävä kaupunkisuunnittelu taas sisältää lukuisia prosesseja ja järjestelmiä, 
mutta osapuolten laatukulttuurei ss a voi olla suuriakin eroja.

Taulukko 11: Laatukulttuurien luokittelua.

VÄHÄN JÄRJESTELMIÄ PALJON JÄRJESTELMIÄ
JA PROSESSEJA JA PROSESSEJA

SYVÄLLE
JUURTUNUT 
LAATUKULTTUURI 
(Arvot ja käyttäytyminen)

Naiivi Kokonaisvaltainen

PINNALLINEN
JA HEIKKO
LAATUKULTTUURI 
(Arvot ja käyttäytyminen)

Huoleton Valheellinen

101 Kervanto 1982
102 esim. RA 1992,23-25
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Käsitteenä ja toimintatapana laadunhallinta vaikuttaa yksinkertaiselta. Avainsanoja arkkiteh
din toiminnan kannalta ovat jatkuvan parantamisen tavoite sekä käsitteet asiakas ja tämän odo
tukset. Oleellista on myös palautteen aktiivinen hankkiminen ja käyttö toiminnan kehittämiseen. 
Laatujärjestelmän kiteytyksenä myös yleiskuvaus sano mitä teet, ja tee mitä sanot, on varsin ha
vainnollinen, kunhan pidetään mielessä, että kyse on inhimillisestä ja luovasta prosessista.103

Laatuajattelusta on toisen maailmansodan jälkeen tullut osa länsimaista kehitystä. Prof. Olavi 
Borgin sanoin ”Yhdysvalloista peräisin olevat monet yhteiskunnalliset aatteet ovat kummallisella 
tavalla ja voimalla kulkeutuneet ja levinneet Suomeen, usein tietyllä viiveellä Ruotsin kautta”.104 
Sama tausta ja reitti on havaittavissa myös [arkkitehtitoiminnan] laadun nousemisessa ensin 
keskustelun ja sitten mallien ja sovellusten tasolle.

Lopputuotteen, valmiin rakennuksen ja ympäristön laatuun 1990-luvulla laadittujen suunnit
telun laatujärjestelmäohjeiden ja -mallien tavoitteena on ollut vaikuttaa lähinnä välillisesti, toi
saalta sujuvoittamalla rutiineja ja keskittymällä toiminnassa olennaiseen ja toisaalta auttamalla 
ja esimerkein kannustamalla myös prosessin muita osapuolia pyrkimään hyvään lopputulokseen. 
Painopiste on selkeästi prosessin laadun hallinnassa.

Ammattietiikka

Arkkitehdin ja suunnittelijan ammattietiikan perustalle laadunhallinta sinänsä rakentuu luonte
vasti. Alalla on perinteisesti lähdetty siitä, että nimenomaan arkkitehdin ammattitaitoon kuuluu 
myös yhteiskunnallinen vastuu hyvän arkkitehtuurin toteutumisesta. Esimerkkejä kollegiaalisesti 
omaksutusta ympäristöllisestä vastuusta on lukuisia, tutkimusajankohtana uusimpien joukossa oli 
kansainvälisen arkkitehtiliiton UIA:n (1’Union Internationale des Architectes) maailmankong
ressissa 1993 hyväksytty keskinäisen riippuvuuden julistus kestävän tulevaisuuden puolesta.105

Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn vuonna 2003 päivitetyt ammattieettiset periaatteet pohjau
tuvat yli 100 vuoden ammattikunnalliseen perinteeseen ja samalla myös UIA:n säännöstöihin. 
Niiden perustelujen mukaan ”arkkitehdin rooli yhteiskunnassa perustuu rakennetun ympäristön 
ja ympäristömuutosten keskeiseen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnille, henkilökohtaiselle ja 
yhteiselle identiteetille sekä yksilöiden ja yhteisöjen taloudellisille ja muille toimintaedellytyk
sille. Hyvän ympäristön kriteerien määrittely, ympäristömuutosten hallinta ja uuden, korkea
tasoisen ympäristön synnyttäminen edellyttävät monipuolista asiantuntemusta ja elinikäistä 
itsensä kehittämistä. Tämä puolustaa korkeasti koulutettua, asialleen omistautunutta ammat
tikuntaa, jolla on keskeinen tehtävä ympäristöä koskevien päätösten valmistelussa. Vastaavasti 
yhteiskunnalla on oikeus odottaa, että arkkitehtien koulutus vastaa heidän työtehtäviensä aset
tamia haasteita, ja että he toimivat ammatissaan noudattaen tinkimättä sen keskeisen roolin 
mukaisia velvoitteita”.106

Ammattieettisten periaatteiden mukaan arkkitehdin on työssään ”sitouduttava suomalaisen 
yhteiskunnan keskeisiin arvoihin, joihin kuuluvat kansalaisten yhtäläiset oikeudet riittävän hy
vään ympäristöön, kansalaisten oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja ympäris
tön laadusta huolehtiminen”. Ammattieettisten periaatteiden mukaan [arkkitehdin] ”ammatin 
keskeisenä arvoperustana pidetään ympäristövastuuta, avoimuutta ja tasa-arvoa”.

103 vrt. esim. Nyman 1992, ed.
104 Aatteiden uusi aalto, professori Olavi Borgin haastattelu, Helsingin Sanomat 5.3.1995
105 julkaistu esim. Arkkitehtiuutiset 11/1993,6
106 Arkkitehtiuutiset 9/2003,6-9
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Arkkitehdin pragmaattinen laatuajattelu

Anja Kervannon lisensiaatintyö vuodelta 1982 perustuu laajaan kirjallisuusselvitykseen. Tutki
musaineistona olivat 1970-luvulla Suomessa julkaistut asuinympäristön laatua koskeneet tutki
mukset ja arkkitehtien kirjoitukset. Analyysin lähtökohtana oh ajatus, jonka mukaan ”käsitys 
ympäristön laadusta ohjaa kokonaisvaltaisesti arkkitehdin ammatillista toimintaa.107 Kervanto 
tyypitteli arkkitehtien laatukäsitykset kolmeen ryhmään:

1. Kokemuksellisen laatukäsityksen108 - ”elämyksiä tuottava arkkitehtuuri on hyvää ympäris
tön laatua” - lähtökohtana ovat Kervannon mukaan ”tunteet ja kokemus”. Siinä ”pyritään 
vastaamaan ihmisen perustarpeisiin”. Näkökulma on Kervannon mukaan luonteenomai
nen taiteelle ja taiteen tutkimukselle”. Suunnittelulliselta lähestymistavaltaan kokemuk
sellinen laatukäsitys hänen mukaansa ”vastaa kokemuksellisuutta suunnittelussa sekä 
tutkimukselliselta lähestymistavaltaan asukaskyselyä ja muita ympäristön käyttäjän ko
kemukseen kytkettyjä tutkimusasetelmia”.

Tässä kohtaa Kervannon tulkinta vaikuttaa keskeneräiseltä. Voiko ”tunteisiin ja kokemukseen” 
perustuva käsitys ”vastata ihmisten perustarpeisiin”, tai onko se ”luonteenomaista taiteelle ja 
taiteen tutkimukselle”? Epämääräisyys saattaa olla peräisin myös tutkimusaineistosta.

2. Käytännöllinen laatukäsitys109 - ”laatuvaatimukset täyttävä arkkitehtuuri on hyvää ym
päristön laatua” - Kervannon mukaan ”perustuu konkreettisuuteen ja aistinvaraisuuteen, 
jonka perustana on biologis-fyysinen ihminen. Käsitykseen kuuluvat termit lineaarisuus, 
logiikka ja kausaliteetti. Laatu konkretisoituu vaatimuksina, jotka on johdettu havaituista 
virheistä ja puutteista. Laadulla on taipumus operationalisoitua normeiksi ja säännöiksi, 
jotka ovat ohjauksen väline tai menetelmä, jolla laatua kontrolloidaan. Käsitykseen liittyy 
usein myös se, että uudentyyppisten normien kehittämistä ei pidetä järkevänä”. Kervan
non mukaan ”käytännöllinen laatukäsitys vastaa käytännöllisyyttä suunnittelussa sekä 
ympäristön kuvausta ja muita ympäristön havainnointiin kytkettyjä tutkimusasetelmia”.

3. Kulttuurinen laatukäsitys110 - ”asukkaiden elämäntapaa ja arvostuksia vastaava arkkiteh
tuuri on hyvää ympäristön laatua” — Kervannon mukaan ”näkee ihmisen etupäässä ajat- 
televana ja valintoja tekevänä olentona, jolla on myös vaistot ja vietit, mutta kulttuurin 
suodattamina. Ympäristö nähdään välineeksi elämäntapaan ja arvostuksiin integroitu
neiden kulttuuristen ominaisuuksien toteuttamisessa. Ympäristön tulee tarjota asukkaal
le mahdollisuus elää tottumallaan tavalla arkipäivän toimissa, sosiaalisissa suhteissa ja 
symbolisten ja muiden esteettisten ilmiöiden tasolla. Asuminen ja ympäristön käyttö on 
asukkaalle kokonaisprosessi. Kulttuurinen laatukäsitys Kervannon mukaan ”vastaa käyt- 
täjäkeskeisyyttä suunnittelussa sekä suunnittelua tutkimusmenetelmänä ja muita ympä
ristön tilanteeseen kytkettyjä tutkimusasetelmia, joissa eri tieteenalojen rajat hämärtyvät. 
Käsitykseen kuuluu oleellisena erilaisten arvojärjestelmien tiedostaminen”.

Kulttuurinen laatukäsitys sivuaa myös ympäristöpsykologian transaktiomallia, mielikuviin ja 
kokemuksiin perustuvaa käsitystä ympäristöstä,111 ja sillä on myös selkeitä yhtymäkohtia edellä 
tarkasteltuun profession etiikkaan.

107 Kervanto 1982,4
108 Kervanto 1982,120-123
109 Kervanto 1982,124-127
110 Kervanto 1982,128-131
111 Ympäristöpsykologiasta tarkemmin esim. Aura 1982
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Pohjoismaista taustaa

Norjassa tutkittiin 1990-luvun alussa, osana arkkitehtitoiminnan laatujärjestelmämallin kehittä
mistä, viiden arkkitehtitoimiston valitseman, viiden ”hyvän” ja viiden ”huonon”, vuosina 1987-92 
valmistuneen rakennuksen suunnitteluprosessia. Tutkimusaineiston valintakriteereistä ”hyvä/ 
huono” seurasi, että ”samalla saatiin aineistoa myös arkkitehtien laatukäsityksestä”.112

Tutkimusraportin koonnut Kirsten Arge siteeraa mm. amerikkalaisia Robert Gutmania (1988) 
ja M argali L arsonia (1993) ja toteaa erääksi arkkitehdin ammatin ongelmaksi sen, etteivät ark
kitehdit, toimeksiantajat ja käyttäjät tarkastele ympäristöä samasta näkökulmasta: laatukäsityk
set ovat erilaisia. Arkkitehdit painottavat rohkeutta, innovaatiota ja omaperäisyyttä ja kytkevät 
laadun esimerkiksi estetiikkaan ja mitoitukseen, kun taas muut käyttävät käytännöllisempiä 
luokitteluja, kuten ”tylsä” ja ”nätti”. Esimerkkejä vastaavasta, maallikkonäkökulmaan perustuvasta 
kielenkäytöstä tapaa lähes päivittäin.

Argen havaintojen perusteella edellä tarkasteltuun Anja Kervannon tyypittelyyn voidaan li
sätä neljäs luokka:

4. Kollegiaalinen laatukäsitys - ”julkaistu arkkitehtuuri on hyvää ympäristön laatua”. Kirsten 
Argen mukaan ”arkkitehdeille, jotka haluavat kuulua ammatillisen yhteisön ydinjouk
koon, ammattikunnan tunnustus, kuten menestys suunnittelukilpailuissa sekä symboli
nen palkitseminen, kuten projektin julkaiseminen ammattilehdissä tai tunnustuspalkin
not, on erittäin oleellista. Ammattikunnan portinvartijoilla on suuri vaikutus siihen, mitä 
pidetään hyvänä ja mitä arviointikriteerejä käytetään. Portinvartijoina toimivat esimer
kiksi arkkitehtuurikriitikot ja -kirjoittajat, tunnustetut arkkitehdit ja muut ammattikun
nan sisäiset mielipidejohtajat”.113 114 Näin kuvattuna kollegiaalinen laatukäsitys lähenee 
myös ammattitaitoa ja ammatillista arvostusta.

Laadun arviointiin kollegiaalisesti käytetään tavallisesti asiantuntijoita tai asiantuntijavaltaisia 
ryhmiä. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vaikkapa arkkitehtuuri- ja insinööritaitokilpailut.

Kuva 6: Median käytännöllistä laadun määrittelyä. "4

Saarelan ”nätti mökki” 
Tikkurilassa suojellaan

Helsingin Sanomat

Keravanjoen rantatöyräällä Tik
kurilassa oleva Saarelan talo, en
tinen Villa Girsén, aiotaan suojel
la. Talo on paitsi "nätti mökki” 
myös kulttuurihistoriallisesti ar
vokas ja ajelleen tyypillinen. Puu
talo on mansardikattoinen. 1,5- 
kerroksinen ja hollantilaista huvi- 
latyyliä. Myös museovirasto esit
tää sen suojelemista.

Saarelan talo on Virnatiellä.
Talo on funkisarkkitehti Matti 

Finellin suunnittelema ja valmis

tui 1930 puusepäntehtaan omista
jan asuintaloksi. Omistajaparis- 
kunta asui siinä kuolemaansa as
ti. Se ajautui pari vuotta sitten 
Vantaan kaupungille ja ollut siitä 
asti tyhjillään.

Viime syksynä Saarelan talo 
aiottiin purkaa, mutta kulttuuri- 
ihmiset ehtivät hätään ja talo 
pantiin toimenpidekieltoon. Van
taa haluaa nyt suojella sen asema
kaavalla, jolloin kaupungin on 
mahdollista suunnitella talon ja 
sen ympäristön käyttöä. Kaupun
ginhallitus päättää suojelusta 
maanantaina.

LYHYESTI

Saarelan talossa Virnatiellä on pylväskatos ja erkkeri.

112 Arge 1994,4
113 Arge 1994,4-5
114 Helsingin Sanomat 9.4.1995, s.AI 5
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Ruotsalaisen arkkitehtitoiminnan ISO 9000 -perusta

Ruotsin yksityisarkkitehdit (SPA, Sveriges privatpraktiserande arkitekter) laati 1990-luvun alussa 
laatujärjestelmämallin ISO 9000 -standardien pohjalta. Mallissa laatu nähtiin käytännöllisesti ja 
jaettiin osatekijöihin. Asiakkaan tyytyväisyyden takaamiseksi toimeksiannoissa laatua voitaisiin 
mallikirjan tekijöiden mukaan lähestyä esimerkiksi alla esiteltyyn tapaan ryhmiteltynä.115

• Käytettävyys, eli ominaisuudet, jotka määrittelevät [rakennuksen] käyttötarkoituksen, 
ylläpidon ja esteettiset ominaisuudet - ominaisuudet, jotka määrittelevät [rakennuksen] 
arvon sen toiminnoille ja ihmisille yleensä.

• Kestävyys, eli ominaisuudet, jotka rajaavat tiettyjä ominaisuuksia, kuten kuormitus ja 
kuluminen, sekä luovat edellytykset kiinteistönhoidolle ja määrittelevät rakennuksen 
kestoiän alkuperäisessä käytössä.

• Rakennettavuus, eli [suunnitteluratkaisujen ominaisuudet, jotka luovat edellytykset 
rakentamisella ja urakan läpiviennille. Suunnitelmien rakennettavuusominaisuuksilla 
ilmeisimmin ainakin tietyiltä osin on yhteys myös kestävyyteen.

• Luettavuus, eli piirustusten ominaisuudet, kuten selkeys ja tietojen yksikäsitteinen 
esittäminen sopimusten sekä alan vakiintuneiden käytäntöjen ja normien mukaisesti.

Laatua on SPA:n mallin mukaan myös:
• Aikataulun pitäminen, eli että tehtävät valmistuvat ja tulokset toimitetaan 

oikea-aikaisesti.
• Palvelu, eli että asiakkaan edellytykset otetaan huomioon, ja palvelun hyödyntämistä 

helpotetaan. Tämä saadaan mallin mukaan aikaan tiedonkulun järjestämisellä, tukipalve
luilla sekä oikeilla toimenpiteillä poikkeama- ja virhetilanteissa. Palveluun kuuluu myös 
tuotteiden varustaminen käyttöohjeilla ja tarvittaessa jälkihoito.

Suomalaisen arkkitehtitoiminnan käytännöllisyys

Suomessa Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ensimmäinen laatujärjestelmäni alli vuodelta 
1994 lähti ruotsalaisen edeltäjänsä tapaan ISO 9000 -pohjaisesta käytännöllisyydestä: ”laatu on 
asiakastyytyväisyyttä ja vaatimusten täyttämistä”.

ATL:n malli rajattiin toiminnan laatuun; tavoitteena on vaikuttaa valmiin ympäristön laa
tuun vain välillisesti, toisaalta sujuvoittamalla rutiineja ja keskittymällä olennaiseen, toisaalta 
auttamalla myös hankkeen muita osapuolia pyrkimään hyvään lopputulokseen.

Arkkitehtitoiminnan laatukäsitteen ATL jakoi kolmeen osaan, ”joiden kaikkien läsnäoloa 
toiminnan hyvä laatu edellyttää”.116 ATL:n jako pohjautuu Rakentamisen laatu -ohjelman 
ryhmittelyyn,117 jonka otsikot on alla esitetty suluissa.

1. Suunnittelun sisällön laatu (Tuotteen laatu)118
2. Palvelun laatu (Palvelun laatii)
3. Toiminnan laatu (Tuotantoprosessin laatii)

115 Cassel & Holtz 1992,9
116 ATL 1994,4-6
117 TEKES 1992,60
118 ATL-info //94, 2: alunperin ATL:n laatujärjestelmämallla valmistellut työryhmä lähti käsitteestä "Rakennuk

sen arkkitehtoninen laatu". Valmistelun kuluessa kuitenkin tehtiin rajaus, ettei liiton jäsentoimistojen tule 
sisällyttää laatupolitiikkaansa arkkitehtonisia määreitä, "koska niitä ei voida yksiselitteisesti todentaa". 
Tällä rajauksella ATL:n tuote siis tarkoittaa suunnitelmia eli lähinnä piirustuksia, työselostuksia ja muita 
asiakirjoja, tulosteina ja tiedostoina.
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Yhdyskuntasuunnittelun laadunhallinta

Ympäristöministeriö, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Konsulttitoimistojen liitto 
SKOL laativat vuosina 1996-99 yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmämallin, joka määrittelee 
periaatteet yhdyskuntasuunnittelun laadunvarmistukselle sekä kuntien että yritysten kaavoitus- 
organisaatioissa. Lähtökohtana olivat osana kansallista Rakentamisen laatu -tutkimusohjelmaa 
laadittu SKOL-SAFAn suunnittelun laatujärjestelmämalli (1993) sekä Arkkitehtitoimistojen liit
to ATL:n edellisen pohjalta laadittu arkkitehtitoimistojen laatujärjestelmämalli (1994-97).119

Mallin laatimiseen osallistuivat Kangasalan, Porin ja Porvoon kaupungit sekä Suunnittelu- 
keskus Oy ja Arkkitehtitoimisto Penttinen-Tiensuu. Yleiskaavoituksen pilottiorganisaatioina 
toimivat Oulun ja Kokkolan kaupungit sekä Arkkitehtitoimisto Kaira-Lahdelma-Mahlamäki, 
Maa ja Vesi Oy ja Arkkitehtityö Oy. Malli sisältää kaavoitusprosessin yleistä kulkua seuraavan 
laatujärjestelmän laatimisohjeen, laatukäsikirjamallin ja kaavoituksen toimintaohjemalhn sekä 
liitteinä yleis- ja asemakaavoituksen tehtäväluettelot.120

Yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmämallihankkeen tavoitteina olivat:121
1. Koota ja jäsentää käytännön kaavoitukseen liittyviä menettelyjä niin, että yhdyskunta

suunnittelun tehtävien suorittaminen voi tapahtua asiantuntevasti, perustuen eri 
osapuolten yhteistyöhön ja mahdollistaen hyvän lopputuloksen.

2. Aikaansaada Rakentamisen laatu -projektin tuloksia ja muuta laatujärjestelmäaineistoa 
hyödyntäen yhdyskuntasuunnittelun tehtäviä suorittavien yritysten ja julkisten 
organisaatioiden (konsultit ja kunnat) laatujärjestelmämalli.

3. Parantaa yhdyskuntasuunnittelun tehtäviä tilaavien tahojen menettelyjä 
suunnitteluttamisessa.

4. Tukea ja testata [vuonna 1997 käynnissä olleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuk
sen ja viranomaisohjauksen sisältöä ja kehittämistä.

Yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmän kolmena, asiakassuuntautuneena avaintekijänä 
pidetään - ISO 90O4~2:n mukaisesti - johdon vastuuta, laatujärjestelmän rakennetta sekä hen
kilöstö- ja materiaalisia voimavaroja.122

Laadun yleisten näkökulmien soveltaminen yhdyskuntasuunnitteluun ei mallin tekijöiden 
mukaan osoiitautunut aivan yksinkertaiseksi eikä yksiselitteiseksi: ”yhdyskuntasuunnittelun 
laaja-alaisuuden ja poikkitieteellisyyden vuoksi [laadun] yleisistä näkökulmista mitään ei voida 
yksin käyttää suunnitteluprosessin, suunnitelman tai palvelun laadun arvioimiseen. Yhdyskunta
suunnittelussa tarkastelukulman tulee olla laaja ja kattaa ainakin jossain määrin kaikki näkökul
mat, joiden painotukset vaihtelevat suunnittelun eri vaiheissa. Yhdyskuntasuunnittelun laadun 
määrittelyjä voidaan kehittää esimerkiksi taulukon 12 tyyppisen käsitematriisin avulla”.123

Laadunhallinnan kannalta suunnittelun keskeisimmiksi vaiheiksi yhdyskuntasuunnittelun 
laatujärjestelmämallissa nähdään projektin huolellinen valmistelu ja ohjelmointi. Toiminta- 
ohjemallin keskeisin sisältö painottuu kaavoitusprojektin suunnitteluun ja ohjaukseen, joihin 
liittyen mallissa kuvataan suunnittelun valmistelun, tarjous- ja sopimusmenettelyjen sekä oh
jelmoinnin menettelyjä ja tehtäviä.124

119 ATL1997
120 YKS-laatu 1999, tiivistelmä
121 YKS-laatu 1997,4
122 YKS-laatu 1997,8
123 YKS-laatu 1997,11
124 YKS-laatu 1999, tiivistelmä
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Taulukko 12: Yhdyskuntasuunnittelun laadun käsitteet yleisten laatunäkökulmien pohjalta.

Yleiset laatu- 
näkökulmat

Vastaavat YKS-näkökulmat

käsite, laatu- 
näkökulma

laadun
määrittelee

käsite,
laatunäkökulma

laadun
määrittelee

painottuu
esim.

valmistus-
keskeinen

standardien 
mukaisuus ja 

virheettömyys

prosessi
keskeinen

laillisuus-
keskeinen

prosessin onnistumi
nen, muutostarve- 

herkkyys

säännösten-
mukaisuus,
juridinen

yksiselitteisyys

ohjelmointi, 
prosessin läpi

vienti, yhteistyön 
järjestäminen

antaa kehykset 
kaavoitusprosessin 

kaikille vaiheille

tuote-
keskeinen

yleiset
ominaisuudet

suunnitelma-
keskeinen

asiakirjojen selkeys 
ja virheettömyys, 
havainnollisuus, 

kaavan tarkoituksen 
välittyminen, 
ratkaisujen 

korkeatasoisuus

suunnittelutyö, 
kaava-asiakirjat, 

eri kaavoilla ratkais
taan eri asioita, kaa
vojen erityyppiset 

tehtävät

arvo-
keskeinen

panos/tuotos-
suhde

toteutus-
keskeinen

kaavan toteuttamis
kelpoisuus ja 

-kustannukset

kaavan toteutus ja 
seuranta

asiakas
keskeinen

asiakkaiden
tarpeisiin

vastaaminen

käyttäjä-
keskeinen

vuorovaikutus-
keskeinen

vaatimusten ja odo
tusten täyttyminen

intressiryhmä- 
työskentelyn vaiku

tukset suunnitelman 
sisältöön

suunnitelmien 
arviointi ja toteutus

kaavoitusprosessin 
kaikki vaiheet

ympäristö-
keskeinen

vaikutukset 
yhteiskuntaan 
ja luontoon

ympäristö-
keskeinen

vaikutukset 
ympäristöön ja eri 
käyttäjäryhmiin

vaikutusten
arviointi

kilpailu-
keskeinen

suhteellinen
arvo

resurssi-
keskeinen

voimavarojen 
optimaalinen käyttö

kuntatalous,
kaavatalous

Laatujärjestelmämallin liitteinä olevissa yleis- ja asemakaavoituksen tehtäväluetteloissa ku
vataan erilaisia kaavoitustilanteita, määritellään kaavatyypit sekä esitetään luettelot kaavoitus- 
prosessin vaiheista. Luettelot on pyritty laatimaan mahdollisimman kattaviksi, jotta ne sisältä
vät erilaisissa tilanteissa tarpeelliset osat. Tehtäväluetteloihin liittyy pelkistetty soveltamisohje, 
jossa kuvataan lyhyesti tehtäväluetteloiden sisältö ja esitetään niiden soveltamisperiaatteita 
erilaisissa tilanteissa.125

Yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmäni allissa korostetaan sopivissa vaiheissa pidettävien 
katselmusten (lähtötietokatselmus, suunnittelukatselmus tai -katselmukset sekä loppukatselmus) 
merkitystä kaavoitusprosessin vaiheisiin kytkettyinä tyypillisinä laadunvarmistustoimenpiteinä.

125 YKS-laatu 1999, liite
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Katselmusten sisältöä ja merkitystä kuvataan tarkemmin toimintaohjemalleissa.
Laatu- ja toimintajärjestelmiä on ollut käytössä useissa kunnissa 1980-luvun lopulta lähtien. 

Yhdyskuntasuunnittelun osalta järjestelmiä on kattavimmin dokumentoitu mm. yhdyskun
tasuunnittelun laatujärjestelmäprojektiin osallistuneissa kunnissa, mutta voidaan sanoa, että 
laadunhallinta vakiintuneine käytäntöineen ja myös ainakin osittain kirjattuine toiminta- ja 
menettelyohjeineen on ollut käytössä kaikissa yhdyskuntasuunnittelua tekevissä organisaatiois
sa. Myös Kuopiossa eri osapuolien toimintatavat olivat vakiintuneet 1970-luvulla, vuonna 1969 
tapahtuneen Kuopion kaupungin ja Kuopion maalaiskunnan yhdistämisen ja siitä seuranneen 
organisaatiokehityksen aikana.126

Petosen alueen ja Pyörön keskuksen kaupunkikuvallisia, edellisissä kappaleissa ja liitteissä 
kuvattuja yleistavoitteita ilmaistiin kirjoittamalla, mutta pääpaino tavoitteiden dokumentoidussa 
viestimisessä, varsinkin osayleiskaava- aatekilpailuvaiheesta asemakaavoitukseen, oli haastatte
lujen ja aineiston tarkastelun perusteella kuitenkin selkeästi kuvallisessa ilmaisussa. Viestinnän 
välineinä olivat kaavakartat sekä havainne- ja perspektiivipiirrokset.

”Suomalaisille perheille suunnittelimme. Henkisinä oppi-isinä olivat järjestelmäajatte- 
lua soveltaneet Aulis Blomstedt ja Heikki Siren. Tavoitteena oli tehdä asuttavuutta ja 
joustavia tiloja, yleishuoneita. Ikkunalliset saunat haluttiin kaikille.”127

Kirjoitetut ja piirretyt tavoitteet

Nykypäivän suunnitteluesittämisen peruslähtökohtaa Hilkka Lehtonen luonnehtii käytännöllisek
si; tarkoituksena on välittää halutut merkityssisällöt esim. ekonomisella tavalla. Selvin käytännön 
tehtävä on saada rakennetuksi, mutta tähän liittyy muita tehtäviä, kuten rakentamisen kontrol
lointi. Eräänä tavoitteena on suunnitella kaikki ratkaisut mahdollisimman pitkälle etukäteen, 
millä [rakennussuunnittelussa] voidaan väittää olevan vaikutusta myös syntyvän arkkitehtuurin 
luonteeseen. Näitä sivuvaikutuksia ovat polemisoineet mm. Frank Gehryja Lucien Kroll.12*

Arkkitehtuurin tarkastelu kulttuurina tuo kohteiden esittämiseen ja tulkintaan arkkitehtuu
ri-ideologiat ja -käsitykset. Konnotaatiotaso eli sivumerkitykset alkavat vaikuttaa kohteiden 
edellyttämän kuvaamisen tilalla. Suunnitteluesitysten voidaan katsoa kantavan arkkitehtuuri- 
käsitysten lisäksi vielä väljemmin arkkitehtuuriajattelua, jolloin tulevat esille myös eri asioiden 
näkeminen ja niihin vaikuttavat mielipiteet ja tunteet. Lehtonen päätyy siihen, että sekä esittä
misen käytännöllisillä että symboliarvoilla on yhteys esittämisen sopivuuteen ja käyttökelpoi
suuteen. Arkkitehtuurikäsitysten ja esittämisen toisiinsa peilaaminen on vaikeaa ja edellyttää 
ymmärtävää tulkintaa. Asiaa voi lähestyä epäsuorasti konstekstuaalisten kytkentöjen kautta.129

Kielitieteilijä Jakobsonin esittämää viestien tekijäorientaatiota Hilkka Lehtonen laajentaa 
tunnetilojen ilmaisemisesta intentioihin sekä suunnittelussa tapahtuvan ajattelun sekä arkki- 
tehtuurikäsitysten ja -kokemusten ilmentämisen suuntaan. Esitykset muuttuvat käsitysten ja 
kokemusten puvuiksi, ja samalla esittämiseen kuuluu tietty prosessuaalisuus. Christian Burma
nia ja Simo Säätelää seuraten sekä Umberto Ecoa tulkiten Lehtonen päätyy toteamukseen, että 
esittämisessä kaiken kaikkiaan voi vaikuttaa varsin suuri joustavuus. Suunnitteluesitysten mer
kitykset muodostuvat katsojien kulttuuri- ja kokemustaustasta käsin sekä sosiaalisesti muodos

126 Haastattelut, liite
127 KHN 9.5.1995
128 Lehtonen 1994,11
129 Lehtonen 1994,12-13
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tettujen merkitysten avulla. Poeettisuus ilmenee taiteellisena ilmaisuna sekä ilmaisun ja sisällön 
herkkänä yhteispelinä, jolloin esitykset voivat kääntää selkänsä arkiselle informatiivisuudelle ja 
esittämiseen liittyvälle rationaalisuudelle.130

Kuva 7: Kaupunkirakennevertailua: Kuopion ruutukaavakeskusta ja Länsi-Pyörö.w

RUUTUKAAVA-ALUE

130 Lehtonen 1994,15-16
131 Itä-pyörön asemakaavan selostus, liite 6.2
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Kuva 8: Pyörän keskustan kerrostalotyypistöä, aksonometria Länsi-Pyörön 
korttelista nro 32-50.132

Esittäminen on vuosisatojen ajan liittynyt tärkeällä tavalla rakennetun ympäristön tuottami
seen. Käytäntö ei ole kovinkaan monoliittinen. Suunnittelun oma prosessuaalisuus edellyttää 
erityyppistä esittämistä, joista voidaan erottaa, suunnittelijan itselleen tekemän luonnostelun 
ohella, ainakin ehdotuspiirustukset, viranomaisille tarkoitetut esitykset, rakentamista eräänlai
sina resepteinä ohjaavat toteutuspiirustukset133. Kaupunkisuunnittelu tuo lisäksi selkeän oman 
kategoriansa eli seuraavia suunnitteluvaiheita ohjaavat piirustukset, joihin sisältyy Lehtosen 
luokittelun ehdotus- ja viranomaispiirustuksien piirteitä.

Visuaalisen suunnittelukommunikaation hahmottamiseksi Lehtonen on luonut tarkastelu
kehikon, jonka avulla mm. voidaan hahmottaa, missä suhteissa lähettäjän ja vastaanottajan välillä

132 Pyörö-Pitkälahti osayleiskaavan selostus, kuva 8a, arkkit. Reino Helminen
133 Lehtonen 1994, 21
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Kuva çrJulkisivuohjeistusta, luonnos Länsl-Pyörön korttelin nro 32-50 kulmasta ,m

syntyy vastaavuutta ja yhteisyyttä. Kehikko rakentuu tulkitsijan kannalta kahdesta pääasiasta: 
tulkitsijan taustasta ja tehtäväyhteydestä.Todellisuudenmukaisuutta tarkastellessaan Lehtonen 
päätyy toteamaan, että todellisuuden ja yksittäisen suunnitelman kokemuksen ja ajattelun vä
lissä toimii ammatillinen kulttuuri ja sen luomat esityskäytännöt. Samalla esitykset ovat ideo- 
logialatautuneita ja arkkitehtuurikäsityksiä ilmentäviä. Suunnitelmakuvauksilla ei kuitenkaan 
pystytä saavuttamaan syntyvän todellisuuden rikkautta ja tyhjentymättömyyttä; ne jäävät aina 
osittaisiksi, mikä ei kuitenkaan tee niistä epäpäteviä tai toimintaan kelpaamattomia. Esittämi
seen liittyvä abstrahoinnin prosessi voi auttaa erottamaan olennaisen. Eri esitysmuodot ovat 
tarpeen, sillä ne tuovat kohteesta esiin erilaisia aspekteja. Toiset esitykset voivat olla keskeisiä 
ja toiset perifeerisiä. Monipuolisen ymmärtämisen voi olettaa vaativan esittämisen pluralismia. 
Samalla yksikin esitys pystyy tuottamaan useita tulkintoja.134 135 136

Bauhausin ja De Stijlin käytännöissä 1920-luvulla varsinaiseksi paradigmaattiseksi esitysmuo
doksi nousi aksonometria, joka anasti Beaux Arts -käytännössä pohjapiirroksella olleen keskei
sen paikan. Pienoismallit, pohjapiirrokset ja julkisivut toimivat aksonometrian täydentäjinä. 
Kokeellinen pienoismallityöskentely myös läpinäkyvillä materiaaleilla esim. Laszlo Moholy- 
Nagyn kursseilla antoi esittämiselle uudenlaisen ”näyttää läpi” -funktion. Uutta oli myös esim. 
Walter Gropiuksen ja Le Corbusierin aksonometrisissa esityksissä kohteen toteuttamisen de
monstroiminen joustavana asentamisena, lähtien rakenneosien kombinaatiomahdollisuuksista. 
Kyseessä oli additiivinen syntaksi kielioppina ja suhdesääntöinä, kuten perspektiiviesittämistä 
käyttäneellä Durandilla}ib

Bauhausin ja De Stijlin piirin arkkitehtuuriajattelua kuvasti Lehtosen mukaan myös eri esi
tysmuodoissa esiin tullut asenne ympäristöä kohtaan. Kohde esitetään universaalin suunnitte-

134 Länsi-Pyörön suunnittelu-ja rakentamisohjeet, Olli Elon piirros 20.7.1985
135 Lehtonen 1994, 34
136 Lehtonen 1994, 79-81
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lun periaatteen mukaisesti itsenäisenä ja riippumattomana silloinkin, kun suunnittelu koskee 
olevaa rakennettua ympäristöä.

Vaikka perspektiiviesittämisen rooli suhteessa aksonometriaan heikentyi, perspektiivistä ei 
Bauhausissa ja De Stijlissä haluttu kuitenkaan luopua kokonaan. Se saatettiin ilmaisuissaan 
ja valinnoissaan uuteen käsitykseen sopivaksi. Kohteista haluttiin välittää lintuperspektiivisiä 
näkymiä, joiden arvo oli kohteen syntagmaattisen suhteen moninaisuuden esille saamisessa ja 
historiallisten arkkitehtuurikäsitysten rikkomisessa. Perspektiivistä esittämistä pyrittiin Bau
hausissa myös muuttamaan sopivaksi riisumalla siitä vaikuttamismahdollisuuksia, aivan kuten 
1800-luvulla RIBAn ohjeissa. Oleellista oli [kaupungin] periaatteen ja rakenteen kuvaaminen 
massoineen, korkeuksineen, tilallisine suhteineen ja rakentamistehokkuuksineen. Katselukulma 
on albertiaanisen frontaali ja neutraloiva. Yleisihmishahmot eivät demonstroi muuta kuin liik
kumista kaupungin toimintona. Ero 1800-luvun englantilaisperspektiiveihin on selvä.137 138

YHTEENVETO: KAUPUNKISUUNNITTELU PROSESSIN LAADUN 
HALLINTA ISO 9000:N POHJALTA, TARKASTELUMATRIISI
Tämä tapaustutkimus on rajattu yhden suomalaisen kaupungin merkittävän laajentumisalueen, 
Kuopion Petosen ja sen aluekeskuksen, Pyörän suunnitteluprosessin laatuun ennalta asetettu
jen tavoitteiden mukaisesti.

Tässä luvussa edellä esitellyt kirjallisuustutkimukset ovat johdattaneet myös yleisempiin 
pohdiskeluihin tuotannollisen toiminnan tarpeista kehittyneen laatuajattelun soveltamisesta 
kaupunkisuunnittelun prosesseihin, joissa ennalta asetettujen vaatimusten täyttämisen rinnalle 
ja mahdollisesti edellekin nousee suunnitteluun sisään rakennettu innovatiivisuuden, uusien 
mahdollisuuksien ja ratkaisujen tavoite. Kirjallisuustutkimuksen yhteenvetona nouseekin esille 
kiinnostava kysymys: onko nämä kaksi erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa yhdistettävissä 
niin, että on kehitettävissä kaupunkisuunnittelun laatujohtamiseen hybridimalli, joka yhdistää 
ennakkovaatimukset, innovatiivisuuden ja lisäksi asiakkaan kuulemisen ja hänen vaatimustensa 
huomioimisen. Tässä tutkimuksessa ei aiheen rajauksen vuoksi ole haettu vastausta tähän laa
jaan kysymykseen, vaan on pitäydytty prosessin laadussa.

Eurooppalaista ISO 9000 -standardeihin vuonna 1987 kirjattu laadun määritelmä ”Tuotteen 
tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletetta
vat tarpeet {the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability 
to satisfy stated or implied needs)139 sisältää myös rakennetun ympäristön - ja arkkitehtuurin - 
laadulliset ja esteettiset näkökulmat. Kirsten Arge on sijoittanut ne laajemman "laatukuution” 
kahteen lokeroon, joissa yhdistyvät sisäisesti ja ulkoisesti määritellyt, laadulliset ja tuotekeskeiset 
ominaisuudet {ks. kuva ro).139

Kirsten Argen mukaan ”määrälliset vaatimukset voidaan mitata objektiivisesti, kun taas laa
dulliset vaatimukset usein edellyttävät subjektiivista arviointia. Tavallisimmin asiantuntijoi
den tehtävänä on tulkita asiakkaan laadulliset tarpeet määrällisiksi ominaisuuksiksi. Joillakin 
aloilla, kuten esimerkiksi sisäilman laadun suhteen, tämä on mahdollista. Joillakin aloilla tämä 
taas on paljon vaikeampaa, jopa mahdotonta”. Argen mukaan esimerkiksi ”arkkitehtoninen 
laatu saattaa olla yksi tällainen ala, siksikin että [luova] suunnittelu ei ole ongelmanratkaisua

137 Lehtonen 1994, 88-89
138 SFS, ISO-EN 8402, laatu sanasto, 2
139 Arge 1993,1 (Birgit Cold)
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vaan omaja erityinen ajattelutapansa. Merkit
tävä osa suunnittelijan tarvitsemasta tiedosta 
on implisiittistä eli hiljaista siinä mielessä, että 
sitä ei voida esittää sanoilla. Suunnittelutyön 
voi sanoa olevan dialektinen peli teknisen, ra
tionaalisen ajattelun ja intuitiivisen, luovan ja 
kokemusperäisen ajattelun välillä.”140

Kaupunkisuunnittelun laatujohtamista ja laa
dunhallintaa voidaan, edellä tarkastellun yhdys
kuntasuunnittelun laatujärjestelmä -projektin 
tapaan, lähestyä laatualan yleisen mallin, kan
sainvälisen ISO 9000 -standardisarjan avulla. 
Täydentävänä näkökulmana voidaan käyttää 
laatujohtamisen (Total Quality Management, 
TQM) keskeistä käsitettä ”Asiakkaan tarpei
den tyydyttäminen (satisfying the customer’s de
mands) sekä jatkuvan parantamisen tavoitetta. 

Koska ISO 9000 -perheen standardien oh
jeet ja vaatimukset on laadittu ensisijaisesti laatujärjestelmien tavoitteiden ja toimivuuden kannal
ta, tätä mallia käytettäessä on keskityttävä sen suunnittelu toiminnan kannalta merkityksellisiin 
osiin, kaupunkisuunnittelun perustavoitetta, rakennetun ympäristön laatua kuitenkaan unohta
matta. Yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmämallissa todetaan, että suunnitteluprosessin laa
tua voidaan [ISO 9000 -mallissa] lähestyä kuudesta toisiaan täydentävästä näkökulmasta, joiden 
painotus voi vaihdella organisaatio- ja hankekohtaisesti: 1) valmistus- (prosessi- ja laillisuus) 
keskeinen, 2) tuote- (suunnitelma)keskeinen, 3) arvo- (toteutus)keskeinen, 4) asiakas- (käyttäjä- 
ja vuorovaikutus)keskeinen, 5) ympäristökeskeinen ja 6) kilpailu- (resurssi)keskeinen).141

Näiden näkökulmien perusteella yhdyskuntasuunnittelun laadun osatekijät on alla olevassa 
taulukossa jaettu prosessiin ja lopputulokseen vaikuttavuuden kannalta kolmeen luokkaan (ks. 
taulukko /j).142

johdon vastuulla, suunnittelun ohjauksella ja [suunnitelma-]<zíza¿zyo/>n sekä prosessin valvon
nalla voidaan katsoa olevan suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta oleellinen merkitys, 
olipa prosessi edellä tarkastellun yhdyskuntasuunnittelun laatujärjestelmämallin luokittelun 
mukaisesti valmistus-, tuote-, arvo-, asiakas-, ympäristö- tai kilpailukeskeinen. Katselmukset, 
tarkastukset, [laatu]asiakirjat ja koulutus ovat laatujärjestelmien ohjaukseen ja seurantaan liit
tyviä menettelyjä ja siinä mielessä myös merkityksellisiä.

ISO 9000 -perheen standardien ohjeet ja vaatimukset on laadittu ensisijaisesti laadunhallinta- 
järjestelmien tavoitteiden ja toimivuuden kannalta. Standardit eivät määrittele keinoja ta
voitteiden saavuttamiseen, vaan jättävät niiden valinnan kullekin organisaatiolle. Siten on 
johdonmukaista käsitellä laatua ISO 9000 -mallissa toiminta- ja asiakaskeskeisesti sekä käy
tännöllisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta. Oleellista on tällöin myös poikkeamien havait
seminen, prosessin kuluessa tehtävät korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan paran
tamisen tavoite.

Kuva 10: Arkkitehtuurin laadulliset näkökulmat 
yleisen laatukuution lokeroissa.

140 Arge 1993, 3 (Donald Schon)
141 YKS-laatu 1997,11
142 Sirkiä 1996, 20
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Taulukko 13: ISO 9001 kaupunkisuunnittelun laadun viitekehyksenä.

OLEELLINEN MERKITYS MERKITYSTÄ VÄHÄN TAI El MERKITYSTÄ

1 JOHDON VASTUU

1.1 Laatupolitiikka

1.2 Organisaatio 1.3 Katselmukset
2 LAATUJÄRJESTELMÄ
3 SOPIMUSKATSELMUS

4 SUUNNITTELUN OHJAUS

4.1 Yleistä
4.2 Suunnittelun 
suunnittelu

4.3 Lähtötiedot

4.4 Tulostiedot

4.6 Muutokset

4.5 Todentaminen

5 ASIAKIRJOJEN VALVONTA

5.1 Hyväksyminen ja 
julkaiseminen

5.2 Vaihdokset ja muutokset
6 OSTOTOIMI
6.1 Yleistä
6.2 Osavalmistajien arviointi
6.3 Ostotiedot
6.4 Ostettujen tuotteiden 
todentaminen

7 OSTAJAN TOIMITTAMAT
TUOTTEET
8 TUOTTEEN TUNNISTUS JA 
JÄLJITETTÄVYYS

9 PROSESSIN VALVONTA

9.1 Yleistä

9.2 Erikoisprosessit
10 TARKASTUS JA TESTAUS
10.1 Vastaanotto
10.2 Prosessin aikainen 
tarkastus
10.3 Lopputarkastus
10.4 Pöytäkirjat

11 TARKASTUS- YM. VÄLINEET
12 TARKASTUS-JA TESTAUSTILA
13 POIKKEAVAN TUOTTEEN 
VALVONTA

14 KORJAAVAT TOIMENPITEET

16 LAATUTIEDOSTOT
17 SISÄISET AUDITOINNIT

15 KÄSITTELY, VARASTOINTI, PAK
KAUSTA TOIMITUS

18 KOULUTUS
19 HUOLTO

20 TILASTOLLISET MENETELMÄT
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Kuva ii: Tutkimuksen rajaus sisäisen prosessin laatuun.’43

Tämä tutkimus on rajattu Kuopion Petosen 
ja sen keskustan Pyörän valmistelun ja suun
nittelun prosessien laatuun. Aiemmat tutki
mukset ja seuraavissa luvuissa esiteltävät ha
vainnot Petosesta ovat kuitenkin johdattaneet 
myös yleisempiin pohdiskeluihin tuotannolli
sen toiminnan tarpeista kehittyneen laatuajat
telun soveltamisesta kaupunkisuunnittelun pro
sesseihin, joissa ennalta asetettujen vaatimusten 
täyttämisen rinnalle ja mahdollisesti edellekin 
nousee suunnitteluun sisään rakennettu inno
vatiivisuuden, uusien mahdollisuuksien ja rat
kaisujen tavoite.

Kirjallisuustutkimuksen yhteenvetona nou
see esille muutama kiinnostava kysymys. Onko 
nämä kaksi erilaista, tuotannon ja suunnittelun 

toisiaan täydentävää näkökulmaa yhdistettävissä niin, että on mahdollista kehittää kaupunki
suunnittelun laatujohtamiseen hybridimalli, joka yhdistää ennakkovaatimukset, innovatiivisuu
den ja lisäksi asiakkaan kuulemisen ja hänen vaatimustensa huomioimisen.

Toinen joukko kysymyksiä liittyy laatuajattelussa keskeiseen asiakkaan odotusten täyttämi
seen. Mistä löydetään loppukäyttäjien ja tulevien asukkaiden laatukäsitykset, ja miten heidän 
odotuksensa ja vaatimuksensa saadaan tuotua kaupunkisuunnittelun prosessiin? Ovatko laatu- 
käsitykset kiinteistövälttäjien pinnallisia poimintoja, suunnittelijan syvää kokemuksellisuutta 
vai näiden yhdistelmä? Onko mahdollista kehittää markkinatutkimuksia vastaavia mekanismeja, 
joilla kussakin suunnitteluhankkeessa saadaan yhdistettyä yhteiskunnan tavoitteet, ammatillinen 
osaaminen ja markkinoiden rooli?

Aiheen rajauksen vuoksi nämä, tässä luvussa esitellyn kirjallisuustutkimuksen esiin nostamat 
kysymykset on tässä tutkimuksessa vain merkitty muistiin, hakematta niihin vastauksia.

Seuraavan sivun taulukkoon 14, tämän tutkimuksen työkaluna Petosen suunnitteluprosessin 
toimivuuden tarkastelemisessa käytettyyn matriisiin on merkitty (X) myös Petosen projektin ja 
sen laadunhallinnan eri osa-alueista pääasiassa vastuussa olleet osapuolet.

/ / 

/ ./fc o*

1 ---------- 7

1
'/77&ЛЛсг/

143 Arge 1993,1 (Birgit Cold)
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Taulukko 14: Kaupunkikuvallisen ja prosessin laadun tarkastelumatriisi: 
laadun muodostaminen ISO 9000 -prosessin loogisena osana.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON
VASTUU

SUUNNITTELUN
OHJAUS

ASIAKIRJOJEN
VALVONTA

PROSESSIN
VALVONTA

KORJAAVAT
TOIMENPITEET

Vastuullinen
osapuoli

Kaupungin
hallitus

Tekninen
lautakunta

Tekninen
virasto

Kaavoitusosasto

Laatutyöryhmä

Kaavoitusosasto

Rakennus
valvonta

Muut suunnitte
lun ja toteutuk
sen osapuolet

Petosen
projekti

Suunnittelun 
ja toteutuksen 

osapuolet

Laatu-
työryhmä

Kaikki
osapuolet

tarvittaessa

K
Kaupunki
kuvalliset
laatutekijät

Laatu
politiikka

Organisaatio

Katselmukset

Lähtötiedot

Tulostiedot

Muutokset

Hyväksyminen 
ja julkaiseminen

Vaihdokset ja 
muutokset

Prosessi
yleensä

Erikois-
prosessit

KAUPUNKITILA X X

K1
Julkisten ulkotilo
jen rajautuminen

X X X X

K2
Kaupunkikuva X X X X

RAKENNUS ja 
TONTTI

Rl Rakennusten 
massoittelu X X X

R2
Arkkitehtuuri
Julkisivut

X X X

R3
Tilanmuodostus X X X

R4 Pihan 
rajautuminen X X X

R5 Mittakaava X X X

R6 Muoto X X X

R7Jäsennys X X X
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3. TUTKIMUSKOHDE JA 
TUTKIMUKSEN VAIHEET

Tutkimuksen kohteena on Kuopion tytärkaupunkiprojektin, ”Petosen puistokaupungin” alue
keskuksen kahden asuintalokorttelin suunnitteluprosessi. Korttelit toimivat esimerkkinä kun
nianhimoisten kaupunkikuvallisten tavoitteiden muodostamisesta yleiskaavatasolla sekä tarken
tumisesta ja toteutumisesta suunnittelun ja rakentamisen vaiheissa vuosina 1983-93.

Petosen suunnittelu ajoittui murrosvaiheeseen, jolloin edeltävällä ns. lähiökaudella vakiintu
neita menettelyjä oli alettu kyseenalaistaa. 1980-luvun lopulta lähtien oli myös alettu keskustella 
standardi tyyppisen laatuajattelun käyttökelpoisuudesta suunnittelussa.

TAUSTAA

Kaupunkisuunnittelun murros 1950-luvulta 1980-luvulle

1950-luvulla sodan vaurioiden korjaaminen, jälleenrakentaminen ja siirtoväen asuttaminen pa
kottivat käytännön syistä palaamaan kansanomaiseen rakennustapaan. Kunnat laativat kaavo
ja omakotialueille. Funktionaalinen, kaavamaisena ja kovana koettu kaupunkimalli korvautui 
kaupunkitoimintojen asumisosaa koskevalla lähiörakentamisella. Lähiöteoriaa oli kehitelty 
Yhdysvalloissa 1920-luvulta lähtien, ja se perustui karkeasti ottaen koulupiirin ja lähipalvelujen 
määrittämään perusyksikköön, jonka toistaminen muodosti kaupunkikokonaisuuden.

Lähiöperiaatetta toi voimakkaasti esiin Otto-Iivari Meurman 1947 julkaisemassaan Asema- 
kaavaopissa. [Ihannejkaupunki koostuisi siten asumakunnista (community), [2 000.„10 000 
asukkaan] asumalähiöistä (neighbourhood unit) ja päivähoitoyksikön ympärille rakentuvista 
asumasoluista (residential unit). CIAM-ryhmän {Congrès Internationaux d Architecture Moderne) 
vuonna 1933 julkaiseman Ateenan julistuksen {Charte d'Athènes) funktionaalinen jako asumiseen, 
työhön, liikenteeseen ja virkistykseen sisältyi oppikirjaan sellaisenaan. Julistuksen suuriin torni- 
ja lamellitaloihin perustuvasta kaupunkirakenteellisesta hengestä poiketen Meurman kuitenkin 
vaati myös ”riittävästi puistokaupunkimaisia omakotitontteja”.144

Asko Salokorven mukaan suomalainen kaupunki koki 1940-luvulla ratkaisevan muutoksen, 
kun uusia kaupunkiyksiköitä alettiin rakentaa erilleen olevista kaupungeista, Suomen olosuh

144 Salokorpi 1981,299
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teissä siis yleensä metsään. Uuden mallin kehittäminen alkoi [Suomen Arkkitehtiliitto] SAFAn 
jälleenrakennustoimiston puitteissa laaditussa Rovaniemen jälleenrakennusasemakaavassa vuo
delta 1945 (Alvar Aalto, Yrjö Lindegren, Bertel Saarnio ja Markus Tavio), ns. poronsarvikaa- 
vassa. Erittäin tärkeäksi tekijäksi nousi liikenne, ja topografian annettiin vaikuttaa kaupungin 
yleismuotoon. Pyrittiin orgaanisuuteen ja rakennusten “vaistonvaraiseen” sijoitteluun, ja “kivi
kaupungin” pariksi syntyi käsite “metsäkaupunki”, jossa alkuperäisellä luonnolla oli hallitseva 
asema. Uusien aatteiden kokeilukentäksi ja tärkeäksi esikuvaksi syntyi Tapiola, “myöhäinen 
yritys soveltaa englantilaista puutarhakaupunkiaatetta”.145

Asennoituminen oleviin kaupunkeihin muuttui Salokorven mukaan dramaattisesti 1940-luvun 
lopulta lähtien. “Modernististen” periaatteiden mukaan keskustoja pyrittiin rakentamaan uu
delleen liike-elämän tarpeisiinpa vanhoja umpikorttelikaavoja alettiin korvata sellaisilla, jois
sa talot sijaitsivat vapaasti. Otto-Iivari Meurmanin ja Aarne Ervin Oulun yleiskaava vuodelta 
1952 varaa vanhan ruutukaavaosan “kauppakeskukseksi” ja siirtää asumisen kantakaupungin 
ympärille rakennettaviin lähiöihin. Keskustan ajoneuvoliikenteen ja jalankulun kadut haluttiin 
uusien kansainvälisten aatteiden mukaisesti erottaa. Nämä periaatteet vahvistuivat myös mm. 
Kuopion kaavoituksessa.

Kritiikittömään kasvuoptimismiin perustuvasta asennoitumisesta löytyy Salokorven mukaan 
esimerkkejä useimmista kaupungeista. Olli Kivisen väitöskirja146 osoitti, että kaupunkien raken
nusoikeus yleensä oh tuohon aikaan valtavasti ylimitoitettua. Keskustojen muutos oli seurausta 
sekä yleiskaavallisesta ideologiasta että jo 1930-luvulla [kuntien rakennusjärjestyksillä] annetuista 
liian suurista rakennusoikeuksista, jotka aiheuttivat päättäjille ylivoimaisia paineita”.147

Vuoden 1958 rakennuslaki ja -asetus vahvistivat kunnan oikeuden ja velvollisuuden määrätä 
rakentamisesta alueellaan. Yleiskaavoitus tuli lakisääteiseksi, mikä liitti fyysisen suunnittelun 
entistä kiinteämmin kunnan muiden toimintojen suunnitteluun. Arkkitehtuurikilpailut va
kiintuivat 1950-luvulta lähtien, ja niitä käytettiin paljon myös asemakaavallisten ongelmien 
ratkaisemiseen.148

Keskitetystä ohjauksesta markkinaohjautuvuuteen

Suomalaista asuntopolitiikkaa tutkineen Anneli Junton mukaan ”1970-luvulla suunnittelu- 
koneisto oh laajentunutpa se tavoitteli asuntopolitiikassa institutionaalista yhteiskuntamallia, 
vaikka päivittäisessä toiminnassa järjestelmällinen suunnittelu ei todellisuudessa kasvanutkaan. 
Yhteiskuntatieteilijät ja insinöörit korvasivat filantropian ajan kaupunginlääkärit; samalla myös 
arkkitehtien asema heikkeni”.149 Asuntopolitiikka sai edelleen tulla toimeen vuosibudjettien 
aikajänteellä. Vuonna 1966 alkanut tulopolitiikan kausi loi pohjan konsensukselle ja uuskorpo- 
rativismille. Taloudelliset tavoitteet korostuivat poliittisessa päätöksenteossa.150 Aluerakenta
missopimuksiin perustuva lähiörakentaminen oh nopea ja halpa ratkaisu muuttavan työvoiman 
asuttamiseksi. Laatu koettiin kuitenkin pian ongelmaksi; yksiköt olivat liian pieniä, ja palvelut 
puuttuivat.151

145 Salokorpi 1981,302
146 Kivinen 1960
147 Salokorpi 1981,308-311
148 esim. Salokorpi 1981,311
149 Juotto 1990,296
150 Juotto 1990,260
151 Juntto 1990,275
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Johanna Hankosen mukaan yhteiskunnallinen ja taloudellinen rakennemuutos toi muka
naan aivan uudentyyppisen yhdyskuntamuodostuman, joka koostui tehokkaasti rakennetuista 
betonikerrostalovaltaisista lähiöistä sekä henkilöautoilun tarpeisiin luodusta liikenneverkostos
ta ostoskeskuksineen ja automarketteineen. Tehokkuuspyrkimykset tavaratuotannon jakelussa 
ja lisääntyvä henkilöautoilu liikkumistapana niveltyivät hajakeskitetyn kaupungin teoriaan ja 
puutarhakaupunki-ideologiaan muodostaen uuden toiminnallisen rakenneperiaatteen.

Yhteiskunnan ohjaus Hankosen mukaan perustui näkemykselle rationaalisesta päätöksenteko
järjestelmästä. Suunnittelu sai korostuneen toiminnallis-taloudellisen painotuksen. Arkkitehdit 
yhdistivät maankäytön suunnittelun tähän järjestelmään ja korostivat fyysisen ympäristön suun
nittelun prosessiluonnetta. Yleiskaavoituksesta tuli osa toiminnallis-taloudellista kuntasuun
nitteluapa asemakaavoituksesta tuli ohjausnäkökulmasta ainoastaan päätösten toimeenpanoa. 
Kun toisaalta asuntohallinnon kaupunkisuunnittelullinen tehtävänkuva perustui teollisuuden 
rationalisointiin, tämä merkitsi painotusta osista kokonaisuuteen. Näiden näkökulmien vastak
kaisuus oli sovitettavissa sisällyttämällä rakennussuunnittelun rationalistinen ja tayloristinen 
tilakäsitys kokonaisvaltaiseen yhdyskuntasuunnitteluun.

Hankonen toteaa, että kaupungistuminen oli olennainen osa rakennemuutoksen keinoja ja 
tavoitteita, joiden taustalla oli Suomen avautuminen kansainväliseen taloudelliseen vaihtoon. 
Uuden yhteiskuntamekanismin rakentaminen aatteellisella tasolla oli rinnakkaista konkreet
tisten rakennustoiminnan pyrkimysten ja monien muiden uudenaikaistumisprosessien kanssa. 
Perusmuuttuja oli kansalainen, jolle luotiin uusi mielikuva jatkuvasti lisääntyviä valinnan mah
dollisuuksia vaativana kuluttajana.152

Kun muuttoliike vuodesta 1977 lähtien alkoi hidastua, siirryttiin taas markkinavetoisuuteen, 
privatisoinnin toiseen aaltoon, ja samalla hyvinvointivaltion kriisiin. Sosiaaliset turvajärjestelmät 
yleensä eivät romahtaneet, mutta asumisen tukea vähennettiin. Anneli Junton mukaan ”asunto
politiikka muuttui pankkien ja valtiovarainministeriön sosiaalipolitiikaksi. Suunnittelussa siir
ryttiin mikrotasolle, alueista taloihin. Elämä muuttui asuinaluepohjaisemmaksi, ja kaupungin 
keskustan osittainen häviäminen symboloi keskitetyn vallan hajoamista”. 1980-luvun alussa 
siirryttiin asuntojen kysynnän tukemiseen ja korkotukilainoihin. Junton mukaan ”vuonna 1988 
valtio tuki enää vain 8 prosenttia kaikesta asuntorakentamisesta”.153

Sodanjälkeinen modernismi Kuopiossa

Kuopiossa 1950-luvun rakentamista edustavat laajat omakotialueet Niiralassa, Linnanpellossa 
ja Särkiniemessä. Lisäksi asemakaavoitettiin Rahusenkankaan ja Kettulanlahden alueet, joiden 
rakentaminen jatkui 1970-luvulle. Keskustaan oh rakennettu muutamia uusia kerrostaloja jo 
1950-luvulla, mutta 1960-luvulla tiukkaan ruutukaavaan sidottu kaupunkikuva mureni. Tähän 
vaikutti paitsi uusien rakennusten suuri lukumäärä, vielä ratkaisevammin avointa rakennus
tapaa suosinut 1960-luvun kaavoitusihanne: pitkä asuinrakennus sijoitettiin keskelle korttelia 
irti katulinjasta ja autopaikat avoimelle kentälle rakennuksen ja kadun väliin. Keskustan uudel
leen rakentamisen lisäksi 1960-luvun huomattaviin rakennuskohteisiin kuului Puijonlaakson 
asuntoalueen rakentaminen aatekilpailussa i960 voittaneen Pentti Pajarisen ja Martti Kilpiran- 
nan ehdotuksen pohjalta. Alueen kaavalle on leimallista sen maastonmukaisuus ja asutuksen 
sijoittaminen useisiin kerros- ja omakotitaloista koostuviin ryhmiin.154

152 Hankonen 1994,467-483
153 Juntto 1990, 299
154 Riekki & Karvonen 1982,152-160
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Kuva 12: Puijonlaakson orgaaninen kaava, Kuopion ensimmäinen lähiölaajennus.155

R. Puijonlaakson 
asemakaava
Kuopion ensimmäinen 
lähiömäinen laajennus 
ruutukaavakeskustasta 
pohjoiseen. Vapaasti 
maastoa myötäilevä 
puutarhakaupunkihen- 
kinen ratkaisu, jota on 
myöhemmin tiivistetty ja 
laajennettu. (Yleinen 
asemakaavan suunnit
telukilpailu 1960) Pentti 
Pajarinen ja Martti Kilpi- 
ranta, laajennukset kau
pungin asemakaava
osasto. Toteutus 
n. 1960-1970

1970-luvun suuria rakentamiskohteita olivat Inkilänmäen ja Saarijärven kerrostaloalueet, 
vuosikymmenen lopulla aloitetut JulkulanJynkän ja Leväsen sekä Puijonlaakson länsirinteelle 
toteutetut pientaloalueet. Leväselle ja Puijonlaaksoon rakennettiin myös kerrostaloja. Neula- 
mäen asuntoalueen suunnittelu aloitettiin. Keskustan kaupunkikuvan muuttuminen vanhan 
puutalokannan purkamisen ja korkeiden kerrostalojen rakentamisen myötä jatkui.156

KUOPIO 2000-LUVULLE:
N AU H AKAU PU N KIM ALLI A TOTEUTTAMAAN

Maapolitiikalla edellytyksiä

Kuopiossa oli 1970-luvun lopulla noin 70 000 asukasta, ja ennusteiden mukaan varauduttiin 
20 000-25 000 asukkaan lisäykseen vuosisadan loppuun mennessä. Kaupungin maapolitiikaksi 
oli vakiintunut tonttitarjonnan omavaraisuus ja vain kaupungin omien maiden kaavoittaminen. 
Siten käytännössä nauhamaiseen kaupunkirakenteeseen vievän kasvusuunnan oli ratkaissut 
vuonna 1972 tehty Rauhalahden kartanon maakauppa, jolla noin 800 hehtaaria maa-alueita 
siirtyi sen vuonna 1926 hankkineelta Hallmanin suvulta kaupungin omistukseen. Alettiin pu
hua eteläisestä tytärkaupungista.157

155 Kuopion arkkitehtuuriopas, Savon Arkkitehdit SAFA 2003, 32
156 Riekki & Karvonen 1982,173
157 Kaavoitusarkkitehti Arvo Tanskasen selostuksesta Kuopiossa 6.5.1978 vierailleelle 

suunnittelijaryhmälle, johon tämän tutkimuksen tekijä kuului
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Kuva 13: Kuopion nauhakaupunkimalli hahmottuu: yleiskaavallinen rakennesuunnitelma- 
luonnos 1985-1990.158

158 Kuopion kaavoitusosasto 1978
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Petosen suunnitteluprosessi

Kuopion eteläisen kasvusuunnan ratkaisseen ja Petosen tytärkaupungin alueen määritelleen 
Rauhalahden kartanon maanomistuksen historia alkoi vuonna 1695 perustetusta kruunun so
tilasvirkatalosta. Saman suvun (Tawast - Lode - Blom) omistuksessa kartano oli vuoteen 1871, 
jolloin sen osti kaupungineläinlääkäri A.E.Nylander. Tilanomistaja Pekka Juho Jalkasella ja 
hänen pojallaan Matti Pekanpoika Jalkasella kartano oli vuodesta 1891 vuoteen 1926, jolloin se 
siirtyi Hallmanin suvun omistukseen.159

Hallmanien myytyä vuonna 1972 Rauhalahden kartanon Kuopion kaupungille alkoivat alueen 
käyttöönoton valmistelut. ”Puistokaupunki Petosen” suunnittelu- ja valmistelukoneisto käyn
nistettiin 1980-luvun alussa.

Petosen alueen nimi tutkijoiden mukaan lienee saanut alkunsa Petosenlammesta ja -mäestä. 
Kaski- ja korpiseudulla nämä nimet todennäköisesti viittaavat metsästykseen. 1700-luvun kar
toissa Petosenlampi on Pöllönen tai Pöllönensjö. Kyseessä voi olla ruotsinkielisen kartanlaatijan 
kirjoitusvirhe, mutta yhteys nimien Pöllönen ja Pölläkänlahti - eli 1700-luvun Pöllkölax välillä 
vaikuttaa selvältä. 1800-luvun vaihteen isojakoasiakirjat tuntevat jo Petosen nimen. Petosen pai
kannimistä esim. Litmanen ja Hulkko viitannevat yleisiin savolaisiin sukunimiin.160

Osayleiskaavatyö - alkuun nimellä Petoharjut - aloitettiin vuonna 1981, ja kaupunginvaltuusto 
hyväksyi Pyörö-Pitkälahti osayleiskaavan vuonna 1987.

Perinteistä nimistöä alettiin käyttää myös alueen uusia katuja ja alueita nimettäessä.
Petosen yleiskaava-alueen perusratkaisuja oli keskeiselle ylätasanteelle Pyöröön sijoitettu alue- 

keskustasoinen pääkeskus, jonka suunniteltiin voivan sisältää alue-, paikallis- ja lähikeskustasoi
sia palveluja, palveluteollisuutta sekä kaupunkimaista kerrostaloasutusta.161 Keskuksen sijoitusta 
voi pitää esimerkkinä yhdyskuntasuunnittelun eräästä laadun muodostumisen piirteestä: perus
asioita on lyötävä lukkoon hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä niihin enää myöhemmin voida palata. 
Aluekeskuksen sijaintipaikan päätösprosessi ei ole kuulunut tämän tutkimuksen piiriin.

Petosen alueen asemakaavoitus aloitettiin vuonna 1985, ja rakentaminen alkoi vuonna 1986. 
Pyörän aluekeskuksen aatekilpailu järjestettiin vuonna 1984 ja julkisten palvelujen keskustakort- 
telin arkkitehtuurikilpailu vuonna 1987. Linjaorganisaation toimintoja koordinoimaan kaupun
ki perusti toteutusprojektin sekä suunnittelun ja rakentamisen laatua valvovan ja suunnitelmat 
ennakkoon hyväksyvän työryhmän, ns. laaturyhmän.

Petosta pidettiin suunnitteluajankohtanaan ”pääkaupunkiseudun ulkopuolella mahdollisesti 
viimeisenä huomattavana uutena kaupunginosana, joka on suunniteltuja rakennettu neitseel
liseen maastoon”.162 Metsälähiöiden kritiikin paineet kohdistuivat erityisesti Pyörän suunnit
teluun. Aatekilpailun ohjelma heijasteli uusia virtauksia: eri toimintojen voimakasta erottelua 
ja normitettua ihanneympäristöä ei nähty enää yksinomaan tavoittelemisen arvoisena. Myös 
keskustelu kaupunkirakennustaiteesta ja yhdyskuntien fyysisen rakenteen kehittämisestä oli 
saanut uutta pontta. Asiantuntijoiden piirissä myös Helsingin ulkopuolella oli lisääntymässä 
usko ”kaupunkimaisen elinympäristön” kehittämismahdollisuuksiin valinnaisuutta lisäävänä 
vaihtoehtona sotien jälkeen rakennetuille asuinympäristöille.163

159 esim. Kokkarinen 1987,14-15
160 Kokkarinen 1987, 24
161 Pyörö-Pitkälahti osayleiskaavan selostus, 16
162 Aatekilpailun ohjelma, S.5
163 Aatekilpailun pöytäkirja, 8-9
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Kuva 14: Petosen tytärkaupungin keskushierarkia, kaavio.’64

(28.1.1987)

PETONEN 2000 / 2020 '
PALVELUALUEET JA -KESKUKSET

MERKINNÄT:

Aluekeskus ja sen vaikutusalueen likimääräinen raja

Paikalliskeskus ja sen vaikutusalueen likimääräinen raja

Lähipalvelualueen likimääräinen raja ja lähipalvelukeskus

Lähipalvelualueen osa, jolla saattaa olla joitakin omia 
lähipalvelulta *

164 Petonen-osayleiskaavan selostus 1987, kuva 7b
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Kuva 15: Kaupunkimaisuuden tavoiteohjausta: Reino Helmisen luonnos Pyörönkaaresta.’65

Maassa vallitsi myös yleinen suunnitteluoptimismi: uskottiin että kehityksen kulkuja pysty
tään ennakoimaan ja ennustamaan sekä vaikuttamaan suunnittelemalla tulevaisuuteen. Petosen 
alue suunniteltiin ja toteutettiin johdonmukaisesti, suurista kokonaisuuksista osa-alueisiin ja yk
sittäisiin taloihin. Petonen oli mukana itsetarkentuvassa yleiskaavoituksessa ja siihen kytketyssä 
kuntasuunnittelussa 1970-luvulta lähtien takaamassa tonttitarjonnan jatkuvuutta. Määrälliset ja 
laadulliset tavoitteet määräytyivät osapuolten haastattelujen perusteella rakennuslain mukaisen 
kaavoituksen, kunnallislain mukaisen kuntasuunnittelun ja niiden nojalla tehtyjen päätösten 
tuloksena. Toteutuksen ohjaus sidottiin maanluovutusehtoihin.

Ympäristöllisenä tavoitteena Petosen suunnittelussa pidettiin - itse asiassa jo vuoden 1932 
asemakaavakin ja vuoden 1958 rakennuslain mukaisesti - ”terveellistä, viihtyisää ja kaunista” 
elinympäristöä. Asumisympäristössä tavoiteltiin ”väljyyttä ja pienimittakaavaisuutta”. Pyörän 
keskuksessa varattiin alueita "kaupunkimaiselle” kerros- ja liiketalorakentamiselle ja pyrittiin 
myös ”kaupunkitaiteellisten järjestelyjen, aukioiden ja katunäkymien” muodostamiseen.165 166

165 Pyörö-Pitkälahti osayleiskaavan selostuksen kuva 9a
166 Osayleiskaavan selostus, 12
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KOHDEALUE JA TUTKIMUSAINEISTO

Tutkimuksen kohteeksi valitut ”Petosen puistokaupungin” aluekeskuksen kaksi asuintalokortte- 
lia toimivat esimerkkinä kunnianhimoisten kaupunkikuvallisten tavoitteiden muodostamisesta 
yleiskaavatasolla sekä tarkentumisesta ja toteutumisesta vuosina 1983-93.

Esimerkkikorttelit ovat tyypillisiä asuinkortteleita, jotka aineiston keräämisen ajankohtana 
oli rakennettu valmiiksi. Ne valittiin Petosen keskusta-alueelta, Pyörästä, johon kohdistuvat 
tavoitteet olivat muuta Petosen aluetta vaativampia. Prosessin mahdollisten korjaustoimenpi
teiden vaikutusten löytämiseksi korttelit valittiin eri asemakaava-alueilta, ne edustavat erilaisia 
hallintamuotoja, ja niillä on eri rakennuttajat ja suunnittelijat.

Tutkimus perustuu suunnitelma- ja päätösaineistoon, joka Petosen kohdalla on dokumentoitu 
kohtalaisen hyvin, sekä toteutettujen korttelien tarkasteluun. Asiakirjat on esitetty lähdeluette
lossa ja niistä poimitut kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset liitteessä 2.

Pyörön "Esplanadikaupungin" korttelit 50 ja 85

Länsi-Pyörän, 32. kaupunginosan Litma
sen kortteli 50 rakennettiin ”Pyörän Bule- 
vardikaupunkiin” neljänä asunto-osakeyh
tiönä omille, suunnilleen samankokoisille 
tonteilleen vuosina 1989-95. Perustajaura- 
koitsijana oli Haka-Rakentajat Oy:n (nyk.
Skanska) Kuopion aluetoimistoja suunnit- 

ana kuopiolainen Arkkitehtitoimisto 
Pentti Toivanen Oy /arkkitehti Pentti Toi
vanen. Korttelin pinta-ala on 7 040 m2 ja 
rakennusoikeus 6=0,85. Pyörönkaaren var
relle korttelin kulmiin rakennettiin kak
si 4-6-kerroksista ja Kulmakadun varrelle 
kaksi 3-kerroksista betonielementtiraken
teista, tiilijulkisivuista kerrostaloa. Auto
paikoista noin puolet on tontilla ja puolet 
viereisten tonttikatujen LPA-alueilla.

Itä-Pyörön, saman kaupunginosan kort
teli 85 rakennettiin ”Pyörän Esplanadikaupunkiin” yhtenä kokonaisuutena kolmelle tontille vuo
sina 1992-93. Kypäräkadun puoleinen osa, puolet korttelista tuli Kiinteistö KYKS:n käyttöön, ja 
Tikaskadun puoleinen osa jaettiin kahdeksi tontiksi, joista toiselle sijoittui asunto-osakeyhtiö 
ja toiselle asumisoikeusyhtiö. Rakennuttajana oli Savon Sato Oy Kuopiosta ja pääsuunnitteli
jana Sato-Arkkitehdit Oy /arkkitehti Kalle-Heikki Narinen Helsingistä. Korttelin pinta-ala 
on 7 500 m2 ja rakennusoikeus e=i,o. Korttelin jokaiseen kulmaan rakennettiin 3-5-kerroksinen, 
betonielementtirakenteinen ja tiilijulkisivuinen kerrostalo. Autopaikoista noin puolet on ton
tilla ja puolet viereisten tonttikatujen LPA -alueilla.

Tutkimuskorttelien yksityiskohtaiset tiedot on esitetty liitteessä (Liite 2).

Kuva 16: Tutkimuksen kohteet, kaksi asuinkortte
lia Pyörön keskustakorttelin molemmilla puolilla.
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TUTKIMUKSEN VAIHEET

Tutkimuksen ohjelmointi ja alustava kirjallisuusselvitys on tehty vuonna 1994. Tutkimuson
gelmaa ja tutkimuksen rajausta esiteltiin arkkitehtiosaston yhdyskuntasuunnittelun laitoksen 
tutkimusseminaarissa 19.4.1994. Arkkitehtiosaston osastokollegi hyväksyi tutkimussuunnitel
man 4.4.1995.

Tutkimusaineisto on kerätty ja haastattelut tehty pääosin vuoden 1995 keväällä. Tutkimuk
sesta esitettiin konsepti pohjoismaisessa seminaarissa The First Nordic Post-Graduate Summer 
School, joka järjestettiin Karlskronassa 21.-26.8.1995.167

Kirjallisuustutkimus on tehty pääosin vuonna 1996. Lähinnä kirjallisuustutkimusta täyden
tävä ja tutkimusmenetelmää testaava väliraportti esiteltiin Koulutuskeskus Dipolin 18. Raken- 
nuttajakurssin seminaarissa 12.10.1996 ja julkaistiin tutkielmana ko. kurssin julkaisussa vuonna 
1997.168 Tutkielma on katsaus suomalaisen kaupunkisuunnittelun laatuajattelun kehittymiseen, 
joka pohjautuu myös perinteiseen professionalismiin. Tutkielman tuloksena syntyi ISO 9000 
-kehikko, jossa standardin yleiset laatuvaatimukset luokiteltiin kaupunkikuvalliselta vaikutta
vuudeltaan kolmeen ryhmään.

Aineiston analyysi on tehtyjä tutkimusraportti kirjoitettu pääosin keväällä ja kesällä 2003. 
Alustavia tuloksia esiteltiin arkkitehtiosaston jatko-opiskelijaseminaarissa Sjökullassa 6.6.2003.

Tutkimusraportin viimeistelyt on tehty talvella ja keväällä 2008.
Työelämän haasteiden vuoksi tämä vapaa-ajalla tehty tutkimus on välillä joutunut odotta

maan. Välivuodet 1997-2003 ja 2004-2006 ovat toisaalta antaneet tilaa kaiken tutkimuksen aina 
tarvitsemille pohdiskeleville vaiheille riittävän etäisyyden ja erilaisten tarkasteluperspektiivien 
muodossa.

167 Sirkiä 1997(a)
168 Sirkiä 1997(b)
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4. LAATUTAVOITTEIDEN 
MUODOSTAMINEN

Kuopion Petosen alueen tekee valtakunnallisesti merkittäväksi sen pitkälle viety suunnitelmalli
suus sekä alueella tavoiteltu enemmän tytärkaupunki- kuin kaupunginosaluonne. Suunnittelussa 
ja toteutuksessa kiinnitettiin tavoitteellisesti huomiota laatuun.

Tavoitellun asuinympäristön ja ympäröivän luonnon suhteen ja mm. useiden kaupunginosa- 
puistojen perusteella käytettiin markkinointinimeä ”Puistokaupunki Petonen”, jota valmiste
luvaiheessa ei pidetty lainkaan liioiteltuna.169 Markkinointi tunnukseksi valittiin ystävällinen 
nallehahmo, joka on jäänyt elämään Petosen aluetunnuksena.170

Petosen valmistelussa lähdettiin kunnianhimoisista kaupunkikuvallisista tavoitteista, joita 
tarkastellaan lähemmin seuraavissa kappaleissa. Lisäpiirteen suunnittelulle antoi myös asiakas
näkökulma, jota käytettiin markkinalähtöisesti. Nähtiin, että alueen houkuttelevuus tulee pysyä 
kertomaan tuleville muuttajille:

”Positiivista julkisuutta haettiin alusta lähtien. Monet arkkitehtuurikilpailut toimivat myös 
markkinointina. Maunolanmäessä korostettiin viherteemaa, johon sijoitettiin ylimääräistä 
2 % kunnallistekniikan kustannuksista. Tässä haluttiin näyttävää aloitusta.”171

Kuva 17: Petosen markkinointitunnus nimikyltissä.m

169 Kokkarinen 1987,40
170 Mainonnantekijät Oy 1985
171 HR 11.2.1997
172 Kuva vuodelta 2008 TTSi
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PETOSEN OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET JA TAUSTAT 

"Pehmennetty kompaktikaupunki"

Ilkka Holmilan mukaan ”Petosen suunnittelun lähtökohtana oli 1970-luvulta lähtien ollut vas
taaminen kaupungin asumistason noususta ja väestönkasvusta johtuvaan tonttitarpeeseen. To
sin uuden kaupunginosan suunnittelu vaati 1970-luvun lopulla uskallusta, kun maassa yleisesti 
uskottiin, etteivät kaupungit enää kasva.”173 174 [Pääasiallisena rakentamisaikanaan 1990-luvulla] 
Petosen tärkein kasvutekijä oli asumisväljyyden lisäys, joka toi uudisalueelle asukkaat ensisijai
sesti muualta Kuopiosta. Osayleiskaava nojaa perinteiseen hierarkkiseen palvelurakenteeseen 
ja kaavataloudellisesti perusteltuun rakennustyypistöön. Asunnoista kolmasosa sijoitettiin ker
rostaloihin ja pääosa rivi- ja omakotitaloihin.

”Vaikeutena oli Petosen etäisyys Kuopion keskustasta, mikä pakotti varautumaan yk
sityisautoiluun. Tähän liittyi vaikeus saada alueelle hyvä imago ja myös kovan rahan 
tuotanto käyntiin.”175

”Kaupunginjohtaja veti yhteen, että pitää tehdä parempaa kuin lähiöt eli uutta kaupunkia 
ja että myös palvelut huolehditaan samaan aikaan asuntojen rakentamisen kanssa.”176

173 Viistokuva Kuopion kaupungin kaavoitusosasto /Mirja Wihuri 2001
174 Kautto et ai. 1990,154
175 JK 21.4.1995
176 JM 20.4.1995
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Kaavoituksessa kaupunkirakennustaiteellinen tavoite oli ”pehmennetyn kompaktikaupungin” 
idea. Eri ympäristötyypeille haettin omaa identiteettiä käyttämällä perinteisten kaupunkimaisten 
elementtien ohella luonnonelementtejä. Eräänä periaatteena oli myös yleisistä ”normeista” poik
keaminen. Tiiveimmällä alueella [aluekeskus Pyörön keskustassa] ei osoitettu ”hiihtolatuja joka 
kortteliin”, ja asuntojen ihannevalaistuskulmista tingittiin katukuvan hyväksi.177

177 Kautto et ai. 1990,154
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”Nuorille perheille ja lähiöporukalle suunniteltiin. Palleronäkökulma oli aika vahvasti 
esillä. Mietittiin elinpiirejä ja tehtiin leikkikenttiä. Huolehdittiin jatkuvista ja pääka
dut alittavista kulkureiteistä. Viher- ja pyöräilyreiteistä tehtiin kattava ja toimiva ver
kosto.”178

”Palveluissa tämä nuorten perheiden suuri osuus otettiin huomioon tilapäisenä lisäka
pasiteettina, kuten viipalekouluina.”179

Jukka Turtiaisen haastattelema kaavoituspäällikkö Heikki Tegelman toteaa vuonna 1990, että 
”maankäytön suunnittelija aina määrittelee paikan luonteen ja tavoitteet, tahtoi tai ei. [Eliel] 
Saarisen haaveilema rationaalinen suunnittelu on alkanut Kuopiossa toimia jatkuvan yleiskaa
voituksen ja sektoreita yhdentävän kuntasuunnittelun ansiosta ja niiden luomalta pohjalta.

Arkkitehdin ammattitaitona on oltava myös hallinto ja [tavoite]suunnittelu, mutta on huo
mattava, että muut eivät osaa piirtää näitä unelmia”. Petosella kaupunkikuvan perusajatus löytyy 
akselilta ”barokkikaupunki-puutarhakaupunki”, [kansainvälistä] kompaktikaupunki-ideaa peh
mennettynä jatkaen: ”ehkä eniten kansallisesti omaperäistä olisi morfologisessa suhtautumisessa, 
joka voisi merkitä jotain Aallon Kauttuan ja Pietilän Suvikummun luonto-otetta kaupunkitilaan 
siten, että suunnittelijan luova tahto on nähtävissä rakennetussa ympäristössä”.180

"Nousukautena rahaa oli kunnallistekniikan tason parantamiseen ja maisemointiin. 
Pyörön keskustaan haluttiin panostaa ja luoda alueelle laatumainetta. Suunnittelua 
painotettiin esteettis-maisemallisesti.”181 182

Petosen alueen ja Pyörön keskustan kaupunkikuvalliset, liitteessä [Liite 2) tarkemmin esitellyt 
osayleiskaavaan kirjattujen tavoitteiden avainsanat on koottu taulukkoon 15. Osayleiskaavan liit
teenä oli myös joukko piirroksia, joilla pyrittiin havainnollistamaan ja tarkentamaan kirjoitettuja 
viestejä tavoitellusta urbaanista kaupunkikuvasta puistomaisen alueen keskellä.

Kuva 20: Puistokaupunki Petosen urbaani keskustori, Reino Helmisen luonnos.

178 HR 11.2.1997
179 M 20.4.1995
180 Kautto et al. 1990,77-79
181 AA 21.4.1995
182 Pyörö-Pitkälahden osayleiskaava, raportin kuva 9b
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Taulukko 15: Pyörän keskustan kaupunkikuvalliset yleistavoitteet.
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Kaupunkitaiteellìset painotukset

Petosen kaupunkikuvallisten yleistavoitteiden määrittely pohjautui Kuopion kaupungin omaan, 
kokemusten pohjalta kehittyneeseen ja vakiintuneeseen ”hyvään kaavoitustapaan” ja suunnitte
lijoiden ammattitaitoon. Tavoitteet tarkentuivat ja hioutuivat suunnitteluprosessissa virka- ja 
luottamusorganisaatioiden keskusteluissa ja päätöksentekokäsittelyissä.

Alueen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuneiden mukaan Petonen oli myös jatkumoa 
eurooppalaiselle ja suomalaiselle kaupunkiperinteelle, jota se käytti hyödyksi johon se pyrki li
säämään omat ominaispiirteensä ja parannuksensa.183 Pyörän aluekeskuksen osalta merkittävä 
vaikutus oli Petosen osayleiskaavan valmistelun aikana järjestetyllä aatekilpailulla, jonka palkit
tujen ehdotusten tavoitteita vietiin asemakaavojen ohella myös osayleiskaavaan.

”Petosen kaavoituksen perusvalmistelu oli kyllä erityisen hallittua ja mallikasta; siel
tä tuli selkeä yleiskaavaesitys päättäjille. Keskustasta haluttiin tehdä selvästi kaupunki 
alusta alkaen.”184

Esimerkkinä Petosen suunnitteluun vaikuttaneista pysyväisluonteisista arvoista on kaupun
ginvaltuustossa hyväksytty tavoite ”terveellinen, viihtyisä ja kaunis elinympäristö”. Tämä oli kir
jattu jo vuoden 1931 asemakaavalakiin: kaavat tuli laatia "vallitsevien luonnonsuhteiden ja pai
kallisten olosuhteiden mukaan sekä sillä tavoin, että yhtenäistä hyvää rakennustapaa edistetään. 
Sen tulee tyydyttää liikenteen, terveellisyyden, tulenvarmuuden ja kauneuden vaatimukset sekä 
yhdyskunnan tilantarve niihin erilaisiin tarkoituksiin, joita yhdyskunnan kehitys edellyttää.”185

”Kaupunkimaisen tiivis, esteettiset tekijät huomioiva lopputulos oli Pyörän keskustas
sa kaupunkisuunnittelun lähtökohtana. Vertailualueena Jyväskylän Kuokkala vaikutti 
jonkin verran.”186

Eliel Saarisen rationaalinen suunnittelutapa oli Kuopiossakin eräänlaisena ihanteena.187 188 Haas
tattelujen mukaan mm. Saarisen Munkkiniemi-Haaga-ehdotus leveine katuineen ja rakentamat- 
tomine korttelikeskuksineen oli viitoittanut tietä Petosellakin tavoitellulle ”terveelle kaupunkien 
rakentamiselle”, jossa eräänä taustaesimerkkinä oli vaikuttanut Berliinin asemakaavakilpailun 
yhteydessä ennen 1. maailmansotaa esitetty [puistojkaupunkityyppi, jossa kiilamaisesti keskus
taan ulottuvat puistovyöhykkeet jakavat rengasmaiset asuinvyöhykkeet osiin.

Petosen kirjoitetuissa ja varsinkin Pyörän keskustan piirretyissä kaupunkikuvallisissa tavoit
teissa nousee esiin kaupungin fyysinen järjestys ja sen mielikuvat. Taustalla vaikuttaa haastatte
lujen mukaan varsin merkittävästi Kevin Lynch.1™ Hänen tutkimuksensa The Image of the City 
(i960) oh ensimmäinen teos, joka yhdisti mielikuvateorian suunnittelukäytäntöön. Lynch pyysi 
ihmisiä kolmessa kaupungissa, Bostonissa, Jersey Cityssä ja Los Angelesissa piirtämään muistin
varaisesti karttoja kaupungistaan ja vastaamaan mielikuvia kartoittaviin kysymyksiin. Lynchin 
tutkimuksesta ilmeni, että ihmiset yksinkertaistavat mielessään fyysistä kaupungin muotoa ja

183 Haastattelut, liite
184 JK 21.4.1995
185 Meurman 1947
186 HT 20.4.1995
187 Kautto et ai. 1990,77-79
188 Haastattelut, liite
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organisoivat sen pääasiassa viiden osatekijän, väylien (path), reuna-alueiden (divider) ja rajojen 
(edge), alueiden (district), solmukohtien (node) sekä maamerkkien (landmark) avulla. Nämä pai
nottuvat eri kaupungeissa eri tavalla.

Lynchin ja muiden vastaavien tutkimusten perusteella Seppo Aura on esittänyt johtopäätöksenä, 
että mielikuva kaupungista on selkeä siellä, missä katuverkosto on säännöllinen, yksi pääväylä 
hallitsee, solmukohdat ovat omaleimaisia ja maamerkkejä erottuu. Ellei yleishahmo ole selkeä 
ja katuverkosto säännöllinen, suurempi huomio kohdistuu erillisiin maamerkkeihin, yksilölli
siin väyliin ja visuaalisiin yksityiskohtiin. Koska kaupunki koetaan kadulta käsin, liikuttaessa 
sen läpi, eräs keino kaupunkimielikuvan tukemisessa on väylien, katujen ja liikkumisreittien 
suunnittelu. Klassinen esimerkki tästä on tilasarja. Rakennusten väliin jäävien tilojen, katujen 
ja aukioiden käsittely on ollut keskeisellä sijalla kaupunkirakennustaiteen teoriassa, Camillo Sit- 
testä (1889) Gustaf Strengelliin (1923 ja Eliel Saariseen. Nykypäivän teorioissa {Trieb ja Markelin, 
Rob ja Leon Krier, Alexander) näihin ajatuksiin on funktionalismin avoimuusihanteen jälkeen 
palattu. Kaupunkimieli kuvien tutkimukset vahvistavat tämänsuuntaisten taide- ja arkkitehtuuri- 
teorioiden merkitystä.189

Voimakkaan mielikuvan synnyttävät väylät, joiden varteen keskittyvät kaupungin päätoi
minnot, kuten palvelut tai kulttuurilaitokset tai jotka ovat tilallisesti muista poikkeavia. Tun
nuspiirteet, kuten kasvillisuus tai omaleimaiset julkisivut, auttavat väylien erottumista. Yleensä 
mielikuvan runkona on väylästön hierarkkinen rakenne. Lynchin tutkimuksen mukaan jokaiseen 
mielikuvaan kuuluvat myös solmukohdat, jotka saattavat joskus olla hallitseviakin. Solmukoh
dan tärkein ominaisuus on yksilöllisyys. Sen tulisi olla, paitsi toiminnallisesti, myös muodoltaan 
miellettävissä. Solmukohta voi liittyä joko risteyksenä reittijärjestelmään tai alueisiin niiden kes
keisenä ulkotilana. Kulkutapa ja liikkumisnopeus vaikuttavat ratkaisevasti siihen, minkälaisina 
näkymäjaksoina kaupunki koetaan ja miten väylien ominaisuudet mielletään.190

Petosen ja Pyörön keskustan tavoitteet toteuttavat myös kaupunkien viranomaisten Spiro 
Kostofin mukaan kaikkina aikoina osoittamaa kiinnostusta katutilan ilmeeseen ja kalustamiseen. 
Puhtaimmillaan tämä esteettinen vaatimus esiintyy koristeellisina lisäyksinä, kuten suihku
lähteinä ja erilaisina monumentteina sekä risteysten merkitsemisenä erityisin arkkitehtonisin 
aihein, kuten pylväin tai puuistutuksin. Huoleen kauniista kaduista sisältyy myös katutilan 
määrittely selkein ja jatkuvin seinämin sekä puuttuminen näiden seinämien yleissuunnitteluun. 
Asia kulminoituu kadun ja rakennusalan rajojen suhteeseen. Useimmat modernismin alkuajan 
teoriat, Ebenezer Howardin Garden Citystä Soria y Matan Ciudad Linealiin ja Tony Garnienn 
Cité Industrielleen, perustuvat katuseinämän hävittämiseen, mistä sittemmin tuli myös mo
dernismin dogma.191

i960- ja 1970-luvuilla perinteistä [eurooppalaista] katua alettiin ryhtyä palauttamaan, mis
sä mahdollisesti tärkeimpänä perusteluna olivat poliittiset liikkeet ja niiden tarvitsemat tilat 
joukkokokoontumisille. Tärkeä herättäjä oli Englannissa ns. Buchananin raportti Trafic in 
Towns (1963), joka ratkaisuna rajoittamattoman autoilun vahingollisille vaikutuksille toi esiin, 
että jalankulkijoiden ympäristölle on annettava etusija. Euroopassa omaksuttiin täysin rinnoin 
ajatus liikennemuotojen erottelusta maantasossa. Kostofin mukaan tärkeimmät vaikutukset ha- 
vahnimisesta jalankulkijan oikeuksiin syntyivät asuntoalueiden suunnittelussa. 1970-luvun puo
livälissä lukuisat Hollannin kaupungit omaksuivat uuden asuntokadun prototyypin, woonerfin,

189 Aura 1982, 39-43
190 Aura 1982,46
191 Kostot 1992, 213-15
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jonka pääkäyttö oli kävely ja leikki, ei autoilu ja pysäköinti. Saksaan ja Itävaltaan pihakadun 
käsite levisi nimellä Wohnstrasse.141

”Aatekilpailulla selkeytettiin asioita; sen perusteella nämä ilmassa olleet ajatukset Pyö
rän korttelirakenteesta ja katutilasta sitten täsmentyivät. Keksittiin mm. katu-LPA- 
alueet. Ratkaisun yleisperiaatteena oli tontti tontilta rakentaminen, kuten esimerkik
si Helsingin kivikaupungissa tai Kuopion keskustassa. Freejazzia soitettiin ja siihen 
haluttiin rohkaista että kaupunkisuunnittelun antamalle rungolle muut suunnittelijat 
kuvioivat.192 193

Haastattelujen perusteella Petosen suunnittelijat olivat Meurmaninsa ja Lynchinsä lukeneet 
ja pitkälti sisäistäneet, ja suunnittelun aikana ajankohtaisia tuoreimpia kaupunkisuunnittelun 
tavoitteita vietiin kaavoihin ja niiden oheisaineistoihin.

PYÖRÖN ALUEKESKUKSEN AATEKILPAILUN TARKENNUKSET 

Kilpailuohjelma

Pyörän aluekeskuksen aatekilpailu julistettiin 25.5.1984. Kilpailulla Kuopion kaupunki etsi ”kor
keatasoisia toteuttamiskelpoisia ratkaisuja Pyörän asemakaavoittamiseksi ja toteuttamista oh
jaavien muiden suunnitelmien ja maanluovutusehtojen tueksi”.

”Aatekilpailun ohjelma oli laadukaspa arvostelulautakuntaan tulivat ykkösketjun polii
tikot. Työ jatkui Petosen toimikunnassa, mikä helpotti asioiden läpimenoa luottamus
elimissä. Ei syntynyt turhia vastakkainasetteluja.”194

Aatekilpailua Petosen osayleiskaavatyön yhteydessä valmisteltaessa oli tiedostettu, että 1960- 
ja 1970-lukujen teknis-taloudellisin kriteerein toteutettujen metsäkerrostalolähiöiden kritiikki 
kohdistui erityisesti Pyörän suunnitteluun. Kilpailulla haettiin tämän päivän parempia vaihtoeh
toja lähiörakentamiselle, ja kilpailuohjelma heijasteli uusia virtauksia: eri toimintojen voimakasta 
erottelua ja normitettua ”ihanneympäristöä” ei nähty enää yksinomaan tavoittelemisen arvoi
sena. Tämän mukaisesti kilpailuohjelmassa oli tavoitteena mm. ”löytää uusia ideoita palvelujen 
ja asumisen yhteensovittamiseen”. Myös päämäärä ”toiminnallisesti elävästä ja ympäristöllisesti 
virikkeisestä elin-ja työympäristöstä” viittaa uusiin pyrkimyksiin toimintojen integroinnista.

Kilpailutehtävässä ei - kilpailun idealuonteen vuoksi - asetettu erityisiä kaupunkikuvallisia 
tavoitteita menossa olevasta Petosen osayleiskaavatyöstä kirjattujen ”kaupunkimaisten” piir
teiden lisäksi. Kilpailuohjelman mukaan tavoitteena oli löytää Pyörän alueelle ratkaisu, joka 
on toiminnallisesti ja sosiaalisesti monipuolinen, miljööluonteeltaan vetovoimainen, alueen 
luonnonolosuhteet huomioon ottava ja joka mahdollistaa luontevan vaiheittain toteuttamisen, 
tuo uusia ideoita palvelujen ja asumisen yhteen niveltämiseen ja ottaa riittävästi huomioon myös 
tekniset ja taloudelliset tekijät.

192 Kostot 1992, 239-40
193 HT 20.4.1995
194 JK 21.4.1995
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”Kilpailuohjelman tavoitteet olivat aika yleisiä ja hatariakin, niistä ei irronnut erityistä 
leimaa alueelle. Kerrosalatavoitteella ei ollut merkitystä, kun tavoittelin uuden alueen 
hyvää urbaania keskustaa. Kuvittelin savonkielen kaikumista torilla ja kaduilla.”195

Palkintolautakunnan mielestä aatekilpailun luonne ja kilpailuohjelma antoivat selvät perusteet 
kaupunkirakenteellisen ja kaupunkikuvallisen kokonaisratkaisun nostamiseksi keskeisimmäksi 
arvostelun kohteeksi. Peruskriteereinä palkintolautakunta päätyi käyttämään ratkaisun i) toimi
vuutta, 2) elävyyttä, 3) toteutettavuutta ja 4) kauneutta. Elävyydellä palkintolautakunnan pöytä
kirjan mukaan tarkoitettiin ensisijaisesti toiminnallista ja sosiaalista moninaisuutta. Ratkaisun 
kauneudessa nähtiin olevan kyse kaupunkirakennustaiteen ja rakennustaiteen piiriin liittyvistä 
esteettisistä tekijöistä. Kauneuteen sisältyi palkintolautakunnan mukaan kaupunkirakenteellinen 
kokonaishahmo sekä miljöökokonaisuuksien visuaaliset ominaisuuden, kontrastit, mittakaava, 
mittasuhteet, värit, materiaalit ja yksityiskohdat. Ratkaisun kauneuden arviointi sisälsi raken
netun ympäristön suhteuttamisen luonnonmuotoihin ja -elementteihin.

Yleisten kriteerien lisäksi palkintolautakunta kiinnitti arvostelupöytäkirjan mukaan ehdotus
ten yleisarvioinnissa huomiota mm. ”idearikkauteen, näkemyksellisyyteen, kuningasajatuksen 
voimakkuuteen ja kokonaisvaltaisesti ehdotuksen toteutuskelpoisuuteen”.

Kilpailun tulos ja suositukset

Aatekilpailun tulokset julkistettiin 15.3.1985. Kilpailussa jaettiin kaksi toista palkintoa, jotka 
saivat ehdotus ”Savolainen morsian”, tekijänään arkkitehti Reino Helminen ja avustajat, sekä 
ehdotus ”Pro Forma 8c Natura”, tekijänään arkkitehtiylioppilas Olli Elo.

Palkintolautakunnan mielestä aatekilpailu ei tuottanut yhtä päävaihtoehtona suositeltavaa 
ratkaisua asemakaavoituksen pohjaksi. Siksi se suositteli, että yhteenvedon kilpailun tuottamasta 
aineistosta asemakaavoituksen pohjaksi tekee kaupunki. Näin myös meneteltiin, ja voittaneiden 
ehdotusten tekijät saivat osa-alueiden suunnittelusta toimeksiantoja.

”Lähtökohtana oli oma kuvitelma hyvästä miljööstä, ja matala kaupunkimainen ym
päristö. Kaupungin tavoite oh aika yksinkertainen, mutta uusi maasto ja sen haasteet 
ja toisaalta vapaus tekivät kilpailutehtävän kiinnostavaksi. Kilpailuehdotuksen saaris- 
mallinen perusratkaisu syntyi itse asiassa helposti, jolloin oli aikaa keskittyä myös esit
tämiseen. Olin ikään kuin valmistelemassa hyvää puhetta.”196

Yleissuosituksenaan palkintolautakunta esitti, että keskustakorttelistoa muodostettaessa läh
tökohtana olisi ”Pro Forma 8c Naturan” kokonaisrakenteen voimakkuus ja selkeys, keskusta- 
korttelien laajuus ja mittakaava sekä "Savolaisen morsiamen" toimintojen sijoittamisperiaatteet 
elävän kokonaisuuden luomiseksi. Keskustakorttelien tonttitehokkuudeksi palkintolautakunta 
suositteli e = o,8..1,2.

Ehdotuskohtaisesti todettiin, että ”Pro Forma 8c Naturan” pääkatuun liittyvät korttelit alaker
ran liiketiloineen tulee ratkaista hissin käytön mahdollistavalla tehokkuudella ja että keskuskort- 
telien nurkkiin sijoitettu ”siistimpien” työpaikkojen tilavaraus on omaperäinen ja jälkiteollisen

195 RH 6.3.1995
196 RH 6.3.1995
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Kuva 21: Pyörän keskustan aatekilpailun jaettu 2. palkinto, ehdotus "Pro Forma & Natura".

yhteiskunnan tarpeita rohkeasti ennakoiva ajatus. ”Pro Forma & Naturan” selostuksen mukaan 
tavoitteena on, että "alueen keskelle rakennetaan määrätietoisesti kaupunkitilaa”.

”Savolaisen morsiamen” palkintolautakunta totesi olevan jännitetty tehokkaasti kilpailualuetta 
halkaisevan Pyörönkaaren varaan. Kaari muodostaa pikkukaupungin keskustoihin perinteises
ti kuuluneen toiminnallisesti elävän ja mittakaavaltaan miellyttävän pääkadun. Pyörönkaaren 
asuintaloja alakerran liiketiloineen pidettiin asuintyypistöä tervetulleesti monipuolistavia. ”Sa
volaisen morsiamen” tekijä on ehdotuksen selostuksessa tavoitellut ”selvästi hahmotettavaa kau
punkitilaa, joka jäsennellään rakennusmassoilla siten, että katutila ja pihatila erottuvat selvästi 
toisistaan ja että niillä on oma luonteensa. Kaupunkirakenne pyrkii levittäytymään tiiviinä”.

”Kaavakilpailulla lyötiin verkot kiinni ja annettiin kunnallistekniikan suunnittelulle 
laatuhomman alku. Lähdettiin tekemään puistokaupunkia avarine katuineen ja erityis-
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Kuva 22: Pyörän keskustan aatekilpailun jaettu 2. palkinto, ehdotus "Savolainen morsian."

päällysteilleen. Ajoratojen kavennuksia ja hidasteita tehtiin, ja reunakivet systemaattises
ti joka paikkaan. Istutuksia laitettiin runsaasti. Asiakkaita ei erityisemmin osattu ajatella, 
asukkaathan tulisivat vasta myöhemmin. Talotyyppijakauma toki kertoi jotakin.”197

Taulukkoon 16 on osayleiskaavan tavoitteiden rinnalle poimittu palkintolautakunnan palki
tuista ehdotuksista tai niiden perusteella kirjaamat kaupunkikuvalliset tavoitteet. Osittain aate
kilpailun tuloksena tarkennettuja tavoitteita vietiin osayleiskaavaan, mutta pääosin ehdotuksia 
ja niiden tekijöiden näkemyksiä käytettiin asemakaavoja sekä suunnittelu-ja rakentamisohjeita 
laadittaessa.198

197 SK 10.2.1997
198 Haastattelut, liite
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Taulukko 16: Pyörän keskustan kaupunkikuvallisten 
yleistavoitteiden täsmentyminen aatekilpailussa.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON
VASTUU

SUUNNITTELUN
OHJAUS

Osayleiskaava

ASIAKIRJOJEN
VALVONTA

Aatekilpailun pal
kitut ehdotukset

PROSESSIN
VALVONTA

KORJAAVAT
TOIMEN
PITEET

Vastuullinen
osapuoli

Kaupungin
hallitus 

Tekninen 
lautakunta 

Tekninen virasto

Kaavoitusosasto

Laatutyöryhmä

Kaavoitusosasto 
Rakennusvalvonta 

Muut suunnitte
lun ja toteutuksen 

osapuolet

Petosen 
projekti 

Suunnittelun 
ja toteutuk

sen osapuolet

Laatu-
työryhmä

Kaikki
osapuolet

tarvittaessa

K
Kaupunki
kuvalliset
laatutekijät

Laatu
politiikka

Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

Hyväksyminen ja 
julkaiseminen
Vaihdokset ja 

muutokset

Prosessi
yleensä
Erikois-

prosessit

K
KAUPUNKI
TILA

terveellinen, 
viihtyisä 
ja kaunis 

elinympäristö

kaupunkiraken- 
teellinen ja kau
punkikuvallinen 
kokonaisratkaisu

X

K1 Julkisten 
ulkotilojen 
rajautuminen 
K2 Kaupunki
kuva

X

kaupunkimainen 
taajamavyöhyke, 

kaupunkitaiteellisia 
järjestelyjä, aukioita 

ja katunäkymiä

kokonaisrakenteen 
voimakkuus ja 

selkeys
X

R
RAKENNUS 
ja TONTTI

nykyaikaisen kau
punkirakentamisen 
vaatimuksia vastaa

va laatutaso
ohjepiirroksia

Rl
Rakennusten
massoittelu

kaupunkimaista 
kerros-ja liiketalo- 

rakentamista
ohjepiirroksia

tonttitehokkuus 
e = 0,8.. 1,2 X

R2
Arkkitehtuuri 
R3 Julkisivut

kaupunkimaista 
kerros- ja liiketalo- 

rakentamista
ohjepiirroksia

illustraatiot X

R4 Tilan- 
muodostus

Pyörönkaaren var
rella osin 4-6-ker- 

roksisuutta, erityisiä 
autopaikkajärjeste
lyjä, normaalia pie
nempiä tonttikoh

taisia vapaa-alueita

pääkatuun liittyvät 
korttelit hissin 

käytön
mahdollistavalla

tehokkuudella

X

R5 Pihan 
rajautuminen

kaupunkimaista 
kerros- ja liiketalo- 

rakentamista
ohjepiirroksia

Pyörönkaari: pik
kukaupungin kes

kustan perinteinen, 
miellyttävä pääkatu

X

R6
Mittakaava ohjepiirroksia keskustakortteiien 

hyvä mittakaava X

R7 Muoto ohjepiirroksia monipuolinen 
asuin[ taiojtyypistö X

R8 Jäsennys ohjepiirroksia perspektiivi-
piirrokset X
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5. LAATUTAVOITTEIDEN LÄPIVIENTI

KAUPUNKIKUVALLISTEN TAVOITTEIDEN 
TARKENTUMINEN ASEMAKAAVOITUKSESSA
Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi Petosen keskusta-alueet käsittävän Pyörö-Pitkälahden 
osayleiskaavan 10.8.1987. Vuonna 1985 ratkaistun aatekilpailun tulokset sekä myös samanaikai
sesti käynnissä olleen asemakaavoituksen luonnokset otettiin osayleiskaavassa kaavaselostuksen 
mukaan huomioon.

Pyörö-Pitkälahden osayleiskaavan tavoitteena oli kaavaselostuksen mukaan kaupunkimainen 
taajamavyöhyke. Yleisenä, kaupunginvaltuuston hyväksymänä ympäristöpoliittisena tavoitteena 
oli turvata kaupunkilaisille terveellinen, viihtyisä ja kaunis elinympäristö. Petosen alueen kes
keiselle ylätasanteelle sijoitettu Pyörän aluekeskus suunniteltiin palvelemaan Kuopion koko 
eteläistä kaupunkialuettapa se voi sisältää alue-, paikallis- ja lähikeskuspalveluja.

”Aloitusalueille ja Pyörönkaaren puistokaistaan satsattiin, koska haluttiin luoda vetovoi
maa ja kasvattaa puistokaupunki Petosen imagoa. Projektipäällikkö oli markkinahen
kisyydessään ehkä ylioptimistinenkin. Kaupunginvaltuustolta ja johdolta kuitenkin oli 
tullut selvät tavoitteet tehdä nyt kunnollista. Laatutyöryhmässä taso sitten täsmentyi, 
kun kalleustarkastelujakin katsottiin.”199

Osayleiskaavassa varattiin selostuksen mukaan alueita kaupunkimaiselle kerros- ja liiketalora- 
kentamiselle. Pyörän alueella korostettiin pyrkimystä kaupunkitaiteellisten järjestelyjen, aukioi
den ja katunäkymien muodostamiseen. Keskeisen pääkadun, Pyörönkaaren varrella käytettyjen 
tonttitehokkuuksien todettiin edellyttävän osittain 4-6-kerroksisuutta, erityisiä autopaikkajär
jestelyjä ja normaalia kerrostalorakentamista pienempiä tonttikohtaisia vapaa-alueita.

Petosen alueen rakentamisessa lähdettiin osayleiskaavan selostuksen mukaan nykyaikaisen 
kaupunkirakentamisen vaatimuksia vastaavan laatutason toteuttamisesta. Kirjoitettujen ta
voitteiden lisäksi osayleiskaavaraportissa esitettiin perspektiiviluonnoksia tavoitellusta Pyörän 
keskustan katutila- ja aukioympäristöstä ja samaan aikaan valmisteilla olleen Länsi-Pyörän 
asemakaavan liiteaineistosta.

199 EO 21.4.1995
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Pyörö-Pitkälahden osayleiskaavassa molemmat tämän tutkimuksen kohteena olevat korttelit 
on merkitty asuinkerrostalojen (AK), keskustatoimintojen (C) sekä palvelujen ja hallinnon alu
eiksi. Kaavamääräyksiä osayleiskaavaan ei sisältynyt. Osayleiskaavaa ei alistettu ympäristömi
nisteriön vahvistettavaksi. Siten sen juridinen asema oli toimia kaupunginvaltuuston ohjeena 
asemakaavoitukselle.

Käytännössä Pyörö-Pitkälahden osayleiskaavan ja samanaikaisesti käynnissä ollut alueen ensim
mäisten asemakaavojen valmistelu toimi vuorovaikutteisesti suunnittelutyöryhmien ja käytettyjen 
konsulttien välillä Keskustakorttelien osalta osayleiskaava lähinnä vain kirjaa tarkemman kaavoituk
sen yhteydessä jo täsmentyneitä kaupunkikuvallisia periaatteita.200 201

Kuva 23: Pyörän keskustan korttelihahmotusta kuopiolaisessa jatkumossa.20'

VrøO-lvtv (НеоЫк)

1180-luku (RHonen, 
Mauno lamvtökj)

1ЧЧ0 -lvkv (Pdoneh, Pyörä)

200 Haastattelut, liite
201 Länsi-Pyörön asemakaavan selostus, liite 6.1, Heikki Tegelmanin tutkielma 5.11.1985
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Länsi-Pyörön asemakaava

Länsi-Pyörön asemakaava laadittiin Kuopion kaavoitusosaston vetämänä työryhmätyöskente
lynä vuosina 1985-86. Osatehtävissä konsultteina toimivat Pyörön aluekeskuksen aatekilpailus
sa jaetun 2. palkinnon saaneet arkkitehdit Olli Eloja Reino Helminen. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaavan 2.3.1987.

"Kaupungilla ei ollut resursseja käyttää kaavakilpailun voittajia tämän enempää oh
jeistojen laatimiseen ja muuhun suunnitteluun. Tässä kävi myös sikäli ikävästi, että 
konsulttien yhteistyö ei oikein toiminut. Reino Helminen lopulta sai meiltä tehtäväksi 
koota esitykset.”202

Asemakaavan kaupunkirakenteelliset yleistavoitteet perustuvat kaavaselostuksen mukaan 
Pyörön aluekeskuksen aatekilpailuun, jonka pöytäkirjan mukaan [Pitkälahdentien ja Hulkon- 
tien väliin] muodostettiin itä-länsisuuntainen, kaupunkimaisesti ja tehokkaasti asuntoraken- 
nettava noin 200-240 metrin levyinen keskustakorttelisto, jota leikkaa pohjois-eteläsuuntainen 
palveluvyöhyke. Palveluvyöhykkeen eteläosaan sijoitettiin kaupunginosapuistotasoiset, raken
netut virkistyspalvelut.

Aatekilpailun tavoitteiden ja ratkaisujen mukaisesti Länsi-Pyörön asemakaavassa pyrittiin 
myös luomaan kaupunkirakennustaiteellisia katu- ja aukionäkymiä sekä asuinympäristötyypis- 
töjä. Samalla tavoitteena oli - osayleiskaavan mukaisesti - rakennettavan maan maksimointi 
ottaen huomioon lähellä sijaitsevat virkistysalueet.

Asemakaavassa "Pyörönkaaren bulevardikaupungiksi” kutsuttu korttelirakenne sisältää asu
misen lisäksi runsaasti joustavaa varausta palveluille ja ympäristöhäiriöttömille työpaikoille. 
Näiden korttelialueiden rakennustyypistö edellytti kaavaselostuksen mukaan osittain hissillisiä 
taloja sekä yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla.

Näiden tavoitteiden kehyksessä asemakaavalla pyrittiin pääasiassa kaupunkimaiseen, raken
nustaiteellisia elementtejä sisältävään rakennettuun ympäristöön. Kaavamääräyksillä AL-kort- 
teleissa on edellytetty vähintään 5 % toteutetusta kerrosalasta käytettäväksi liike- palvelu- ja 
tuotantotoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä tontilla tai lähellä asuville.

Merkinnöillä rakentamisesta kiinni rakennusalan rajaan sekä määräyksillä rakennusten vä
himmäispituudesta ja sallitusta kerrosluvun vaihtelusta haluttiin kaavaselostuksen mukaan oh
jata toteutusta keskeisimmissä aluekeskuksen kortteleissa pääkadun varrella mittakaavaltaan 
kaupunkimaiseen katunäkymään. Asemakaavassa tämän tutkimuksen kohteena oleva kortteli 
nro 50 on jaettu ohjeellisesti kahteen tonttiin.

”Jatkosuunnittelussa Länsi-Pyörön perusrunko pysyi, mutta 3-kerroksisuudesta mentiin 
kaupungin vaatimuksesta korkeampiin taloihin. Urbaanit palveluaktiviteetit keskitettiin 
peruskadun ruodolle. Tärkeänä pidimme pihatilan ja katutilan selvää rajaamista.”203

Länsi-Pyörön asemakaavakartta ja -määräykset on esitetty liitteessä (Liite 2).

202 HT 20.4.1995
203 RH 6.3.1995
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Kuva 24: Länsi-Pyörön asemakaavan tarkka havainnepiirros.204

Länsi-Pyörön asemakaavan laatimisen yhteydessä tutkittiin korttelisuunnitelmia sekä laa
dittiin rakennustapaohjeet käytettäväksi maanluovutuksen ehtona sekä ohjeistot katutilojen 
hoitamiselle.

Tiivistelmä Länsi-Pyörön osayleis- ja asemakaavan selostuksiin kirjoitetuista sekä suunnit
telu- ja rakentamisohjeiden kaupunkikuvallisista tavoitteista on koottu taulukkoon 17.

Aatekilpailun (taulukossa 16 esitetyt) tavoitteet on jätetty pois tästä taulukosta, koska ne suun
nitteluprosessissa täsmentyivät asemakaavan ja suunnitteluohjeiden määräyksiksi.

204 Asemakaavan selostuksen liite 1.3
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Kuva 25: Kaupunkikuvan peruslähtökohdat, piirrettyä ja 
kirjoitettua Länsi-Pyörön suunnitteluohjeistoa.205

BULEVARDI KAUPUNKI ( PYÖRÖNKAAREN KORTTELIT >
Asemakaavamerk1 ntä 
Tontti tehokkuus
Enimmäiskerrosiuku ( vaihtelu ) 
pai velutilaoikeus max. 
palvelutila tot.oi. 
asuminen tot.oi. 
autopalkkavaatimus 

tontilla 
- LPA-alueella 
oletettu kerrosluku 
tontin vapaa-alue / asukas 
tontin vapaa-alue / 100 kam1 
tontin vapaa-alue / 100 kam*
< tot.oi.asuminen )
t tontin vapaa-alueeseen ei lasketa rakennuk
sen eikä autopaikkojen alaa. 36m*/asukas

AL-30 
e - 0,85 

VI NIV-VI) 
40 4 
5 4 

95 %
1 ар/ I00kam2 

20 - 554 
80 - 454 

3 1/2 
30 m*

(kok.) 75 m*
79 m*

OHJEISTO
1.kerroksen kerroskorkeus 3.6 m. tai 
jos asunto sijaitsee 1.kerroksessa tulee 
lattiatason olla 80 cm katutasoa korkeam
malla.
tasakatto tai loiva(n.1:4) harja- tai 
pulpettikatto
Julkisivujen väritys vaa1easävyinen 

- pyörönkaaren pohjoispuolelle rakennetaan 
arkadi asemakaavan mukaisesti 
rakennusten rakentaminen Pyörönkaaren 
varrelle tulee sijoittaa rakentamisrajaan 
kiinni.

205 Asemakaavan selostuksen liite 1.5a
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Taulukko 17: Länsi-Pyörön korttelin nro 32-50 kaupunkikuvalliset 
tavoitteet kiteytettynä asemakaavassa ja suunnitteluohjeissa.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON VASTUU SUUNNITTELUN OHJAUS
Osayleiskaava

Vastuullinen
osapuoli

Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta 

Tekninen virasto
Kaavoitusosasto
Laatutyöryhmä

K
Kaupunkikuvalliset
laatutekijät

Laatupolitiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

KAUPUNKITILA terveellinen, viihtyisä ja kaunis 
elinympäristö

Kl Julkisten ulkotilojen 
rajautuminen

K2 Kaupunkikuva

X
kaupunkimainen taajamavyöhyke; 

kaupunkitaiteellisia järjestelyjä, 
aukioita ja katunäkymiä

RAKENNUS ja TONTTI
nykyaikaisen kaupunki
rakentamisen laatutaso

ohjepiirroksia

Rl Rakennusten 
massoittelu

kaupunkimaista kerros- ja 
liiketalorakentamista

ohjepiirroksia

R2 Arkkitehtuuri
R3 Julkisivut

kaupunkimaista kerros-ja 
liiketalorakentamista

R4 Tilan- 
muodostus

Pyörän kaaren varrella osin 4-6-kerrok- 
sisuutta, erityisiä autopaikkajärjestelyjä, 

normaalia pienempiä tonttikohtaisia 
vapaa-alueita

R5 Pihan rajautuminen ohjepiirroksia

R6 Mittakaava ohjepiirroksia

R7 Muoto ohjepiirroksia

R8 Jäsennys ohjepiirroksia

Itä-Pyörön asemakaava

Asemakaava tehtiin kaavoitusosaston omana työnä vuosina 1987-89. Kaupunginvaltuusto hy
väksyi kaavan 16.10.1989.

Kuten Länsi-Pyörön asemakaavan, myös Itä- [ja Keski-]Pyörön kaavan kaupunkirakenteelliset 
yleistavoitteet perustuvat Pyörän aluekeskuksen vuonna 1985 ratkaistuun aatekilpailuun, jonka 
mukaan [Pitkälahdentien ja Hulkontien väliin] muodostettiin itä-länsisuuntäinen, kaupunki- 
maisesti ja tehokkaasti asuntorakennettava noin 200-240 metrin levyinen keskustakorttelisto, 
jota leikkaa pohjois-eteläsuuntainen palveluvyöhyke. Palveluvyöhykkeen pohjoisosaan sijoitet
tiin aluekeskustasoisten ja työpaikkakorttelien varaus ja eteläosaan kaupunginosapuistotasoiset, 
rakennetut virkistyspalvelut.
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ASIAKIRJOJEN VALVONTA
Asemakaava

PROSESSIN VALVONTA
Suunnitteluohjeet

KORJAAVAT
TOIMENPITEET

Kaavoitusosasto
Rakennusvalvonta

Muut suunnittelun ja toteutuksen osapuolet

Petosen projekti 
Suunnittelun ja toteutuksen 

osapuolet

Laatutyöryhmä 
Kaikki osapuolet 

tarvittaessa

Hyväksyminen ja julkaiseminen

Vaihdokset ja muutokset

Prosessi
yleensä

Erikoisprosessit
ympäristötyyppi:

"Bulevardikaupunki"

kaupunkirakennustaiteellisia katu-ja aukionäkymiä; 
varausta palveluille ja ympäristö-häiriöttömille 

työpaikoille;
rakentaminen rakennusalan katusivuun, 

rakennusten minimipituus; 
pääkadun varrella kaupunkimainen katunäkymä; 

leveät tonttikadut

määräykset rakennusten sijoitta
misesta katurajaan tiukkoja, 

rakennusten vähimmäispituus 
Pyörönkaaren varrella; 

virikkeinen ja rikas, selkeä 
sekä yleissävyltään vaalea 

kaupunkikuva

kaupunkimainen, rakennus-taiteellisia elementtejä 
sisältävä rakennettu ympäristö

suunnittelemattomuutta ja 
rumuutta vältettävä
korttelisuunnitelma

osittain hissillisiä taloja; 
rakennusten keskikorkeus, korkeuden vaihtelu

kattokulmat

X värisuunnitelma

kaupunkirakennustaiteellisia 
asuinympäristötyypistöjä, 

rakennettavan maan maksimointi; 
yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla; 
kortteli ohjeellisesti2 tonttiin

rakennusten sijoitus tontilla

X X
kaupunkimaisia katunäkymiä X

X X
X X

Aatekilpailun tavoitteiden ja ratkaisujen mukaisesti asemakaavassa pyrittiin luomaan kau- 
punkirakennustaiteellisia katu- ja aukionäkymiä sekä asuinympäristötyypistöjä. Samalla tavoit
teena oli osayleiskaavan mukaisesti rakennettavan maan maksimointi ottaen huomioon lähellä 
sijaitsevat virkistysalueet.

"Pyörönkaaren esplanadikaupungiksi” asemakaava-asiakirjoissa kutsuttu korttclirakenne sisäl
tää asumisen lisäksi runsaasti joustavaa varausta palveluille ja ympäristöhäiriöttömille työpai
koille. Näiden korttelialueiden rakennustyypistö edellyttää kaavan selostuksen mukaan osittain 
hissillisiä taloja sekä yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla.

Näiden tavoitteiden pohjalta asemakaavassa pyrittiin pääasiassa kaupunkimaiseen, rakennus
taiteellisia elementtejä sisältävään rakennettuun ympäristöön.

Länsi-Pyöröstä saatujen kokemusten ja kaavoituksen rakennuskustannuksia nostavasta vai-
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kutuksesta käytyjen valtakunnallisen tason keskustelujen vuoksi asemakaavoituksen tavoitteita 
kaavaselostuksen mukaan täsmennettiin: Itä-Pyörön asemakaavassa kokeiltiin mahdollisimman 
väljiä määräyksiä. Rakennusten hahmoon kohdistuvien määräysten ja maanluovutusehtojen 
yhdessä nähtiin ohjaavan ympäristön laatua joustavasti etenkin, kun ne oli kytketty toteutusta 
ohjaavaan työryhmätyöskentelyyn.

Kuva 26: Pyörän Bulevardikaupungin ympäristötyypit.206

206 Itä-pyörön asemakaavan selostus, liite 3
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Länsi-Pyöröön verrattuna Itä-Pyörän tonttitehokkuutta nostettiin e=o,Seistä e=i,o:aan, liike- 
tilavaatimus poistettiin ja kerroslukuvaihtelu korvattiin rakennusten keskikorkeutta koskevalla 
kaavamääräyksellä.

Merkinnöillä rakentamisesta kiinni rakennusalan rajaan sekä määräyksillä rakennusten vä
himmäispituudesta ja sallitusta korkeuden vaihtelusta haluttiin kaavaselostuksen mukaan oh
jata toteutusta keskeisimmissä aluekeskuksen kortteleissa pääkadun varrella mittakaavaltaan 
kaupunkimaiseen katunäkymään.

Kuva 27: Itä-Pyörön asemakaavan viitteellinen havainnepiirros.207

207 Asemakaavan selostus, liite 2.1
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Taulukko i8: Länsi-Pyörön korttelin nro 32-85 kaupunkikuvalliset tavoitteet 
kiteytettynä asemakaavassa ja suunnitteluohjeissa.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON VASTUU SUUNNITTELUN OHJAUS
Osayleiskaava

Vastuullinen
osapuoli

Kaupunginhallitus 
Tekninen lautakunta 

Tekninen virasto

Kaavoitusosasto
Laatutyöryhmä

K
Kaupunkikuvalliset
laatutekijät

Laatupolitiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

KAUPUNKITILA
terveellinen, viihtyisä ja 

kaunis elinympäristö

K1 Julkisten ulkotilojen 
rajautuminen

K2 Kaupunkikuva

X
kaupunkimainen taajamavyöhyke; 

kaupunkitaiteellisia järjestelyjä, 
aukioita ja katunäkymiä

RAKENNUS ja TONTTI
nykyaikaisen kaupunki
rakentamisen laatutaso

ohjepiirroksia

Rl Rakennusten massoittelu
kaupunkimaista kerros- ja 

liiketalorakentamista
ohjepiirroksia

R2 Arkkitehtuuri
R3 Julkisivut

ohjepiirroksia

R4 Tilanmuodostus

Pyörönkaaren varrella osin 4-6- 
kerroksisuutta, erityisiä autopaikka- 
järjestelyjä, normaalia pienempiä 

tonttikohtaisia vapaa-alueita

R5 Pihan rajautuminen ohjepiirroksia

R6 Mittakaava ohjepiirroksia

R7 Muoto ohjepiirroksia

R8Jäsennys ohjepiirroksia

Itä-Pyörön asemakaavakartta ja -määräykset on esitetty liitteessä (Liite 2). Asemakaavan 
laatimisen yhteydessä tutkittiin korttelisuunnitelmia, ja päädyttiin käyttämään Länsi-Pyörön 
asemakaavan yhteydessä valmisteltuja ja hyväksyttyjä suunnittelu- ja rakennustapaohjeita myös 
Itä-Pyörössä maanluovutuksen ehtona sekä ohjeina katutilojen hoitamiselle.

Tiivistelmä Itä-Pyörön osayleis- ja asemakaavan selostuksiin kirjoitetuista sekä suunnittelu

ja rakentamisohjeiden kaupunkikuvallisista tavoitteista on koottu taulukkoon 18.
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ASIAKIRJOJEN VALVONTA
Asemakaava

PROSESSIN VALVONTA
Suunnitteluohjeet

KORJAAVAT
TOIMENPITEET

Kaavoitusosasto
Rakennusvalvonta

Muut suunnittelun ja toteutuksen 
osapuolet

Petosen projekti 
Suunnittelun ja toteutuksen 

osapuolet

Laatutyöryhmä
Kaikki osapuolet 

tarvittaessa

Hyväksyminen ja julkaiseminen
Vaihdokset ja muutokset

Prosessi yleensä
Erikoisprosessit

ympäristötyyppi:
". Espia nadikaupunki"

täsmennettiin Länsi- 
Pyörön kokemusten 

perusteella

kaupunki rakennustaiteellisia 
katu- ja aukionäkymiä; 

varausta palveluille ja häiriöttömille 
työpaikoille;

rakentaminen rakennusalan katusivuun, 
rakennusten minimipituus; 

pääkadun varrella kaupunkimainen 
katunäkymä; 

leveät tonttikadut

tiukat määräykset rakennusten 
sijoittamisesta katurajaan, 

rakennusten vähimmäispituus 
Pyörönkaaren varrella; 

virikkeinen ja rikas, selkeä sekä yleis
sävyltään vaalea kaupunkikuva

kaupunkimainen, rakennustaiteellisia ele
menttejä sisältävä rakennettu ympäristö

suunnittelemattomuutta ja 
rumuutta vältettävä
korttelisuunnitelma

täsmennettiin asema
kaavamääräyksiä ja 
suunnitteluohjeita

osittain hissillisiä taloja kattokulmat

X värisuunnitelma

kaupunkirakennustaiteellisia 
asuinympäristöjä, 

rakennettavan maan maksimointi; 
y h teisjärjes telyjä L PA-alueilla; 
kortteli ohjeellisesti 2 tonttiin

rakennusten sijoitus tontilla

X X
pääkadun varrella mittakaavaltaan 

kaupunkimainen katunäkymä X

X X
X X

Tavoitteiden kehittyminen asemakaavoituksessa

Länsi- ja Itä-Pyörön asemakaavat laadittiin käytännössä lähes katkeamattomana prosessina noin 
3,5 vuoden kuluessa. Länsi-Pyörön rakennussuunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta ehdit
tiin kuitenkin saada sen verran kokemuksia, että niiden perusteella Itä-Pyörön asemakaavassa 
tavoitteita ja ohjausmenetelmiä jonkin verran täsmennettiin.
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Itä-Pyörössä sovellettiin Länsi-Pyöröä väljempiä asemakaavamääräyksiä. Näiden, pääasiassa 
rakennusten hahmoon kohdistuvien määräysten ja maanluovutusehtojen yhdessä nähtiin oh
jaavan ympäristön laatua joustavasti etenkin, kun ne oh kytketty toteutusta ohjaavan laatutyö- 
ryhmän työskentelyyn. Osayleiskaavan valmistelussa ja aatekilpailun yhteydessä kiteytyneistä, 
kaupunkimaiseen rakentamiseen ohjaavista yleistavoitteista kuitenkaan ei tingitty.208

Suunnittelu-ja rakentamisohjeet

Rakennusten suunnittelusta annettiin asemakaavan yhteydessä kaupunginvaltuuston hyväksy
miä ohjeita, joiden tarkennetun yhteenvedon täydennyksineen tekninen lautakunta hyväksyi 
20.5.1987 Länsi-Pyörön kortteli- ja muiden alueiden suunnittelu- ja rakentamisohjeiksi. Ohjeita 
sovellettiin sittemmin myös Itä-Pyörön asemakaava-alueella.

Suunnittelu- ja rakentamisohjeissa esitettyjen asemakaavan tavoitteiden mukaan Länsi-Pyö
rön asemakaavamääräykset tehtiin toisaalta väljiksi, jotta rakennussuunnittelulle ei asetettaisi 
turhia esteitä, toisaalta taas asemakaavamääräykset ovat rakennuksen katurajaan sijoittamisen 
osalta tiukkoja. Katurajaan rakentamisella kaavoittaja pyrki aikaansaamaan sen kaupunkiraken- 
teellisen selkärangan, jonka rungolle rakennuttajat ja rakennussuunnittelijat sijoittavat korkea
tasoiset rakennuksensa ympäristöineen. Pyörönkaaren varrella rakennuksille annettiin vähim
mäispituus, joka oh 75 % tontin pituudesta.

Rakennusten sijoittamisella samaan linjaan pyrittiin suunnitteluohjeiden perustelujen mu
kaan kaupunkimaisuuteen ja selkeään rakenteeseen nimenomaan Pyörönkaaren lähialueilla. 
Tämän selkeän katuverkon ja korkeatasoisten rakennusten yhteisvaikutuksena Länsi-Pyöröön 
muodostuisi virikkeinen ja rikas kaupunkikuva.

"Tärkeää oli rakentaa talojen kulmat katuun kiinni. Kaavakonsultin näkemyksen ja vii- 
tesuunnitelman käsialan pohjalta ideana oli luoda tähän kortteliin pimeään syysiltaan 
lämpimästi asettuvia taloja. Korkeista parvekkeista tehtiin kaupunkikuvallinen aihe, ja 
julkisivuista haluttiin yhtenäistä seinää. Elementtien vaakasaumaa häivytettiin sijoit
tamalla se ikkunan yläreunaan.”209

Asemakaavan yhteydessä tehtiin katualueiden käyttösuunnitelma, joka oli ohjeena katu- 
suunnittelulle. Vapaa- alueiden ohjeistoja hyödynnettiin ao. hallintokuntien (insinööriosasto, 
puistotoimisto, metsätoimisto ja energialaitos) tekemissä suunnitelmissa. Länsi-Pyörön kadut 
keskeisellä alueella suunniteltiin normaaliin kadunrakentamiseen verrattuna leveiksi. Levey
dellä haluttiin saada aikaan väljyyttä, jota voitiin käyttää joko puiden istuttamiseen tai autojen 
sijoittamiseen kadunvarsien vehreille LPA-paikoitustonteille.

Teknisen lautakunnan antamilla suunnittelu- ja rakentamisohjeilla täydennettiin asemakaa
van yhteydessä kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjä ohjeita. Näillä yhdessä määriteltiin se ym
päristön laadullinen minimitaso, jota Länsi-Pyöröä rakennettaessa vähintään oli noudatettava. 
Länsi-Pyörön asemakaava-alue jaettiin neljään erilaisen ympäristötyyppiin: Bulevardikaupunki, 
Porttivyöhyke, Monikotitalot ja Pikku-Pietarin pihat.

Ympäristötyypeittäin laaditut suunnitteluohjeet antoivat perustelujen mukaan yleiskuvan ra
kennusten luonteesta, kattokulmista, julkisivujen värityksestä ja sijoituksesta tontilla. Ohjeilla

208 Haastattelut, liite
209 KHN 9.5.1995

94



pyrittiin saamaan aikaan selkeää, yleissävyltään vaaleaa kaupunkikuvaa. Suunnittelemattomuutta 
ja rumuutta tuli välttää.

Ennen rakennuslupakäsittelyä rakennussuunnitelmat oli hyväksytettävä Petosen rakentamisen 
laatutasoa valvovassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli tontinvuokrauksen ehtoihin kuuluvan 
korttelisuunnitelman soveltuvuuden tarkastus. Rakennusvalvontavirasto hoiti lupaseurannan,ja 
kaavoitusosasto antoi pyydettäessä lausuntoja ja osallistui katselmusmiesten ja julkisivulautakun- 
nan työhön. Petosen projektin tehtävänä oli jakaa rakennuttajille kortteli-ja muiden alueiden 
suunnittelu- ja rakentamisohjeet sekä teknisen huollon korttelisuunnitelmat.

”Petosella kaupunkikuva tuli selvästi kaavoittajan tavoitteista, joita projektipäällikkö vei 
laaturyhmässä eteenpäin ja koordinoi. Systeemi toimi hyvin, kun aravatason luonnoksia 
kehotettiin laaturyhmässä korjaamaan, mikä käsittely oli myös rakennusluvan käsitte
lyn ehto. Jatkossa linja löystyi ja kaupunkikuvallisista periaatteista alettiin lipsumaan. 
Suunnitteluohjeistahan loppujen lopuksi voitiin poiketa aika helposti.”210

PETOSEN YDINTIIMI: LAATURYHMÄ

Petosen osayleiskaavassa määriteltyihin ja asemakaavoissa täsmennettyihin tavoitteisiin pohjau
tuvassa laadunhallinnassa keskeisessä asemassa oli rakentamisen laatutasoa ohjaava työryhmä, 

”laaturyhmä”, jonka tehtävänä oli valvoa kaikkea suunnittelua jo luonnosvaiheessa vertaamalla 
niitä kaikkien kaupungin tekemien suunnitelmien perusteella laadittuihin 1:500 korttelisuun- 
nitelmakarttoihin sekä suunnittelu-ja rakentamisohjeisiin.

”Laaturyhmää perustettaessa oli henki, että suunnittelua yleensä pitäisi parantaa ja 
että varsinkin kaikkien suunnitelmien yhteensovitus on ollut surkeata pitkään. Halut
tiin irti reviiriajattelusta yhteisiin tavoitteisiin, mikä poikisi sitten myös muille alueille. 
Näin sitten kävikin eli kaupungin organisaatiossa opittiin monia uusia toimintatapoja. 
Eräänlainen matriisiorganisaatiohan siinä toimi.”211

Valvonnan piiriin kuuluivat talonrakennussuunnitelmien lisäksi kam-, viher-, puisto-, urheilu-, 
virkistys- ym. kaupunkikuvaan vaikuttavat rakenteet. Keskeisen alueen arkkitehtuurikilpailun 
jälkeen laadittiin kaupungin omana työnä asemakaavat, joka pohjautuivat voittaneisiin ehdo
tuksiin. Asemakaavojen laatimisen yhteydessä valmisteltiin suunnittelu- ja rakennustapaohjeet, 
joiden sekä perusteella laatutyöryhmä työssään arvioi esitettyjä rakennussuunnitelmia. Myös 
kadut, maisemointi ja tekniset suunnitelmat tehtiin nämä ohjeet huomioiden.212

Petosen laaturyhmän tehtävänä oli käsitellä suunnitelmat ja hyväksyä ne rakennuslupa- tai 
muuhun viralliseen käsittelyyn. Ryhmä kokoontui 2-3 viikon välein rakentamisen ollessa vilk
kaimmillaan. Siihen kuuluivat jäseninä asemakaava-arkkitehti, kaupunginarkkitehti, kaupun
ginpuutarhuri, kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri ja rakennustarkastaja. Alkuvaiheissa 
myös Petosen projektipäällikkö osallistui ryhmän työskentelyyn. Ryhmän puheenjohtajuus oli 
kiertävä, ja jäseniksi nimettyjen virkamiesten ollessa estyneinä kokouksiin osallistuivat heidän 
sijaisensa.

210 JM 20.4.1995
211 KHN 9.5.1995
212 JM 20.5.1994
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”Laaturyhmä oli avainasemassa. Sen ansiosta ja lamasta huolimatta onnistuttiin, kun 
omistamisreviireistä päästiin irti ja tekijät sitoutuivat. Projektien asiat myös hoituivat 
mallikkaasti.”213

”Rakennusvalvonnan rooli Petosella kehittyi Neulamäki-työryhmästä, jossa ei ollut 
edustajaa. Siinä oli pattitilanteita, kun rakennuttaja teetti suunnitelmia vuokraehtojen 
mukaan ja julkisivulautakunta ne hyväksyi mutta työryhmä ei.”214

Laadullisia periaatteita ja alueen toteutumista käytiin läpi myös kerran vuodessa kokoontu
neessa, Kuopion ykköspäättäjistä koostuneessa Petosen toimikunnassa.

”Laaturyhmän työ onnistui sikäli, että saatiin viestitettyä kaupungin vaatimukset. Ra
kennusliikkeet kyllä yrittivät koko ajan oikoa. Karsijavirkamiehet tulivat koloistaan 
vasta 1990-luvun alussa, mutta silloin homma oli jo tarpeeksi pitkällä. Projektipäällikön 
toimintamahdollisuudet käynnistysvaiheissa perustuivat hyvään organisaation tunte
mukseen ja siihen, että hänet myös tunnettiin hyvin ja pidettiin [teknisen apulaiskau
punginjohtajan Olli] Hyönän kaverina.” 215

”Projektipäälliköksi haluttiin henkilö, jolla on kokemusta ja osaamista, mutta ennen kaik
kea kunnianhimoa tehdä kunnolla laatua ja joka haluaa kehittää ja myös itse kaivaa.”216

”Neulamäen kokemuksista osattiin arvioida laaturyhmän henkilöiden suorituskyky ryh
mätyöskentelyssä ja avainhenkilöinä kehityslinjoihin vaikuttamisessa.”217

”Kun arkkitehdin valinnassa päädyttiin Kalle-Heikki Nariseen, todettiin että tässä on 
hänelle kyllä selvästi näytön paikka.”218

Petosen laadunhallinnan ydintiimi alueen suunnitteluvaiheessa muodostui Kuopion suunnit
telusta vastanneista viranhaltijoista. Keskeisimpinä vaikuttivat kaavoituspäällikkö ja projekti
päällikkö, ja merkittävästi vaikuttivat myös kaupungin muut kaupunkisuunnittelun ja -raken
tamisen asiantuntijat. Laadunhallinnan tuloksiin vaikutti merkittävästi myös, että tiimillä koko 
ajan oli kaupungin ylimmän johdon täysi tukija että käytännössä kaikki jäsenet olivat mukana 
koko projektin ajan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAKENNUSSUUNNITTELUSSA

"Talosuunnittelijat jonkin verran kyselivät arkkitehtonisista tavoitteista ja taustoista ja 
muusta sellaisesta, mutta kummalliselta tuntui, ettei kukaan kuopiolaisista suunnitte
lijoista ottanut yhteyttä.”219

213 RK 20.4.1995
214 LS 20.4.1995
215 HR 11.2.1997
216 JK 21.4.1995
217 JM 20.4.1995
218 RK 20.4.1995
219 RH 6.3.1995
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Länsi-Pyörön kortteli 32-50

Länsi-Pyörön kortteli numero 50 rakennettiin ”Bulevardikaupunkiin” neljässä vaiheessa, neljänä 
asunto-osakeyhtiönä vuosina 1989-95. Perustajaurakoitsijana kaikissa kohteissa oli oli Haka- 
Rakentajat (nyk. Skanska) Oy:n Kuopion toimisto ja pääsuunnittelijana kuopiolainen Arkki
tehtitoimisto Pentti Toivanen Oy /arkkitehti, telen.Us. Pentti Toivanen.

Suunnittelu-ja rakentamisohjeet
Teknisen lautakunnan antamissa ohjeissa kortteli oli määritelty ”Bulevardikaupungiksi” nimettyyn 
ympäristötyyppiin kuuluvaksi. Tämä neljän korttelin ryhmä muodostui alueen halkaisevan puisto
kadun, Pyörönkaaren varrella olevista keskeisistä kortteleista, joiden rakennustyypistön luonne ta
voitteiden mukaan tuli olla keskustan kerrostalomainen. Palvelu- ja toimistotilat tuli sijoittaa Pyö
rönkaaren varrelle. Mahdollinen tuotantotoiminta suositeltiin sijoitettavaksi tonttien takaosiin.

Pyörönkaaren varrella rakennusten korkeus voi asemakaavan mukaan vaihdella neljästä kuu
teen kerrokseen. Korttelin takaosan rakennusten enimmäiskerrosluku on kolme.

Ensimmäisen kerroksen kerroskorkeuden tuli olla 3,6 metriä, tai jos 1. kerroksessa sijaitsee 
asunto, sen lattiatason tuli olla 0,8 m katutasoa korkeammalla. Myös muunlainen häiritsevän 
näköyhteyden estävä ratkaisu oli hyväksyttävissä.

Julkisivujen suunnittelussa oli pyrittävä pienimittakaavaiseen toteutukseen käyttämällä ra
kennustaiteellisia yksityiskohtia elementtitekniikan antaman rakennusosajaotuksen sijasta. Ra
kennusten pintamateriaalin tuli olla pääosaltaan tasaista, kuten esim. rappausta, ohutrappausta, 
slammausta tms. Betonielementtejä käytettäessä niiden pintaa tuli jäsennöidä. Osissa seinäpintaa 
voi käyttää tehostemateriaaleina tarkoituksenmukaisia rakennusaineita.

Julkisivujen sommitteluyksikkönä tuli olla lamelli. Määräyksellä pyrittiin saamaan aikaan ly
hyemmän tuntuisia rakennuksia jakamalla julkisivujen värikenttiä pienemmiksi. Alueen yleis
sävyinä tuli käyttää vaaleita, saman valöörin omaavia maavärejä, kuten okraa, vaaleanruskeaa ja 
kellertäviä sävyjä yhdessä vaalean harmaan ja valkoisen kanssa. Vähäisessä määrin (n. 10-15 % 
seinäpinnasta) voi käyttää tummempia maavärejä sekä keltaista. Pienten rakennusosien tehos- 
tevärinä piti käyttää kirkkaita värisävyjä. Ikkunankarmien värisävyn tuli olla vaalea. Katon väri 
voi vaihdella mustan ja eri harmaasävyjen välillä.

Piharakenteiden materiaalien ja värien tuli olla samanhenkisiä kuin rakennuksissa. Tonttien 
ja katujen väliset rajat tuli aidata. Aitatyyppi oli vapaasti suunniteltavissa. Aidan korkeuden tuli 
olla n. 1,6 m ja peittävyyden vähintään 75 %. Aidan taakse tuli istuttaa noin 3 m korkeita puita.

Rakentamistehokkuuden (6=0,85) vuoksi suunnitteluohjeiden lähtökohtana oli piha-alueiden 
rakentaminen kokonaan uudelleen. Erityistä huomiota tuli kiinnittää istutusten ryhmittelyyn 
ja sisäänkäyntien korostamiseen. Lumille tuli varata riittävästi tilaa. Autojen paikoitustilat tuli 
erottaa muusta piha-alueesta istutuksin tai aitauksin. Autokatoksia suositeltiin rakennettavaksi 
tonttialueella oleville autopaikoille.

Rakennussuunnittelu
Pyörän korttelin numero 50 suunnitteluun ja toteutukseen vuosina 1989-95 vaikuttivat voimak
kaasti taloudelliset suhdanteet. Ensimmäisten, Pyörönkaaren varren tonttien suunnittelu aloi
tettiin voimakkaassa noususuhdanteessa, mutta jo suunnittelun kuluessa kehitys alkoi osoittaa 
laskun merkkejä, mikä melkein heti alkoi vaikuttaa asunto-osakkeiden kysyntään.220

220 TV 21.4.1995
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”Umpikulmatavoitetta tulkitessamme päädyimme yhden portaan hissilliseen talotyyp- 
piin. Tähän vaikuttivat vahvasti kustannus- ja taloudellisuustarkastelut. Nyt jonkin aikaa 
seisahduksissakin olleessa uusimmassa kohteessa tämä painoi erityisen vahvasti.”221

"Tiukat korttelisuunnitelmat olivat kyllä hyvä lähtökohta suunnittelulle, mutta edel
lytyksiä kaikkien noudattamiseen ei ollut. Taloudellisista syistä ja aika hyvässä yhteis
ymmärryksessä kaupungin kanssa voitiin joissakin kohdissa poiketa ohjeista.”222

Samalla kun projektien ohjauksessa korostuivat kustannukset, yksiköitä pienennettiin. Kort
teli jaettiin suunniteltujen kahden tontin sijasta neljään osaan. Korttelin eteläreunan tonttien 
aloittamista lykättiin. Rakennetusta kerrosalasta käytettiin asumiseen asemakaavan sallima 
enimmäismäärä 95 %.

”Kaavoittajakeskusteluissa Heikki Tegelmanin ja Antti Gävertin kanssa toin esiin, että 
umpikortteliajatus ei toimi, koska tehokkuusluku, kerrosluvut ja rakennusalat eivät so
pineet yhteen; rakennusmassaa ei yksinkertaisesti riittänyt. Sovittiin sitten, että pyritään 
huolehtimaan että ainakin Pyörönkaaren varteen tulee riittävän pitkiä seiniä.”223

Kuva 28: "Tyypillinen asuntotuotantokohde", perspektiivlpiirros.224

221 PT 20.4.1995
222 TV 21.4.1995
223 Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy 1990
224 PT 20.4.1995
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Suunnitelmia ja lopputulosta kirjoitettuihin tavoitteisiin verrattaessa poikkeamia ei juurikaan 
löydy; keltatiili- ja maalausjulkisivuiset vaaleat kerrostalot on suunniteltu ja tehty määräysten ja 
ohjeiden mukaan. Sen sijaan kaavasuunnitelmien liitepiirroksia rakennussuunnitelmiin ja lop
putulokseen verrattaessa tulevat varsin selvästi esiin erilaiset tulkinnat esimerkiksi kaupunki
maisesta, rakennustaiteellisia elementtejä sisältävästä ympäristöstä tai virikkeisestä ja rikkaasta, 
selkeästä kaupunkikuvasta.

Ainoa merkittävä poikkeama kaupungin asettamista tavoitteista syntyi Pyörönkaaren ja Jal- 
kasenkadun kulmatalossa. Tässä kohtaa Petosen laatutyöryhmä ja rakennuslautakunta antoi
vat jonkin verran periksi asemakaavan vaatimuksesta rakentaa vähintään 75 % Pyörönkaaren 
puoleisesta rakennusalan rajasta. Osaltaan tämä rakennusoikeuden mukaisen rakennusmassan 
optimoinnilla yhden porrashuoneen ympärille perusteltu poikkeama toisaalta mahdollisti alku
peräisen puuston säilyttämistä tontilla.

Poikkeama on sikäli valaiseva, että se tuo samalla havainnollisesti esiin, miten kaupunkikuval
liset tavoitteet ja niiden tulkinta muuttuivat prosessin kuluessa ja miten tämä vaikutti osayleis
kaavan valmistelussa oleellisen tärkeänä pidettyyn Pyörönkaaren katutilan luonteeseen.

Tontin 32-50-5 kohdalla Pyörönkaaren katutila muodostui selkeän, rakennusten tyyppiä ja 
korkeutta sekä julkisivumateriaaleja koskevan päätössarjan kautta:

Kuva 29: Valokuva Länsi-Pyörön korttelista nro 32-so.225

225 Kesäkuu 2003 /TSi
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1. Osayleiskaava, johon kaupunkikuvalliset tavoitteet kokosi ja muotoili projektista vastan
nut kaavoituspäällikkö,226 määrittelee asuntorakentamisen ”urbaaniksi” ja ”kaupunkimai
seksi”, mikä kaavaselostuksen ja liitteiden mukaan tarkoittaa 4-6-kerroksisia taloja ja 
[Kuopion] vakiintunutta käytäntöä vähemmän vapaata tilaa tontilla.

2. Pyörön keskustan aatekilpailussa palkittu, suunnitteluohjeiden laatija asettaa kortteliluon- 
noksessaan tavoitteeksi ”perinteisen pikkukaupungin,227 228 jolla tarkoitetaan 3-5-kerroksisia 
taloja ja suorakulmaisia, puolisuljettuja kortteleita.

3. Asemakaavassa ja suunnitteluohjeissa kaavoittaja, asemakaava-arkkitehti - yhdessä aate
kilpailussa palkitun ehdotuksen tekijän kanssa - on antanut periksi kaupungin vaati
mukselle talojen 6-kerroksisuudesta. Kaava haluttiin tehdä joustavaksi olettaen, että talot 
keskimäärin rakennettaisiin 4-5-kerroksisiksi. Kaava korostaa 6-kerroksisilla taloilla 
korttelin kulmia ja muita kaupunkikuvallisesti tärkeitä kohtia sekä määrää, että talot on 
rakennettava katuun kiinni ja että ainakin 75 % pääkatuun rajoittuvasta tontin rajasta
on rakennettava. Kaavassa määrätään myös rakennusten mittakaavasta, materiaaleista ja 
väreistä.

4. Arkkitehti ottaa ohjeensa tilaajaltaan eli perustajaurakoitsijalta.228 Hän käyttää määrätty
jä materiaaleja ja värejä, mutta kustannuslaskelmien perusteella talotyypit optimoidaan. 
Rakennustarkastajan valokulma-, autopaikan etäisyys- ym. ohjeiden tulkinnat johtavat 
katutilan luonteen hajoamiseen. Tuloksena on tarkoitettua suurempi mittakaava ja avoi
mempi kortteli.

”Tyypillinen asuntotuotantokohdehan tämä siinä mielessä oli, että panostettiin aika 
lailla sisätiloihin ja huoneistojen asuttavuuteen käyttäjän kannalta. Suunnittelun yleis
ohjeena kaupungin ohjeet toimivat hyvin. Jonkin verran niiden tulkinnoista piti kes
kustella kaavoitusosastolla [suunnitteluarkkitehtien] Antti Gävertin ja Martti Lätin 
kanssa.”229

Suunnitelmista ja niiden liitteistä koottu kuvasarja (ks. kuva yo) esittää korttelin kaupunki
kuvallisen kehittymisen pääasiassa Pyörönkaaren suunnasta katsottuina projektioina.

Taulukko 19 osoittaa, miten Länsi-Pyörön korttelin nro 50 suunnittelussa varsin tarkasti seu
rattiin asemakaavan perusteella annettuja suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Mitattavat asiat 
todettiin suunnitelma-asiakirjoista, ja arvioinnit tehtiin Petosen laatu ryhmässä.

Itä-Pyörön kortteli 32-85

Itä-Pyörön kortteli numero 85 rakennettiin yhtenä kokonaisuutena vuosina 1992-93. Rakennut
tajana oli Savon Sato Oy ja pääsuunnittelijana Sato-Arkkitehdit Oy /arkkitehti Kalle-Heikki 
Narinen Helsingistä.

Kortteli on jaettu kolmeen tonttiin. Noin puolet korttelista on [Kuopion yliopistollisen sai
raalan] Kiinteistö KYS Oy:n vuokrataloyhtiöllä, ja kahdelle muulle, neljänneskorttelin laajuiselle 
tontille on sijoitettu asumisoikeus- ja asunto-osakeyhtiö.

226 HR 11.2.1997
227 RH 6.3.1995
228 RT 20.4.1995
229 RT 20.4.1995
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Suunnittelu- ja rakentamisohjeet
Itä-Pyörässä noudatettiin Länsi-Pyörän asemakaavoituksen yhteydessä valmisteltuja ja teknisen 
lautakunnan vuonna 1987 hyväksymiä suunnittelu- ja rakentamisohjeita. ”Bulevardikaupungiksi” 
nimetty ympäristö tyyppi sai Itä-Pyörössä nimen ”Esplalanadikaupunki”, johon myös kortteli

Kuva 30: Kaupunkikuvallisen laadun muodostaminen,
Länsi-Pyörän kortteli 32-50 yleiskaavasta pääpiirustuksiin.
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Taulukko 19: Länsi-Pyörön korttelin nro 32-50 kaupunkikuvallinen 
kehittyminen verrattuna kirjoitettuihin tavoitteisiin.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON VASTUU SUUNNITTELUN OHJAUS
Osayleiskaava

Vastuullinen
osapuoli

Kaupunginhallitus 
Tekninen lautakunta 

Tekninen virasto

Kaavoitusosasto
Laatutyöryhmä

K
Kaupunkikuvalliset
laatutekijät

Laatupolitiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

KAUPUNKITILA
terveellinen, viihtyisä ja 

kaunis elinympäristö

Kl Julkisten ulkotilojen 
rajautuminen

K2 Kaupunkikuva

X
kaupunkimainen taajamavyöhyke; 

kaupunkitaiteellisia järjestelyjä, 
aukioita ja katunäkymiä

RAKENNUS ja TONTTI
nykyaikaisen kaupunki
rakentamisen laatutaso

ohjeplirroksia

R1 Rakennusten massoittelu
kaupunkimaista kerros-ja 

liiketalorakentamista
ohjeplirroksia

R2 Arkkitehtuuri
R3 Julkisivut

kaupunkimaista kerros- ja 
liiketalorakentamista

R4 Tiian- 
muodostus

Pyörönkaaren varrella osin 4-6-kerrok- 
sisuutta, erityisiä autopaikkajärjestelyjä, 

normaalia pienempiä tonttikohtaisia 
vapaa-alueita

R5 Pihan rajautuminen ohjepiirroksia

R6 Mittakaava ohjepiirroksia

R7 Muoto ohjepiirroksia

R8 Jäsennys ohjepiirroksia
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ASIAKIRJOJEN VALVONTA
Asemakaava

PROSESSIN VALVONTA
Suunnitteluohjeet

EROAVUUDET
Rakennussuunnittelu

Kaavoitusosasto
Rakennusvalvonta

Muut suunnittelun ja toteutuksen 
osapuolet

Petosen projekti 
Suunnittelun ja toteutuksen 

osapuolet
Rakennuttaja

Pääsuunnittelija

Hyväksyminen ja julkaiseminen
Vaihdokset ja muutokset

Prosessi
yleensä

Erikoisprosessit

ympäristötyyppi:
"Bulevardikaupunki"

kaupunkirakennustaiteellisia 
katu-ja aukionäkymiä; 

varausta palveluille ja ympäristö- 
häiriöttömille työpaikoille; 

rakentaminen rakennusalan katu
sivuun, rakennusten minimipituus; 
pääkadun varrella kaupunkimainen 

katunäkymä; 
leveät tonttikadut

määräykset rakennusten 
sijoittamisesta katurajaan tiukkoja, 

rakennusten vähimmäispituus 
Pyörönkaaren varrella (75%); 

virikkeinen ja rikas, selkeä 
sekä yleissävyltään vaalea 

kaupunkikuva

TINGITTY TONTILLA 5, AS. 
OY KAARENKULMA

ARVIOITUJA HYVÄKSYTTY 
LAATURYHMÄSSÄ

kaupunkimainen, rakennustaiteellisia 
elementtejä sisältävä rakennettu 

ympäristö

suunnittelemattomuutta ja 
rumuutta vältettävä
korttelisuunnitelma

HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

osittain hissillisiä taloja; 
rakennusten keskikorkeus, 

korkeuden vaihtelu
kattokulmat OHJEEN MUKAINEN

X värisuunnitelma OHJEEN MUKAINEN

kaupunkirakennustaiteellisia 
asuinympäristötyypistöjä, 

rakennettavan maan maksimointi; 
yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla; 
kortteli ohjeellisesti 2 tonttiin

rakennusten sijoitus tontilla OHJEEN MUKAINEN

X X OHJEEN MUKAINEN

kaupunkimaisia katunäkymiä X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ
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85 määriteltiin kuuluvaksi. Tämä Pyörön keskustan neljän korttelin ryhmä muodostui alueen 
halkaisevan puistokadun, Pyörönkaaren varrella olevista keskeisistä kortteleista, joiden raken- 
nustyypistön luonne tavoitteiden mukaan tuli olla keskustan kerrostalomainen.

Kuva31: Aksonometria Itä-Pyörön korttelista 32-85.230

230 Sato-Arkkitehdit Oy, arkkit. Kari Kuosma 1992
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Rakennussuunnittelu
Korttelin suunnitelmista ja lopputuloksesta näkyy kokonaisote, jonka kaupunkikuvallisista 
aiheista nousevat esiin tietty symmetrisyys, jota korostavat korttelia risteävät akselit. Näistä 
pohjois-eteläsuuntaisen akselin päitä korostavat voimakkaat valkoiset parveketornit, jotka lei
maavat myös rakennusten julkisivuja.

”Arkkitehtoniset tavoitteet ja puoliumpinainen kortteliratkaisu tulivat kilpailuaineistos
ta. Kaavoitusosastolla [suunnitteluarkkitehtien] Antti Gävertin ja Martti Lätin kanssa 
käytiin etukäteiskeskustelut. Pyörönkaaren katujulkisivua ideoitiin erityisessä work- 
shopissa. Kivijalkaliiketilat jätettiin jo suunnittelun alkuvaiheessa pois, kun kustan
nuksia ja kysyntää arvioitiin. Hissien määrä optimoitiin urakoitsijan kanssa. Yleensäkin 
markkina-arvon ja teknisen hinnan tiimoilta käytiin jatkuvaa pohdintaa.” 231

Suunnitelmia ja lopputulosta kirjoitettuihin tavoitteisiin verrattaessa poikkeamia ei käytän
nössä löydy; keltatiilipinnoin korostetut, valkoisiksi maalatut betonikerrostalot on suunniteltu 
ja tehty määräysten ja ohjeiden mukaan. Rakennukset asettuvat luontevasti omaksi puheen- 
vuorokseen lähdettäessä kaavasuunnitelmien liitepiirroksista ja niihin piirretyistä tulkinnoista 
kaupunkimaisesta, rakennustaiteellisia elementtejä sisältävästä ympäristöstä tai virikkeisestä ja 
rikkaasta, selkeästä kaupunkikuvasta.

”Laaturyhmä edusti lisäbyrokratiaa, mutta varsin joustavasti se kuitenkin toimi. Pie
niä arkkitehtonisia täsmennyksiä tehtiin keskusteluissa kaavoitusosaston kollegojen 
kanssa.”232 233

Seuraavan aukeaman taulukko 20 
osoittaa, että Pyörän keskustan korttelin 
nro 85 suunnittelun ja toteutuksen voi
daan sanoa jokseenkin täysin noudatta
van asemakaavan perusteella annettuja 
suunnittelu- ja rakentamisohjeita. Mi
tattavat asiat todettiin suunnitelma- 
asiakirjoista, ja arvioinnit tehtiin Peto
sen laaturyhmässä.

Kuva 32: Valokuva Itä-Pyörön 
korttelista nro 32-8S233

231 RK 20.4.1995
232 KHN 9.5.1995
233 Kesäkuu 2003 /TSi
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Taulukko 20: Itä-Pyörön korttelin nro 32-85 kaupunkikuvallinen 
kehittyminen verrattuna kirjoitettuihin tavoitteisiin.

p Prosessin laatutekijät

JOHDON VASTUU SUUNNITTELUN ohjaus
Osayleiskaava

Vastuullinen
osapuoli

Kaupunginhallitus 
Tekninen lautakunta 

Tekninen virasto
Kaavoitusosasto
Laatutyöryhmä

K
Kaupunkikuvalliset
laatutekijät

Laatu-politiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

KAUPUNKITILA terveellinen, viihtyisä ja 
kaunis elinympäristö

K1 Julkisten ulkotilojen 
rajautuminen

K2 Kaupunkikuva

X
kaupunkimainen 
taajamavyöhyke; 

kaupunkitaiteellisia järjestelyjä, 
aukioita ja katunäkymiä

RAKENNUS ja TONTTI
nykyaikaisen kaupunki
rakentamisen laatutaso

ohjepilrroksla

Rl Rakennusten massoittelu
kaupunkimaista kerros- ja 

liiketalorakentamista
ohjepiirroksia

R2 Arkkitehtuuri
R3 Julkisivut ohjepiirroksia

R4 Tilan- 
muodostus

Pyörönkaaren varrella osin 4-6- 
kerroksisuutta, erityisiä auto
paikkajärjestelyjä, normaalia 
pienempiä tonttikohtaisia 

vapaa-alueita
R5 Pihan rajautuminen ohjepiirroksia

R6 Mittakaava ohjepiirroksia

R7 Muoto ohjepiirroksia

R8Jäsennys ohjepiirroksia
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ASIAKIRJOJEN VALVONTA
Asemakaava

PROSESSIN VALVONTA
Suunnitteluohjeet

EROAVUUDET
Rakennussuunnittelu

Kaavoitusosasto
Rakennusvalvonta

Muut suunnittelun ja toteutuksen 
osapuolet

Petosen projekti 
Suunnittelun ja toteutuksen 

osapuolet
Rakennuttaja

Pääsuunnittelija

Hyväksyminen ja julkaiseminen
Vaihdokset ja muutokset

Prosessi yleensä
Erikoisprosessit

ympäris tötyyppi: 
"Esplanadikaupunki"

kaupunkirakennustaiteellisia 
katu-ja aukionäkymiä; 

varausta palveluille ja häiriöttömille 
työpaikoille;

rakentaminen rakennusalan katusivuun, 
rakennusten minimipituus; 

pääkadun varrella kaupunkimainen 
katunäkymä; 

leveät tonttikadut

tiukat määräykset rakennusten 
sijoittamisesta katurajaan, 

rakennusten vähimmäispituus 
Pyörönkaaren varrella; 

virikkeinen ja rikas, selkeä 
sekä yleissävyltään vaalea 

kaupunkikuva

ARVIOITUJA HYVÄKSYTTY 
LAATURYHMÄSSÄ

kaupunkimainen, rakennustaiteellisia 
elementtejä sisältävä 
rakennettu ympäristö

suunnittelemattomuutta ja 
rumuutta vältettävä
korttelisuunnitelma

ohjeilta täsmennettiin 
Länsi-Pyörän kokemusten 

perusteella

osittain hissillisiä taloja kattokulmat HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

X värisuunnitelma HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

kaupunkirakennustaiteellisia 
asuinympäristöjä, 

rakennettavan maan maksimointi; 
yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla; 
kortteli ohjeellisesti 2 tonttiin

rakennusten sijoitus tontilla OHJEEN MUKAINEN

X X OHJEEN MUKAINEN

pääkadun varrella mittakaavaltaan 
kaupunkimainen katunäkymä X HYVÄKSYTTY

LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ
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Kuva 33: Pyörän keskustakorttelit valmiina: viistokuva vuodelta 2001.234

234 Kuopion kaupungin kaavoitusosasto / Mirja Wihuri 2001
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6. TULOKSET JA PÄÄTELMÄT
Yhteenvetona voi todeta, että aineiston tarkastelun ja haastattelujen perusteella tutkimuksen 
kohteina olleiden Kuopion Petosen alueen Pyörän keskustan kahden asuntokorttelin kohdalla 
projektin johto ja Kuopio kaupungin linjaorganisaatio yhdessä onnistuivat luomaan edellytykset 
vaatimusten mukaisen laadun syntymiselle.

Kaupunkisuunnittelun laadunhallinta osayleiskaavasta rakentamisohjeisiin näiden kahden 
korttelin osalta toimi tavoitteiden mukaisesti. Ammattilaiset määrittelivät Pyörän keskusta- 
kortteleille selkeät kaupunkikuvalliset tavoitteet, ja suunnittelu- ja ohjauskoneisto kykeni huo
lehtimaan tavoitteiden toteutumisesta.235

Seuraavan sivun tarkastelukehikkoon on koottu sanalliset kuvaukset esimerkkikorttelien kau
punkikuvallisesta kehittymisestä kirjoitettujen tavoitteiden mukaisesti.

Petosen kokemusten perusteella Kuopion kaupunki myös kehitti omaa toimintaansa, millä 
on yleisempääkin merkitystä kaupunkisuunnittelun laadunhallinnalle.

PYÖRÖN "ESPLANADIKAUPUNGIN"
SUUNNITTELUN LAADUNHALLINTA
Petosen suunnittelussa olosuhteet sekä toimintaympäristö ja -järjestelmät osayleiskaavan alus
tavista kaupunkikuvallisista tavoitteista suunnittelu- ja rakentamisohjeiden laatimiseen olivat 
koeteltuja ja vakiintuneita, ja suunnittelu- ja ohjausorganisaatiolla oli koko ajan kaupungin 
johdon täysi tuki.

Petosen suunnittelun edellytyksiä voidaan verrata esimerkiksi 1990-luvun alussa ESSU-tut- 
kimuksessa todettuun, aiemmin käsityövaltaisessa kulttuurissa vallinneeseen tilanteeseen, jossa 

”ammattiryhmällä - tässä tapauksessa kaavoittajilla - luotettiin olevan sellaisia taitoja, että vas
tuuta laadun määrittelystä oli voitu siirtää heille”.236

Tutkimuksen kohteina olleiden Pyörän keskustakorttelien suunnitelma-asiakirjojen analyysin 
sekä täydentävien haastattelujen perusteella tavoitellun kaupunkikuvallisen laadun läpimenon 
selkeimmät häiriöt ja epäjatkuvuuskohdat olivat kaavoituksen ja rakennussuunnittelun välillä. Ku
ten kaavoituspäällikkö omassa jälkiarviossaan totea, "ohjeisto-osuudet eivät aina kulkeutuneet 
rakennussuunnittelijoille ajoissa. Nämä saattavat olla taidoltaan ja aktiivisuudeltaan hyvinkin

235 Haastattelut, lite
236 em, Lehtonen 1991,45
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Taulukko 21: Yhteenveto esimerkkikorttelien kaupunkikuvallisesta 
kehittymisestä kirjoitetuin tavoittein osayleiskaavasta rakentamisohjeisiin.

P Prosessin laatutekijät

JOHDON VASTUU SUUNNITTELUN OHJAUS
Osayleiskaava

Vastuullinen
osapuoli

Kaupunginhallitus 
Tekninen lautakunta 

Tekninen virasto
Kaavoitusosasto
Laatutyöryhmä

К
Kaupunkikuvalliset
laatutekijät

Laatu-politiikka
Organisaatio
Katselmukset

Lähtötiedot
Tulostiedot
Muutokset

KAUPUNKITILA terveellinen, viihtyisä ja 
kaunis elinympäristö

K1 Julkisten ulkotilojen 
rajautuminen

K2 Kaupunkikuva

X
kaupunkimainen 
taajamavyöhyke; 

kaupunkitaiteellisia järjestelyjä, 
aukioita ja katunäkymiä

RAKENNUS ja TONTTI
nykyaikaisen kaupunki
rakentamisen laatutaso

ohjepiirroksia

Rl Rakennusten massoittelu
kaupunkimaista kerros-ja 

liiketalorakentamista
ohjepiirroksia

R2 Arkkitehtuuri
R3 Julkisivut ohjepiirroksia

R4 Tilanmuodostus

Pyörönkaaren varrella osin 4-6- 
kerroksisuutta, erityisiä auto
paikkajärjestelyjä, normaalia 
pienempiä tonttikohtaisia 

vapaa-alueita
RS Pihan rajautuminen ohjepiirroksia

R6 Mittakaava ohjepiirroksia

R7 Muoto ohjepiirroksia

R8 Jäsennys ohjepiirroksia

monentasoisia, eivätkä kaikki suunnittelijat pyri oma-aloitteisesti ohjeistoja hankkimaan. Myös 
Petosen laatutyöryhmän muutosvaatimukset ovat joissakin kohteissa saattaneet tulla toteutus- 
prosessin kannalta liian myöhään”.237

237 Tegel man 1990,25
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ASIAKIRJOJEN VALVONTA
Asemakaava

PROSESSIN VALVONTA
Suunnitteluohjeet

EROAVUUDET
Rakennussuunnittelu

Kaavoitusosasto
Rakennusvalvonta

Muut suunnittelun ja 
toteutuksen osapuolet

Petosen projekti 
Suunnittelun ja toteutuksen 

osapuolet
Rakennuttaja

Pääsuunnittelija

Hyväksyminen ja julkaiseminen
Vaihdokset ja muutokset

Prosessi yleensä
Erikoisprosessit

ympäristötyyppi:
"Esplanadikaupunki"

kaupunkirakennustaiteellisla 
katu-ja aukionäkymiä; 

varausta palveluille ja häiriöttömille 
työpaikoille;

rakentaminen rakennusalan katusivuun, 
rakennusten minimipituus; 

pääkadun varrella kaupunkimainen 
katunäkymä; 

leveät tonttikadut

tiukat määräykset rakennusten 
sijoittamisesta katurajaan, 

rakennusten vähimmäispituus 
Pyörönkaaren varrella (75 %); 

virikkeinen ja rikas, selkeä 
sekä yleissävyltään vaalea 

kaupunkikuva

L-P: TINGITTY 
TONTILLA 5, AS. OY 

KAARENKULMA
ARVIOITUJA HYVÄKSYTTY 

LAATURYHMÄSSÄ

kaupunkimainen, rakennustaiteellisia 
elementtejä sisältävä rakennettu 

ympäristö

suunnittelemattomuutta ja 
rumuutta vältettävä
korttelisuunnitelma

l-P 32-85: ohjeita täsmen
nettiin Länsi-Pyörän 

kokemusten perusteella

osittain hissillisiä taloja, (vain L-P 32-50) 
rakennusten keskikorkeus, korkeuden 

vaihtelu

kattokulmat
L-P 32-50: OHJEEN 

MUKAINEN
l-P 32-85: HYVÄKSYTTY 

LAATURYHMÄSSÄ

X värisuunnitelma

L-P 32-50: OHJEEN 
MUKAINEN

l-P 32-85: HYVÄKSYTTY 
LAATURYHMÄSSÄ

kaupunkirakennustaiteellisla 
asuinympäristöjä, 

rakennettavan maan maksimointi; 
yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla; 
kortteli ohjeellisesti 2 tonttiin

rakennusten sijoitus tontilla OHJEEN MUKAINEN

X X OHJEEN MUKAINEN

L-P 32-50: kaupunkimaisia katunäkymiä 
l-P 32-85: pääkadun varrella mittakaaval

taan kaupunkimainen katunäkymä
X HYVÄKSYTTY

LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

X X HYVÄKSYTTY
LAATURYHMÄSSÄ

Petosen laatutavoitteiden virallinen reitti suunnittelusta toteutukseen kulki maanluovutus- 
ehtojen sekä kaavojen juridiikan ja toteutusohjeiden kautta. Lopputulokseltaan tämän tutkimuk
sen kohteina olleet Pyörän keskustan kaksi esimerkkikorttelia ovat jossain määrin eritasoisia. 
Tätä selittävät lähinnä erot toteutustavassa ja rakennussuunnitteluan sitoutumisen tasossa. Mo
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lemmista kortteleista kuitenkin tuli ”normaalitasoista” asuinrakentamista, joka yleiskaavatasolta 
lähtien määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti toimii taustana Petosen alueen eräille arkkitehto
nisesti korkealuokkaisille kohteille.

“Petonen rakennettiin tonteittain kuten normaali pikkukaupunki. On rinnan hyvää 
arkkitehtuuria ja huonoa arkkitehtuuria. Se on oikein, koska siten kaupungit ovat aina 
syntyneet. Eräs suunnitteluohje on ollut sääntöjen rikkominen, joka on johtanut moniin 
kokeiluihin. Kuopiolaiset ovat kypsyneet arvostamaan hyvää arkkitehtuuria. Ollaan taas 
ylpeitä, jos kaupunkiin kohoaa hyvä uudisrakennus.”238

Esimerkkeinä Petosella julkisessa rakentamisessa tavoitellusta arkkitehtuurin tasosta voi
daan mainita arkkitehtuurikilpailujen tuloksena toteutetut Pyörän keskustan seurakuntakeskus 
ja monitoimitalo239 sekä Pyörönkaaren itäiseksi päätteeksi sijoitettu Valtion pelastusopisto.240 
Pyörönkaaren länsipäässä [Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiö] Niiralan kulma Oy:n asuin- 
taloryhmä241 sai vastaavan merkityksen.

Kuva 34: Pyörän keskusta, havainnepiirros ig86.242

238 Leena Maunulan artikkeli "Kallaveden kaupunki pesee kasvojaan", 
ote Heikki Tegelmanin haastattelusta, Helsingin sanomat 6.6.1993

239 Arkkitehdit Paula Huotelin ja Matti Kärkkäinen 1999 ja 2003
240 Arkkitehdit Mikko Heikkinen ja Markku Komonen, 1999
241 Arkkitehti Kai Wartiainen
242 Asemakaavan selostuksen liite 12, Arkkitehtitoimisto Reino Helminen
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Petosen alueen hallitun suunnittelun ja toteutuksen takeena oli linjaorganisaatiota tukenut 
toteutusprojekti sekä siihen kytkeytynyt, suunnitelmat ennen virallisia käsittelyjä hyväksynyt 

”suunnittelun ja rakentamisen laatutasoa valvova työryhmä”. Tässä ns. laaturyhmässä olivat edus
tettuina kaavoitus-, insinööri-, ja rakennusosastot sekä puistotoimistoja kaupunkisuunnittelu. 
Olemassa olollaan laaturyhmä viesti kaupungin tavoitteen saada aikaan korkeatasoista ja onnis
tunutta ympäristöä. Samalla ryhmä tarjosi sopivan epävirallisen keskustelufoorumin kaupunki
kuvallisten ja yleensä laadullisten tavoitteiden eteenpäinviemiseksi ja tulkitsemiseksi.

1. tulos: Kehitettiin kuopiolainen laatuajattelun sovellus

Kuopion kaupunki oli - laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti243 - määritellyt Petosen pro
jektille prosessit ja järjestelmät takaamaan toimintojen suuntaamisen oletetun asiakkaan tar
peiden ja muiden tavoitteiden tyydyttämiseen. Kyse oli selkeästä ja pragmaattisesta kaupungin 
tahtotilan ilmaisemisesta sekä investoimisesta aikaan ja henkilöihin.

Petosen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallintaa voi kaupungin osalta luonnehtia lähinnä 
tilanteeseen ja ajankohtaan räätälöidyksi yhdistelmäksi TQM-tyyppistä laatujohtamista ja ISo 
9000 -mallista laadunhallintaa. Kuopion - kuten muidenkin Suomen kaupunkien - alueiden 
käytön suunnittelujärjestelmä on luotu ennen laatuajattelun nykymuotoista kehitystä Suomessa. 
Yhtymäkohdat perinteiseen professionalismiin sekä tilaajan ja [pää]suunnittelijan yhteistyöhön 
ovat ilmeisiä.

On myös ilmeistä, että standardoitu laatujärjestelmä ei Petosen tapauksessa olisi toiminut. 
Prosessi oli pitkä, ja laatuajattelu oli Petosen intensiivisimmän suunnittelun aikana vasta tulossa 
suunnitteluun. Myös tavoitteet kehittyivät ja jonkin verran muuttuivat ajan kuluessa ja toteutus- 
kokemusten karttuessa. Tähän vaikutti merkittävästi myös taloudellisen kehityksen oleellinen 
heikkeneminen Petosen toteutuskauden lopulla.

Määrätietoisen, henkilöityneen projekti- ja kaupunkisuunnittelujohdon panos oli tämän 
tutkimuksen perusteella Petosen laadunhallinnassa ratkaisevan tärkeä. Erityisesti alkuvaihees
sa nousee esiin projektijohtajan ja kaavoituspäällikön yhteistyö. Ensimmäisten asemakaavojen 
valmistuttua ja rakennusten alkaessa valmistua kaavoituspäällikön rooli asiakirjoihin merkittyjen 
kaupunkikuvallisten tavoitteiden tulkitsemisessa alkoi haastattelujen perusteella korostua.244

Käytännössä kaikki vastuuhenkilöt kaupungin organisaatiossa pysyivät samoina koko suun
nitteluprosessin ajan. Tämä edesauttoi myös implisiittisen, hiljaisen tiedon välittymistä, kun 
kaupunkikuvallisia tavoitteita tarkennettiin asemakaavoihin ja rakennussuunnittelun ohjeisiin.

2. tulos: Tavoitteet muuntuivat suunnittelusta toteutukseen

Piirrettyä suunnitelma-aineistoa ja liiteselostuksia tarkastelemalla ja varsinkin vertaamalla kaa
voittajan sekä kirjoitettuja että piirrettyjä tavoitteita toteutuneisiin rakennuksiin on ilmeistä, 
että osa alkuperäisistä kaupunkikuvan laadun tavoitteista katosi tai muuntui suunnittelu- ja 
toteutusprosessissa.

Tutkimuskohteina olleista kortteleista tuli erilaisia kuin mitä ensimmäisten - ja myöhem- 
pienkin - kaavaluonnoksien ja rakennustapaohjeiden perusteella voi odottaa. Osapuolten omien 
käsitysten mukaan tavoiteltu laatutaso keskimäärin kuitenkin saavutettiin. Kortteleista ei tullut

243 Esim. BSi 1992
244 Haastattelut, liite
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haluttua huonompia, joskaan laatuvaatimusten [tai oletetun asiakkaan odotusten] ylittämistä- 
kään kukaan ei ollut havainnut. Rakennusten yksityiskohdissa toki huomattiin ilahduttavia piir
teitäpä joitakin yksityiskohtia olisi haastateltujen mielestä voinut tehdä paremmin. Tätä pidettiin 
kuitenkin normaalina suunnitelmien kehittymisenä ja toivottuna monimuotoisuutenakin.245

1990-luvun alkupuolen taloudellista lamaa ja varsinkaan sen syvyyttä ei Petosen projektiin läh
dettäessä osannut kukaan ennakoida. Taloudellisia tekijöitä painotettiin varsinkin vuonna 1989 aloi
tetun Länsi-Pyörön korttelin 32-50 toteutuksessa, mutta myös pari vuotta myöhemmin aloitetussa 
Itä-Pyörön korttelissa 32-85 taloudelliset riskit olivat huomion kohteena.

Kaupan kehittyminen vaikutti tämän tutkimuksen kohteena olleisiin asuntokortteleihin vä
lillisesti, hidastamalla lähipalvelujen toteutumista. Kuopion kaupunginvaltuuston peruttua ai
kaisemman kielteisen suhtautumisensa automarketteihin Petosen lähelle rakennettiin kauppa- 
keskittymä, joka on hidastuttanut Pyörön aluekeskuksen kaupallisten palvelujen kehittymistä.

3. tulos: Oleellista oli laadun tekemisen hengen välittyminen

Tutkimuskohteissa kaupunkikuvallisten laatutavoitteiden läpimenossa oli epäjatkuvuutta pää
siassa vain kaavoituksesta rakennuttamiseen ja edelleen rakennussuunnitteluun. Ohjeistojen 
kulkeutumisessa ajoissa seuraavaan suunnitteluvaiheeseen oli jonkin verran ongelmia, mutta 
yleensä kirjoitetut tavoitteet menivät perille ja niitä noudatettiin varsin hyvin.

Sen sijaan implisiittisten tavoitteiden välittymisessä ja ohjeiden tulkinnoissa oli runsaastikin 
vaihtelua, jota toisaalta laaturyhmän ja sen henkilöiden joustava toiminta sekä työryhmässä 
syntynyt laadun tekemisen henki tasoittivat. Kuten mukana ollut kaupunginpuutarhuri totesi, 

”laaturyhmä tuotti myös projektityöskentelyyn sopivasti polttoainetta ja sai siten aikaan tavoi
teltuakin vaihtelua rakennetussa ympäristössä.”246

”Reino Helmisen pikkukaupunki-idea ei ihan täysin toteutunut Pyörössä, vaikka Te- 
gelman ja muut ajatusta taitavasti hoitivatkin. Keskimääräistä parempi tulos kuitenkin 
saavutettiin. Tiukoissakin kaavoittajan ohjeraameissa hyvä taloarkkitehti osaa panna 
paremmaksi, ja huonompikin saavuttaa minimitason.”247

Eräänä osoituksena Petosen laaturyhmän onnistumisesta voi pitää, että työryhmä teki itsensä 
tarpeettomaksi. Prosessin käynnistyttyä ja vahvistuttua itseään toteuttavaksi katsottiin, että pa
remman kaupunkiympäristön laadun tavoitteet oli sisäistetty kaupungin organisaatiossa. Projek
ti ja laatutyöryhmä purettiin vuonna 1996, ja tehtäviä ryhdyttiin hoitamaan linjaorganisaatiossa. 
Laaturyhmän työ toisaalta myös jatkui ja laajenikin: rakennusvalvontaan muodostettiin uusi 
tarkastustyöryhmä, johon kuuluivat samat vastuuhenkilöt kuin Petosella laaturyhmään.248

4. tulos: Tehtiin seurantaa, ja toiminta kehittyi

Petosen projektin aikana hankkeen tavoitteiden toteutumista seurattiin säännöllisesti sekä jatku
vana käytännön toimintana että virallisemmin kaupungin organisaatiossa käsitellyin katsauksin.

245 Haastattelut, liite
246 EO 21.4.1995
247 HR 11.2.1997
248 Haastattelut, liite
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Kuva 35: Pyörän lähipalveluja tammikuussa 2008.249

Seurantaa
Petosen alueen toteutumista ja laadullisia periaatteita käytiin läpi kerran vuodessa kokoontu
neessa, Kuopion ykköspäättäjistä koostuneessa Petosen toimikunnassa.

Pääasiassa käytännön seuranta tapahtui osana Petosen projektia, joka tuotti vuositilastoja ja 
muuta määrällistä tietoa laaturyhmän ja muiden osapuolten käyttöön. Laadullisten tavoitteiden 
toteutumista seurattiin sekä käsittelyyn tulleiden suunnitelmien avulla että työryhmän raken
nettuihin kohteisiin tekemin maastokäynnein. Havaintojen perusteella voitiin kiinnittää huo
miota suunnittelu- ja rakentamisohjeiden toteutumisen kannalta oleellisina pidettyihin kohtiin 
seuraavien kohteiden suunnitelmissa.

Tämän tutkimuksen kohteena olevia Pyörön keskustan kortteleita Petosen selvityksissä ja 
seuranta-arvioissa ei ole käsitelty muutoin kuin osana suurempaa aineistoa.

Selvityksiä
Petosesta tehtiin projektin kuluessa kaksi selvitystä, joiden molempien tekijät myös olivat osal
listuneet suunnitteluprosessiin. Heikki Tegelman vastasi kaavoituspäällikkönä kaupunkisuun
nittelusta, ja Juhani Mikkonen toimi Petosen projekti-insinöörinä ja laaturyhmän sihteerinä.

Tegelman teki vuonna 1990 ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen asumisen, 
asuntorakentamisen ja asuinympäristön rakentamisen ohjauksesta, esimerkkinä Petosen alue.249 250 
Tämän AROK-osaselvityksen raportin mukaan Petonen on johdonmukaisesti suunniteltu ja 
toteutettu alue, joka oli mukana tarkentuvassa yleiskaavoituksessa ja siihen kytkeytyvässä kun
tasuunnittelussa 1970-luvun alusta alkaen.

Ilman edeltävää Rauhalahden kartanon maakauppaa Petosen aluekokonaisuutta ja siihen kyt
keytyvää Jynkkä-Leväsen aluetta ei Tegelmanin mukaan olisi voitu toteuttaa eikä tonttitarjonnan 
jatkuvuutta taata. Asumisen määrälliset ja osittain myös laadulliset tavoitteet määräytyivät selvi-

249 Valokuva /TSi
250 Tegelman 1990, AROK-osaselvItys
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tyksen mukaan rakennuslain mukaisen kaavoituksen, kunnallislain mukaisen kuntasuunnittelun 
ja niiden nojalla tehtyjen päätösten tuloksena. Eniten tavoitteistot siirtyivät maanluovutuseh- 
tojen kautta toteutukseen kunnallisen vuokrataloyhtiön, Niiralan kulma Oy:n kohteissa. Kovan 
rahan tuotanto oli sidottu lähinnä kaavojen juridiikkaan ja toteuttamisohjeistoihin.

AROK-selvityksen mukaan Petosen rakentamismalli vastasi perinteistä kaupunkirakentamis
ta erillisine tontinluovutuksineen. Lopputuloksessa (turhankin) harvat arkkitehtonisesti hyvät 
toteutukset tukevat ”normaalirakentamista”, joka sekään ei ole ”turhan monotonista betoni- 
elementtituotantoa”. Hallitun toteutuksen takeena oli Tegelmanin mukaan linjaorganisaatiota 
koordinoiva toteutusprojekti sekä siihen kytkeytynyt, suunnitelmat hyväksynyt laaturyhmä. Vir
heenä Petosen suunnittelussa Tegelman pitää yhden nimen valintaa myyntinimikkeeksi: ”alue
han koostuu lukuisista eriluonteisista kokonaisuuksista ja vastaa kooltaan lähes Kanta-Kuopion 
osuutta ruutukeskustasta Päivärantaan.”251

Projekti-insinööri Juhani Mikkonen selvitti vuonna 1992 kaupungin yleiskaavatoimiston toi
meksiannosta ja samalla omana opinnäytetyönään uuden yhdyskunnan rakentamiskustannuksia 
1980-luvulla rakennetun Neulamäen lähiön sekä Petosen tietojen pohjalta.

Mikkonen toteaa selvityksensä johtopäätöksenä, ettei Kuopiossa tavoitteena ollut asunto
alueiden laadun kohottaminen ollut vaikuttanut rakennuskustannuksiin. Hyvä [rakennussuun
nitelma on yleensä ollut myös hinnaltaan edullinen. Siten kyse on ollut suunnittelijan ammat
titaidosta ja kulloinkin vallinneesta markkinatilanteesta. Katujen ja yleisten alueiden korkea 
viherrakentamisen taso on lisännyt teknisen huollon [investointijkustannuksia 3-4 % aiempaan 

”normaaliin” tasoon verrattuna, mikä on alle 1 % alueiden kokonaiskustannuksista.252

Kuva 36: Pyörän keskusaukio kesäkuussa 2003.253

251 Tegelman 1990,5
252 Mikkonen 1992,49-53
253 Valokuva /TSi
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Projektin jälkeen Petonen oli esimerkkialueena ympäristöministeriön syksyllä 1997 käynnis
tämässä, mutta keväällä 1998 keskeytyneessä asuntoalueiden laadun ja kustannusten arvioinnin 
koeprojektissa. Paikkatietojärjestelmän käyttöön perustuvan selvityksen tärkein tavoite oli ra
kennetun ympäristön laadun indikaattoreiden testaus ja kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli 
verrata ympäristön laadun ja kustannusten suhdetta erityisesti lähiympäristössä. Petoselta tar
kastelun kohteena oli Länsi-Pyörön eteläpuolinen rivi- ja omakotialue. Väliraportin yhteenve
dossa todetaan mm, että ”rakentamisen ja luonnon suhde ko. alueella on harkittu ja toimiva ja 
että alueen sisällä luonto on pääosin virkistyskäytössä. Joutomaata on vähän.”254

Osapuolten omia arvioita
Petosen projektiin osallistuneiden avainhenkilöiden tätä tutkimusta varten pääasiassa vuonna 
1995 tehdyt haastattelut edustavat suunnitteluvaiheen arviointia jälkikäteen.

Haastattelujen yhteenveto on liitteenä.255 Haastattelujen perusteella suunnittelu-ja toteutus- 
prosessi onnistui vähintään kohtuullisesti. Kunnallistekniikassa toteutusketjun arvioitiin toimi
neen jopa hyvin. Kaupungin johto oli toimintaan tyytyväinen. Myös lopputulos ja alueen yleis
ilme tähän tutkimukseen haastateltujen avainhenkilöiden mielestä yleensä vastaa tavoiteltua.

Kaavoittajat pohtivat ohjauksen tasoa, kaupunkisuunnittelun ikuisuuskysymystä. Pyörän ko
kemusten perusteella katsottiin, että tiukempaa kaavallista ohjausta ehkä olisi tarvittu.Toisaalta 
väljemmin määräyksin ohjattua Itä-Pyöröä pidettiin lopputulokseltaan länsipuolta onnistuneem
pana, koska kokemuksista oli opittu.

Rakennuttajat ja rakennussuunnittelijat tutkimuksen kohteena olleissa kahdessa korttelissa 
näkivät tehtävänsä laatuajattelun näkökulmasta kiinnostavasti kahdella tavalla. Länsi-Pyörön 
kohdetta tekijät pitivät ”normaalina asuntoprojektina”, tosin todeten, että rakennuskustannusten 
pienentämiseksi tehty karsiminen huononsi lopputulosta. Itä-Pyörässä haluttiin - kaupungin 
viestittämien laatutavoitteiden mukaisesti - tehdä ”keskimääräistä parempi tuote”, mikä lähti 
kiinnostuksesta kehittää omaa toimintaa ja tehdä asukkaan tarpeista lähteviä, kestäviä taloja.

Aatekilpailun voittanut arkkitehti Reino Helminen laati kaupungin toimeksiannosta kon
sulttina pikkukaupungin mittakaavaan ohjaavia asemakaavan viitesuunnitelmia. Hän antaa 
tunnustuksensa lopputulokselle:

”Petonen [Pyörän keskusta] kyllä onnistui aika hyvin, vaikka korttelirakenne paikoin 
jäi hajanaiseksi. Kadunnäköiset parkkipaikat olivat aikamoinen oivallus.”256

OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN, HAVAINTOJA

Tämän tutkimuksen oheistuotteena on kirjattu muistiin havaintoja myös organisaatioiden op
pimisesta ja toiminnan kehittymisestä. Tämä ei ollut tutkimuksen aiheena, joten havainnot vain 
taustoittavat tutkimuksen tuloksia ja sijoittavat Petosen kuopiolaisen kaupunkirakentamisen 
jatkumoon. Petosen kokemuksia käytettiin hyödyksi jo projektin kuluessa, mutta suurin osa 
kehittämisestä on tapahtunut myöhemmin, ja impulsseja on tullut myös muualta kuin Petosen 
projektista.

254 Rakennetun ympäristön indikaattorit 1997, liite
255 Liite 3
256 RH 6.3.1995
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Kuva 37: Asemakaavan ja toteutuksen rakennevertaitua.2S7

”Organisaatiolle Petonen oli myös kasvatusprosessi. Mukana oli enimmillään noin 120 
henkilöä kaupungilta, ja nämä oppivat ajattelemaan asiakasta, jolle oltiin tekemässä 
hyvää ympäristöä.”258

Petonen oh ennen kaikkea Kuopion kaupungin oma projekti. Kaupungin organisaatiolle ja 
varsinkin sen tekniselle sektorille projektin merkittävin anti vaikuttaa olleen laatuajattelun si
säistäminen sekä asiakas- ja käyttäjänäkökulman vahvistuminen.

Asiakasnäkökulma

Asiakasnäkökulman havaitsemisesta Petosen suunnitelmien käyttäjän kohdalla löytyy valaiseva 
esimerkki yhdyskuntatekniikan puolelta: Petosella alkanut suunnitelmien tarkastelu - laatuter- 
minä suunnitelmakatselmukset - ennen työhön ryhtymistä vakiinnutettiin Kuopiossa yleiseksi 
käytännöksi kunnallistekniikan työmaakokousten yhteydessä.259 Petosen kokemusten pohjalta 
myös vanhoille alueille alkoi syntyä lähiöiden parannusryhmiä.260

Kuopion kasvu on jatkunut tasaisena vuosikymmeniä. Petosen kohdalla kasvuun varauduttiin 
laajennuksella, jota 2000-luvulla on alettu toteuttaa idän ja pohjoisen suuntaan kohti Kuopion 
keskustaa kiertyvänä Saaristokaupunkina. Kyseessä on useiden kaupunginosien ketju, jonka 
tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta yhdistämällä Petosen alue keskustaan myös itä- 
kautta. Saaristokaupungin toteutuksessa tukeudutaan Petosen kokemuksiin. Asuntoalueiden

257 HT 1998
258 HR 11.2.1997
259 SK 10.2.1997
260 BO 21.4.1995
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toteutuksessa pyritään hyvään lopputulokseen käyttämällä hyvää kaavasuunnittelua ja rakenta
mistapaohjeita. Kunnallistekniikka, kadut ja puistot toteutetaan määrätietoisesti ohjelmoituna 
projektityöskentelynä. Asuntorakentaminen alkoi Savolanniemestä vuonna 2002.261

Saaristokaupunki on Petosen tapaan neitseelliseen maastoon toteutettava uusi alue. Petoses- 
ta poiketen Saaristokaupungin suunnittelussa kuitenkin käytetään alueellisia asukastoimikuntia. 
Tähän luonnollisesti vaikuttavat myös vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain säädökset 
suunnittelun vuorovaikutteisuudesta.

Asemakaavoituksen tarkkuus

Petosen suunnittelun ja toteutuksen kuluessa seurattiin ja kehitettiin projektialueen asema
kaavoitusta. Länsi-Pyörön suhteellisen tiukan kaavan kokemusten perusteella kokeiltiin jon
kin verran väljempää asemakaavaa Itä-Pyörössä. Luotettiin talosuunnitteluun ja laaturyhmään, 
mutta jälkikäteen todettiin, että [alkuperäisistä] tavoitteista kuitenkin annettiin hieman liikaa 
periksi, ja että lopputulos huononi, vaikka tonttitehokkuutta lisäämällä saatiinkin ”urbaanimpaa 
miljöötä ja kiinnostavaa kattorytmiä”.

Kuva 38: Petoselta paluukaarto kohti keskustaa: Saaristokaupunki 2002-2010.262

261 Harjunheimo Hannu. Kuopion Saaristokaupunki - 2000-luvun asumista. Kuntatekniikka 2/2003, s. 38-39
262 Viistokuva Saaristokaupungin esitteestä vuodelta 2002
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Petosen kokemukset vaikuttivat asemakaavojen tarkkuutta lisäävästi muualla Kuopiossa, mm. 
Pappilanmäen, Särkilahden ja satama-alueen kohdalla. Pappilanmäen kaavaa voi luonnehtia 
erittäin yksityiskohtaiseksi, Särkilahdessa rakennustapaohjeet laadittiin yhdessä rakennutta
jien ja suunnittelijoiden kanssa, ja Kuopion satamassa luotetaan rakennuttajien tavoitteelliseen 
osaamiseen kohtalaisen tarkan kaavan pohjalta263.

Tavoitteiden ja suunnitelmien havainnollistaminen

Petosen suunnitelmat laadittiin vielä suurimmalta osin käsin piirtämällä. 1980-luvun lopul
la ja 1990-luvun alussa käytettiin arkkitehtien professionalisoitunutta esittämistekniikkaa, 
joka Hilkka Lehtosen mukaan ”tukeutui varhaismodernistiseen anonyymiin, täsmälliseen ja 
diagrammaattisen viivapiirtämiseen”.264 Käytetty piirustusten kieli oli kehittynyt viestimään 
muille ammattilaisille. Petosen suunnittelu- ja toteutusprosessissa ammattilaiset olivatkin 
ensisijainen kohderyhmä.

1990-luvun puolivälistä lähtien niin Kuopiossa kuin muuallakin on siirrytty tietokoneavustei
seen suunnitteluun, ja visualisoinnin mahdollisuudet ovat vieneet pohjimmaltaan rationalistista 
esittämistä huimasti eteenpäin. Samalla tulosteiden kieli on havainnollistunut ymmärrettäväm
mäksi myös muille kuin alan ammattilaisille.

Kuopiossa - kuten kaavoituksessa yleensäkin - rakennustapaohjeistosta on ryhdytty täyden
tämään monipuolisella visuaalisella aineistolla, mikä on huomattavasti helpottanut kaupunki
kuvallisten tavoitteiden yhteismitallista ymmärtämistä rakennussuunnittelussa. Kuopion kaa
voituksesta nykyisin vastaavat arvioivat tämän vaikuttaneen positiivisesti myös rakennettuun 
lopputulokseen.265

RAKENNETTU LOPPUTULOS, MUISTIIN MERKINTÖJÄ

Kaupunkisuunnittelun tehtävä varsinaisesti on ohjata jatkosuunnittelua, mutta koko prosessin 
lopputuotteen, rakennetun ympäristön laatua voidaan pitää myös kaupunkisuunnittelijan pe
rimmäisenä tavoitteena.

Rakennettu lopputulos ei ole ollut tämän, suunnittelun ohjausprosessia käsittelevän tutki
muksen aiheena. Tutkimuksen yhteydessä on kuitenkin kirjattu havaintoja ja vaikutelmia myös 
lopputuloksesta. Nämä oheistuotteena tulleet arvioinnit tukevat tutkimuksen tulosta, että Pe- 
tosella onnistuttiin luomaan edellytykset tavoitteiden mukaisen laadun syntymiselle.

Haastattelujen perusteella Petosella syntyi varsin kohtuullista ja Kuopion aikaisempia lähiö- 
kauden rakentamisvaiheita parempaa uutta kaupunkia:

”Hahmolliset umpikorttelitavoitteethan toteutuivat 60-70-prosenttisesti. Olivatko 
tavoitteet oikeat, on keskusteltavissa, mutta haluttua tiiveyden vaikutelmaa ei juuri 
muuten olisi voitu saavuttaa. Samoin toteutuivat eräät virikkeisyystavoitteet eli ettei 
kaikkien hajakorkeus ja ulkoasu ole monotoninen. Enemmän olisi saanut olla hyvien 
arkkitehtien taloja.”266

263 LK 26.5.2003
264 Lehtonen em, 94
265 esim. LK 26.5.2003
266 HT 29.1.1996
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Petosen yleisilmettä pidetään myös muualla kasvukeskuksissa samaan aikaan rakennettuihin 
alueisiin vertailun kestävänä. Rakennuksista ja arkkitehtuurista kokonaisuutena ei ole tehty 
jälkikäteistä arviointia.

Rakentamisen aikana Petosen aluetta ja rakennuksia arvioitiin lähinnä kaavoitusosaston vas
tuuhenkilöiden vetämissä maastokatselmuksissa, joihin osallistui myös muiden laaturyhmässä 
mukana olleiden organisaatioiden edustajia.

Huomionosoituksia

Petosen saamat tunnustukset ovat kohdistuneet erityisesti alueen valmisteluvaiheisiin eli pää
osin 1980-luvulla tehtyyn suunnittelutyöhön. Tunnustuksia annettiin valmisteluprosessin loppu
vaiheissa 1990-luvun alussa, ensimmäisten osa-alueiden lopputulosten alettua olla valmiita. Ra
kentaminen jatkui koko 1990-luvun, ja muutamat yksittäiset rakennukset ovat saaneet positiivista 
huomiota myös myöhemmin.

Julkaisut
Suomen rakennustaiteen museossa vuonna 1990 järjestetty Suomalaista kaupunkiarkkitehtuuria 

-näyttelyjä samannimisenä kirjana julkaistu näyttelyluettelo267 esittelivät Petosen suunnitelmia 
ja ensimmäisiä toteutettuja kohteita varsin laajasti ja monipuolisesti. Alueen suunnittelun ja 
suunnittelijoiden voi siten katsoa saaneen projektin alkuvaiheessa - edellä 2. luvun kappaleessa 

”Arkkitehdin laatukäsitys” tarkasteltua - kollegiaalista tunnustusta.268

Kuva 39: Valtion pelastusopisto Itä-Pyörössä, "tausta-arkkitehtuurista erottuva helmi".269

Arkkitehti-lehdessä ja muissa ammatillisis
sa julkaisuissa on myöhemmin esitelty useita 
Petoselle toteutettuja rakennuksia. Tämän tut
kimuksen kohteena olleet kaksi asuntokortte
lia eivät kuitenkaan ole ylittäneet ammatillista 
julkaisukynnystä.

SAFA-palkinto
Suomen Arkkitehtiliitto antoi vuoden 1991 
SAFA-palkinnon Kuopion kaupungille tun
nustuksena Petosen alueen korkeatasoisesta 
suunnittelusta ja toteutuksesta ennalta asetettu
jen tavoitteiden mukaisesti. Samalla liitto halusi 
painottaa Kuopion pitkäjänteisiä kaavoituspe
riaatteita yleisemminkin: "Kuopion kaavoitus 
perustuu toimivaan vuorovaikutukseen maan

267 Kautto et al. 1990
268 Esim. Arge 1994,4-5
269 Yleisen arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus Fahrenheit 451, 

arkkitehdit Mikko Heikkinen ja Markku Komonen. Valokuva /TSi, heinäkuu 2008
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käytön suunnittelun ja maapolitiikan välillä, ja myös yhteistyö kuntasuunnittelun kanssa on 
tuloksellista. Yleiskaavoituksessa Kuopio on kokoluokassaan edelläkävijöitä”.

Palkinnon perustelujen mukaan Petosen aluetta kehitettiin Kuopion pääkasvusuuntana, ja 
se oU [vuonna 1991] Helsingin Vuosaaren jälkeen toiseksi suurin rakenteilla olevista asunto-ja 
työpaikka-alueista Suomessa. Kaupunki on asettanut alueelle kunnianhimoiset laatutavoitteet, joita 
on toteutettu ansiokkaasti kaavoituksella ja kaupungin maanhankintapolitiikalla, useilla arkki
tehtuurikilpailuilla, rakentamisen laatuohjauksella sekä huolellisella ympäristörakentamisella. 
Petosen alueen toteutusperiaatteet soveltuvat hyvin myös täydennysrakentamiseen, jolloin niillä 
on yleisempääkin merkitystä niin Kuopiossa kuin muissa kaupungeissa.270

SAFA-palkinnon sääntöjen mukaan se annetaan ”tunnustuksena kunnalle [tai muulle yh
teisölle], joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten 
aikaansaamiseksi.” Vuonna 1974 perustetun, edelleenkin jettavan palkinnon tarkoituksena on 

”kiinnittää huomiota ihmisen elinympäristön uudistamis-, rakentamis- ja säilyttämistyöhön ja 
kannustaa elinympäristön säätelyn ja suunnittelun piirissä toimivia luottamus- ja virkamiehiä 
sekä suunnittelijoita ja toteuttajia palkitsemalla parhaita esimerkkejä”. Palkinto annetaan ”toi
minnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt tarkoituksenmukaista ja hallittua yhdyskun- 
takehitystä ja hyvän elinympäristön syntymistä”.

Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään palkinnon sääntöjen mukaan ”erityistä huo
miota toiminnan hallittuun pitkäjänteisyyteen, luontevaan sopeutuvuuteen yhdyskunnan olo
suhteisiin, tulosten sosiaalisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin 
sekä toiminnan yleiseen merkitykseen”.271

Kuva 40: Kaupunkimaisuuden ja luonnon sovitus: toisen tutkimuskohteen,
Länsi-Pyörön korttelin nro 32-50 sisäpiha.272

270 SAFA 1992
271 SAFA-palkinnon säänöt 15.5.1974, korjattu 22.8.1987
272 Valokuva Я51, kesäkuu 2003
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Kuopion kaupungille tunnustuksena Petosen suunnittelusta ja toteutuksesta annettu vuoden 
1991 SAFA-palkinto luovutettiin SAFAn juhlavuoden vuoksi poikkeuksellisesti vasta seuraava- 
na vuonna, liiton ioo-vuotisjuhlien alkutapahtumana 30.1.1992. Kaupungin puolesta palkinnon 
ottivat vastaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Mänttäri, kaupunginjohtaja Kauko 
Heuru, vs. kaavoituspäällikkö Tapio Räsänen, yhteyspäällikkö Heikki Ryynänen sekä kaupungin 
vuokrataloyhtiön, Niiralan kulma Oy:n toimitusjohtaja Seppo Jääskeläinen.

SAFA-palkintolautakuntaan kuuluivat vuonna 1991 liiton puheenjohtaja, arkkitehti, tekn.lis. 
Esko Kahri, ympäristöministeriön edustajana yliarkkitehti Pentti Pantzar, SAFAn edustajana 
arkkitehti Kai Wartiainen sekä kunnallisten keskusjärjestöjen edustajina apulaisosastopäällikkö 
Pertti Meurman ja arkkitehti Ahti Kekkonen.273

PÄÄTELMÄT

Tämä tutkimus on lähestynyt kaupunkisuunnittelun kulkuun ja laadunhallintaan liittyviä on
gelmia kahden konkreettisen esimerkin, Kuopion Petosella toteutettujen asuinkorttelien avulla. 
Yleiskysymyksenä oli millaisella prosessilla hyvää rakennettua ympäristöä tulisi tavoitella, ja täs
mennettynä kysymyksenä, miten Petosella valittu laadunhallinnan prosessi toimi?

Käyttämällä tarkastelukehikkona laadunohjauksen käsitteitä tavoitteena oli testata ja kehittää 
yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja kaupunkisuunnittelun prosessin ja sen tuotteiden 
arviointiin sekä prosessin häiriöiden tunnistamiseen ja lopputuloksen kaupunkikuvallisen laa
dun hallintaan ex ante eli suunnitteluprosessin kuluessa.

Tavoitteena oli myös käsitteistön selkeytys, suunnittelun ja laadunohjauksen kielen täsmen
täminen jatkuvan parantamisen näkökulmasta.

Oletusasiakas: nuoret perheet ja puistokaupunki

Laadunhallinnan tarkasteluissa asiakkaan ja käyttäjän näkökulma on väistämätön. Tämä tutki
mus pohjautuu eurooppalaiseen, ISO 9000 -standardeihin kirjattuun laatuajatteluun. Standar
din mukaan laatua on ”se, missä määrin [tuotteen tai palvelun] luontaiset ominaisuudet täyttävät 
vaatimukset.”274

Vaatimuksilla on myös esittäjänsä. Suunnitteluprosessin tavoitteena on tyydyttää tiedossa ole
van tai suunnittelijan itsensä olettaman käyttäjän vaatimukset. Petosta suunniteltaessa vallinneen 
paradigman mukaan nimenomaan asiantuntijoiden oletettiin kykenevän tähän275. Kuopion kau
punki oli myös antanut heille vastaavat valtuudet.

Petosen ja se osana tämän tutkimuksen kohdealueena olevan Pyörön keskustan kaupunkiku
vaa ja ulkonäköä koskevat tavoitteet muodostettiin osana suunnitteluprosessia ja sen kuluessa. 
Suunnittelijoilla oli väestöennusteisiin perustuvat tiedot tulevasta asukasrakenteesta ja ammat
titaitoon ja kokemukseen perustuvat oletukset tulevien käyttäjien vaatimuksista.276

Petosen aluetta suunniteltiin selkeästi pääasiassa nuorille perheille, mikä otettiin huomioon 
ympäristön suunnittelussa sekä palvelujen rakenteessa ja ajoituksessa. Alueelta koottujen tilas
totietojen277 mukaan ikä- ja ruokakuntarakenteen ennusteet myös toteutuivat.

273 Arkkitehtiuutiset 3/1992,16-17
274 SFS 2001, SFS-EN ISO 9000, 22
275 ks. esim. Lehtonen em, 93
276 Flaastattelut, liite
277 Liite 4
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”Nuorille perheille ja lähiöporukalle suunniteltiin. Palleronäkökulma oli vahvasti esillä. 
Mietittiin elinpiirejä ja tehtiin leikkikenttiä. Huolehdittiin jatkuvista ja pääkadut alit
tavista kulkureiteistä. Viher-ja pyöräilyverkostosta tehtiin kattava ja toimiva.”278

Erityisiä suunnitteluprosessin sisäisen asiakkaan tai rakennetun ympäristön loppukäyttäjän 
tarpeita ja odotuksia kartoittavia selvityksiä ei tehty. Asiakasnäkökulma oli Petosen valmiste
lu- ja suunnitteluvaiheissa käytössä, mutta vain välillisesti ja varsin suppeana. Koska Petosel- 
la tehtiin uutta kaupunkia, tässä tutkimuksessa ei ole juurikaan voitu tarkastella ”vaatimusten 
mukaisuudesta” laajennetun laatukäsityksen, kuten esimerkiksi asukkaan odottaman kokemuk
sellisuuden toteutumista.

Vastaus 1: Laadunhallinta toimi tarkoitetulla tavalla

Petosen suunnittelussa muotoiltiin kaupunkikuvallisen laadun tavoitteet ja vaatimukset, jotka 
tämän tutkimuksen mukaan myös valtaosaltaan toteutuivat valmiissa ympäristössä. Vastauksena 
luvussa i muotoiltuun tutkimusongelmaa kuvaavaan ensimmäiseen kysymykseen voidaan siten 
sanoa, että laadunhallinta Petosen projektissa toimi, vaikka olosuhteet ja vaatimukset kehittyi
vät prosessin kuluessa. Kuopion kaupunki sai mitä tilasi, ja myös projektista vastuulliset olivat 
saamaansa kohtalaisen tyytyväisiä.

Tavoiteltu laatutaso saavutettiin myös yleisen ammatillista arvostuksen, Suomen Arkkitehti
liiton vuonna 1992 antaman SAFA-palkinnon muodossa. Palkinnon perustelujen mukaan se an
nettiin Kuopion kaupungille Petosen alueen korkeatasoisesta suunnittelusta ennalta asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Perusteluissa todettiin mm. kaupungin asettaneen alueelle kunnianhi
moiset laatutavoitteet, joita oli toteutettu ansiokkaasti.279

Petosen laadunhallinnassa avainasemassa oli laaturyhmä, jonka avulla kyettiin huolehtimaan ko
konaisnäkemyksen välittymisestä ja tavoitteiden täsmentymisestä prosessin kuluessa. Tekniikoista 
nousevat esiin rakennussuunnitelmien arviointi kokouksissa sekä paikalla tehdyt katselmukset.

Myöskään suunnittelu- ja toteutusprosesseissa ei tässä tutkimuksessa havaittu häiriöitä suun- 
nitelmaketjussa (osayleiskaava - asemakaava - suunnittelu- ja rakentamisohjeet - rakennussuun
nitelmat) tai organisaatioketjussa (kaupunginvaltuusto /kaupunginhallitus /tekninen lautakunta 
- tekninen virasto /kaavoitusosasto - kaavakonsultti - laaturyhmä — rakennuttaja - suunnitte
lija - urakoitsija).

”Projektina Petonen toimi hyvin; rahoitusjärjestely ja aikataulut pitivät, ja tarvittavat 
valtionosuuspäätöksetkin tulivat ajallaan. Ministerien poliittiset sihteerit olivat tässä 
avainasemassa”280

Vastaus 2: Laatuajattelusta lisäarvoa räätälöintiin

Tutkimuksen esimerkkien valossa kaupunkisuunnittelun prosessia voitiin hallita laatuajattelun 
viitekehyksessä, asetettujen tavoitteiden avulla. Vastauksena luvussa i muotoiltuun tutkimus
ongelmaa kuvaavaan toiseen kysymykseen voidaan sanoa, että yleinen laatujohtamisen malli

278 HR 11.2.1997
279 SAFA 1992
280 JK 21.4.1995
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todennäköisesti ei olisi toiminut, vaan tarvittiin laatuajattelun pohjalta kehitetty kuopiolainen 
sovellus räätälöitynä Petosen projektin vaatimuksiin. Tätä kysymystä on tarkasteltu lähemmin 
edellä kappaleessa Petosen Esplanadikaupungin suunnittelun laadunhallinta esitetyissä tutki
muksen tuloksissa.

Laatuajattelusta saatiin lisäarvoa tässä tutkimuksessa tarkasteltujen asuinkorttelien moni
mutkaisiin ja pitkäkestoisiin valmisteluprosesseihin. Avaintekijät liittyvät palvelun laatuun ja 
organisaatioyksiköiden itseohjautuvuuteen. Sisäisten asiakkaiden tiedonkulusta huolehtiminen 
paitsi kehitti ja selkeytti toimintoja ja sujuvoitti rutiineja, myös sai aikaan kokemuksia palvelusta. 
Kyse ei ollut pelkästään arkkitehtonisesta tai teknisestä osaamisesta:

”Kaavoitusosastolta viestitettiin selkeän muutoksen makua ja uuden hakua. Myös kau
punkisuunnittelusta syötettiin aktiivisesti tietoa väestöennusteista ja tilastoseurannasta. 
Tästä syntyi runsaasti positiivista ajattelua ja tavoitteellisuutta.’’281

Laatuajattelusta on tullut osa länsimaista kehitystä. Professori Olavi Borgin sanoi ”Yhdys
valloista peräisin olevat monet yhteiskunnalliset aatteet ovat kummallisella tavalla ja voimalla 
kulkeutuneet ja levinneet Suomeen, usein tietyllä viiveellä Ruotsin kautta”.282 Mielenkiintoista 
on havaita sama tausta ja reitti myös [ arkkitehti toi minnan] laatuajattelun nousemisessa 1990- 
luvulla, ensin keskustelun ja sitten mallien283 ja sovellusten tasolle.

Petosen kohdalla valittu väljähkö kaava ja yleispiirteiset ohjeet ovat suunnittelijoiden oman 
arvion mukaan saattaneet olla virhe. Tarkemmin tutkittu liitteistö olisi heidän mukaansa saat
tanut johtaa parempaan lopputulokseen.284 Toisaalta tämä olisi ollut vastoin [myös Petosen 
suunnittelun aikana vallinnutta] kaavoituksen nopeuttamistavoitetta ja yksityisen rakennus
suunnittelun vapauttamista.

Julkisen tilanmuodostuksen ja kaupunkikuvan kannalta laatuajattelu kiertyy tasapainotte
luun ennakko-ohjauksen ja prosessin kuluessa tapahtuvan ohjauksen ja yhteistoiminnan välillä. 
Tarkkaa kaavaa voi pitää tarkoituksenmukaisena esimerkiksi silloin, kun toteutus tapahtuu suu
rehkoissa osissa ja tilaaja on osaava, vastuuntuntoinen ja tuotekehityshakuinen. Hyvälle suun
nittelijalle, jolla on kyky ymmärtää reunaehdot sekä taito tulkita ja kehittää, kaupunkikuvan 
kannalta olennaisiin asioihin yksityiskohtaisestikaan kohdistettu kaava ei ole este.

Neitseelliseen ympäristöön, kuten Petoselle suunniteltaessa elää haave tyhjästä pöydästä. Tällöin 
aikaan ja paikkaan sidotun kontekstin muodostaminen lankeaa kaupunkisuunnittelijan tehtäväksi. 
Petosella tässä käytettiin apuna laatuajattelua ja laatutavoitteista viestimistä. Yleisen tavoitetason 
viestiminen tämän tutkimuksen mukaan myös onnistui, mikä loi edellytykset laaturyhmän ja yk
sittäisten viranhaltijoiden ohjauksen onnistumiselle käytännössä. Laatuajattelu toi lisäarvoa.

Vaatimusten mukaisuudesta niiden ymmärtämiseen

Petosella saavutettiin laatuajattelun mielessä vaatimusten mukaista teknistä laatua, joka luon
teeltaan oli kohtalaisen yksiselitteisesti määriteltävissä ja mitattavissa. Laadunhallinta tämän 
tutkimuksen rajallisessa mielessä toimi, samaan tapaan kuin mihin tarkoitukseen se teollisessa 
tuotannossa alun perin kehitettiin.

281 EO 21.4.1995
282 Aatteiden uusi aalto, prof. Olavi Borgin haastattelu, Helsingin Sanomat 5.3.1995
283 Esim ATI, 1994
284 esim. Tegelman 1990,25
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Laatujohtamisen (ja kaupunkisuunnittelunkin perimmäisen tavoitteen, rakennetun ympäristön) 
näkökulmasta etukäteen asetettujen vaatimusten tai asiakkaan odotusten täyttyminen kuitenkin 
on vasta minimitason varmistamista ja verrattavissa vaikkapa säädösten ja normien noudattami
seen. Ensimmäiseltä askelmalta ylöspäin pyrittäessä, odotusten ylittämistä ja jatkuvaa paranta
mista tavoiteltaessa tullaan tilanteisiin, joissa esitetään erinomaisiksi arvioitavia, joskus ainutlaa
tuisiakin ratkaisuja, jotka kuitenkin poikkeavat ennakkomäärittelyistä.

Petosella yleensä ja myös tämän tutkimuksen kohteena olleiden Pyörön kortteleiden kohdal
la laaturyhmä arvioidessaan rakennussuunnitelmia joutui ymmärtämään kaavojen tavoitteita ja 
niiden tarkoitusta laajemmin kuin mihin kirjaimellisesti tulkiten voitiin päätyä. Kokonaisnä
kemyksen ja asiantuntijaelimen arvion pohjalta oh helppo hyväksyä laatutason ylittäviä poik
keamia. Näidenkin korttelien kohdalle näitä haastattelujen mukaan osui muutamia arkipäivän 
parannuksiksi luonnehdittavia.

Miten edesauttaa odotusten ylittämistä?

Petonen, kuten kaupunkisuunnittelun projektit aina, oli ainutkertainen ja tuotti aikaansa ja 
paikkaansa sidottuja, asianosaisten tarpeisiin ja odotuksiin sovitettuja yksilöllisiä ratkaisuja. 
Projektin alkuvaiheissa näistä oli vain yleispiirteisiä käsityksiä, joita prosessin kuluessa ja sekä 
ulkopuolelta tulleen että prosessin itse tuottaman tiedon karttuessa täsmennettiin tekstein ja 
piirroksin ilmaistuiksi vaatimusten kuvauksiksi.

Petosenkin suunnittelu ja toteutus voidaan nähdä dynaamisena, jatkuvasti muuttuvassa ja 
kehittyvässä tilanteessa tapahtuneena lisäarvon tuottamis- ja organisaation oppimisprosessina. 
Suunnittelu oh sekä perinteistä suunnitelmien tuottamista asiantuntijavoimin että osapuolten 
välisten monimutkaisten neuvottelujen tuloksien kirjaamista suunnitelmiin ja vuorovaikutteisesti 
tapahtuvaa osallistumista. Jotakin aiemmin nähtyä parempaa Petosella selvästi tavoiteltiin.

”Tavoitteethan olivat korkealla. Asuntomessut vuonna 1978 olivat asettaneet riman jo 
kohtuullisen ylös, ja Neulamäen kokemuksia evaluoitiin paremman lopputuloksen saa
vuttamiseksi Petosella.” 285

Haastattelujen mukaan ja prosessin tarkastelun perusteella olennaista Petosen laadunhal
linnassa oli huolehtiminen myös kirjoittamattomien laatutavoitteiden välittymisestä. Tieto
teoreettinen käsittely ei ole kuulunut tämän tutkimuksen näkökulmiin, mutta mainittakoon 
tässä kuitenkin käsite hiljainen tieto (tacit knowledge), joka on peräisin Polanyiltä (1958). Tällä 
viitataan ekplisiittisen tiedon (explicit knowledge) rinnalla olevaan toiseen tiedon ulottuvuuteen, 
joka vaikuttaa tekojen taustalla, vaikka sitä ei välttämättä kyetä kuvaamaan. 1990-luvulla hiljai
sen tiedon merkitystä on tarkasteltu monilla aloilla. Arkkitehtuuriin ja kaupunkisuunnitteluun 
liittyen sitä on käsitellyt esim. Seppo Aura.286

Petosesta hankkeen valmisteluaikana syntyneessä mielikuvassa ja luottamuksen rakentamises
sa oli keskeistä, että hankkeella oli kasvot. Kasvoiksi profiloitui muutaman keskeisen teknisen 
sektorin virkamiehen ryhmä, jolla oli myös koko projektin ja kaupungin tuki sekä tarpeeksi re
sursseja kontaktien ylläpitoon ja tiedottamiseen. Organisaatioon syntyi tunne yhteisestä asiasta, 
jossa ihmiset toimivat ihmisten kanssa.

285 EO 21.4.1995
286 Aura et ai. 2001
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Kuva 41: Ote arkkitehti Reino Helmisen aksonometriasta.

”Meillä oli saatu aikaan Petosen henki, joka innosti luottamushenkilöitä ja joka vai
kutti myös työmaakoppikokouksissa. Työskentelytapa oli hyvin familiääri ja epämuo
dollinen.”287

”Heikki Ryynäselle projektipäällikkönä pitää nostaa hattua. Hän jaksoi innostaa ja toi
mia katalysaattorina. Juhani Mikkonen sihteerinä ja tarkkana insinöörinä oli hänelle 
sopiva aisapari.”288

Tämän tutkimuksen kohteena olleista Pyörön kortteleista - ja haastattelujen perusteella Pe
tosen alueesta yleensäkin - tuli suunnilleen sellaista ympäristöä kuin yleispiirteisessä suunnit
telussa ja asemakaavoituksessa tavoiteltiin. Laatua kyettiin hallitsemaan ja varmistamaan. Ilman 
vastausta jää kuitenkin kysymys, miten kortteleista olisi voinut tulla selvästi tavoiteltua parempia, 
vai olisiko näin voinut tapahtua.

287 JK 21.4.1995
288 HT 20.4.1995
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Petosen avainhenkilöiden haastatteluista yhtenä mahdollisena vastauksena nousee esiin suun
nittelijoiden valinta. Kysymys oli Petosen suunnittelun aikaan ajankohtainen mm. 1980-luvulla 
ilmenneiden rakennusvirheiden vuoksi, ja asiasta annettiin myös suosituksia Esimerkiksi silloi
nen rakennushallitus kesällä 1992 julkaisemassaan ohjeessa ”Suunnittelijoiden valinta ja suun- 
nittelupalkkion määritys valtion talonrakennushankkeissa” näki suunnittelijan valinnan olevan 
rakennushankkeen tärkeimpiä laatutekijöitä.

Petosen kohdalla voitaisiin ehkä professori Kaj Nymanin tavoin ajatella, että suunnittelijan 
erityinen osaaminen on kyky saada aikaan representaatioita, joilla tuotetaan ihmisen lajityypilli
siin tottumuksiin liittyvää ympäristön käyttöä. Arkkitehdin kyky olisi siinä, että hän osaa antaa 
tietoisen hahmon tiedostamattomalle ruumiin viisaudelle. Tällaisen taiteilijan kyvyn omaksumi
seen kukaan ei voi pyrkiä tietoisesti. Viihtymisen aikaansaamiseen ja ihmisyyden edistämiseen 
arkielämää jalostamalla voi pyrkiä.

Nyman kuitenkin korostaa myös järjen käyttöä ja toteaa, että arkkitehtuurissa järki on lei
mallisesti ns. talonpoikaisjärkeä; kun on kyse ihmisen omasta ympäristöstä, jokainen on oman 
elämänsä paras asiantuntija. Suunnittelijan on oltava nöyrä, mutta ”ei kuitenkaan niin nöyrä, 
että hän vain piirtää puhtaaksi maallikoiden mielipiteitä”.289

Laittamalla projektin liikkeelle (alkup. latinasta projectus, [esim. keihään] heitto eteenpäin) 
kaupunkisuunnittelijat loivat rajaamansa edellytykset rakennetun ympäristön toteuttamiselle. 
Rakennusten toteuttajat puolestaan loivat näyttämöitä ja edellytyksiä tuleville tapahtumille. 
Petonen ja sen keskustakorttelit saivat paikkansa ja jäivät elämään Kuopion kaupunkikehityk
sen jatkumossa.

TUTKIMUSMENETELMIEN TOIMIMINEN

Valittu menetelmä, suunnitelma- ja päätösasiakirjojen havainnoiva analysointi yhdistettynä 
prosessin avainhenkilöiden haastatteluihin ja saatujen havaintojen tiivistäminen yksinkertaisiin 
tarkastelumatriiseihin toimi kohtalaisen tehokkaasti.

Menetelmällä saatiin vastauksia asetettuihin kysymyksiinpä se myös auttoi pysyttäytymään 
tutkimuksen rajauksissa, kun kirjallisuustutkimus nosti esiin laajojakin suunnittelun ja loppu
tuloksen laadun muodostumiseen ja arviointiin liittyviä muita kysymyksiä.

Muita mahdollisia näkökulmia ja jatkotutkimuksen aiheita

Tämä tutkimus on rajattu kaupunkisuunnittelun laadun hallintaan itse suunnitteluprosessissa. 
Kiinnostavia kysymyksiä nousee esiin laajentamalla näkökulmaa ja tarkastelemalla alun perin 
sotateollisuuden ja tuotannollisen toiminnan tarpeista kehittyneen laatuajattelun soveltamisesta 
kaupunkisuunnittelun prosesseihin.

Suunnittelussa ennalta asetettujen vaatimusten täyttämisen rinnalle ja mahdollisesti edellekin 
nousee suunnitteluun sisään rakennettu innovatiivisuuden, uusien mahdollisuuksien ja ratkai
sujen hakemisen tavoite. Onko nämä toisiaan täydentävät näkökulmat yhdistettävissä niin, että 
niiden pohjalta on kehitettävissä jonkinlainen kaupunkisuunnittelun laatujohtamiseen hybri
dimalli? Maihin mahdollisesti voisi yhdistää ennakkovaatimukset, innovatiivisuuden ja lisäksi 
asiakkaan kuulemisen ja hänen vaatimustensa huomioimisen.

289 Nyman 2002
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Petosen nykyisten asukkaiden ja käyttäjien odotuksista ja kokemuksista alueen laadusta myös 
esimerkiksi sosioekonomisten tavoitteiden muodostamisen ja toteutumisen kannalta ei ole tietoa. 
Petosellahan asiakkaan vaatimukset oletti suunnittelu- ja toteuttamiskoneisto.

Tärkeä näkökulma on myös fyysisen lopputuloksen, rakennetun ympäristön esteettinen laatu 
ja toimivuus asukkaiden ja käyttäjien kannalta ja heitä kuulemalla. Miten esimerkiksi ikä, sosiaa
linen asema, koulutus, liikkuvuus, elämäntapa ja asuinpaikan sijainti vaikuttavat mielikuvaan 
ympäristöstä? Tähän liittyvän, ympäristön kokemiseen liittyvän kiinnostavan aiheen tarjoaisi 
myös Petosen maineen ja mielikuvien muodostuminen esim. 2000-luvun uutisoinnin valossa.

YHTEENVETO

Tavoitteena laadullisesti eheää kaupunkiympäristöä

Tämän tutkimuksen yhteydessä olen tarkastellut, miten monialaisen projektin suunnittelussa 
tavoiteltiin ja hallittiin kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön esteettistä laatua.

Kiinnostuin aiheesta mm. Kuopion Petosen saatua vuonna 1992 Suomen Arkkitehtiliiton 
SAFA-palkinnon ”korkeatasoisesta suunnittelusta ja toteutuksesta ennalta asetettujen tavoit
teiden mukaisesti”.

Esimerkeiksi olen valinnut Petosen keskustan, Pyörän, kaksi tyypillistä kerrostalokorttelia, 
joiden kohdalla seurasin kunnianhimoisten kaupunkikuvallisten tavoitteiden muodostamista ja 
rakennetun ympäristön muotoutumista monivaiheisessa mutta johdonmukaisessa suunnittelu
prosessissa 1980-luvulta 1990-luvulle.

Kuopion kaupunki laajeni 1980-luvulla etelään Petosen alueelle ja pyrki silloin tietoisesti ko
hottamaan asuinympäristön laatua. Perusta oli luotu maapolitiikalla ja maanhankinnalla 1970- 
luvulla. Petosen suunnittelussa ja toteuttamisessa haettiin monipuolisia esimerkkejä laadukkaasta 
rakennetusta ympäristöstä. Haluttiin saada aikaan hyvää perustasoa, jota vasten myös huiput 
erottuvat. Petosella tavoiteltu laatutaso myös saavutettiin, ja samalla koko Kuopiossa yleinen 
tavoitetasoja sittemmin uudempien alueiden ympäristön laatu nousi. Voidaan sanoa myös että 
tapahtui laadullista eheytymistä.

Miten tämä tapahtui? Petosen suunnittelun ja toteutuksen aikaan kaupunginjohtajana toi
mineen Juhani Koskisen sanoin (1995) ”oli saatu aikaan Petosen henki, joka innosti luottamus- 
henkilöitä ja joka vaikutti myös työmaakoppikokouksissa. Työskentelytapa oli hyvin familiääri 
ja epämuodollinen”.

Petosen vaiheet

”Puistokaupunki Petosen” suunnitteluja muu valmistelu käynnistettiin 1980-luvun alussa. Kau
punginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 1987. Kaavan perusratkaisuja oli keskeiselle ylätasan
teelle Pyöröön sijoitettu aluekeskus, johon suunniteltiin alue-, paikallis- ja lähikeskustasoisia 
palveluja, palveluteollisuutta sekä kaupunkimaista kerrostaloasutusta.

Petosen aluekeskuksen sijoitusta voi pitää esimerkkinä eräästä yhdyskuntasuunnittelun laa
dun muodostumisen piirteestä: perusasioita on asioiden etenemisen vuoksi lyötävä lukkoon 
hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä ratkaisuja enää myöhemmin kyseenalaisteta, tai ainakaan niitä 
ei voida muuttaa.
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Asemakaavoitus aloitettiin 1985, ja rakentaminen alkoi 1986. Asemakaavojen laatimisen yh
teydessä valmisteltiin suunnittelu- ja rakennustapaohjeet. Pyörän aluekeskuksen aatekilpailu 
järjestettiin 1984 ja julkisten palvelujen keskustakorttelin arkkitehtuurikilpailu 1987.

Linjaorganisaation toimintoja koordinoimaan kaupunki oli perustanut toteutusprojektin. 
Suunnittelun ja rakentamisen laatua valvoi ja suunnitelmat hyväksyi ennakkoon ennen virallisia 
käsittelyjä erityinen Petosen ns. laaturyhmä, joka toimi 10 vuotta kaupungin teknisen sektorin 
eri yksiköiden matriisiorganisaationa. Talonrakennussuunnitelmien lisäksi katu-, viher-, puis
to-, urheilu-, virkistys- ym. kaupunkikuvaan vaikuttavien rakenteiden suunnitelmat käsiteltiin 
luonnosvaiheessa laaturyhmässä.

Olemassa olollaan laaturyhmä viesti kaupungin tavoitteen saada aikaan korkeatasoista ja 
onnistunutta ympäristöä. Samalla ryhmä tarjosi sopivan epävirallisen keskustelufoorumin ta
voitteiden eteenpäinviemiseksi ja tulkitsemiseksi.

Laadullisia periaatteita ja alueen toteutumista käytiin läpi myös kerran vuodessa kokoontu
neessa, Kuopion ykköspäättäjistä koostuneessa Petosen toimikunnassa.

Suunnittelun tavoitteet

Petosta pidettiin suunnitteluajankohtanaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella mahdollisesti 
viimeisenä huomattavana uutena kaupunginosana, joka on suunniteltu ja rakennettu neitseel
liseen maastoon.

Metsälähiöiden kritiikin paineet kohdistuivat erityisesti Pyörän suunnitteluun. Aatekilpailun 
ohjelma heijasteli uusia virtauksia: eri toimintojen voimakasta erottelua ja normitettua ihanne- 
ympäristöä ei nähty enää yksinomaan tavoittelemisen arvoisena. Myös keskustelu kaupunki- 
rakennustaiteesta ja yhdyskuntien fyysisen rakenteen kehittämisestä oli saanut uutta pontta. 
Asiantuntijoiden piirissä myös Helsingin ulkopuolella oli lisääntymässä usko ”kaupunkimaisen 
elinympäristön” kehittämismahdollisuuksiin valinnaisuutta lisäävänä vaihtoehtona sotien jäl
keen rakennetuille asuinympäristöille.

Maassa vallitsi yleinen suunnitteluoptimismi: uskottiin että kehityksen kulkuja pystytään 
ennakoimaan ja ennustamaan sekä vaikuttamaan suunnittelemalla tulevaisuuteen. Petosen alue 
suunniteltiin ja toteutettiin johdonmukaisesti, suurista kokonaisuuksista osa-alueisiin ja yksit
täisiin taloihin. Määrälliset ja laadulliset tavoitteet määräytyivät rakennuslain mukaisen kaavoi
tuksen, kunnallislain mukaisen kuntasuunnittelun ja niiden nojalla tehtyjen päätösten tuloksena. 
Toteutuksen ohjaus sidottiin maanluovutusehtoihin.

Ympäristöllisenä tavoitteena Petosen suunnittelussa pidettiin - oikeastaan jo vuoden 1932 
asemakaavakin ja vuoden 1958 rakennuslain mukaisesti — ”terveellistä, viihtyisää ja kaunista 
elinympäristöä. Asumisympäristössä tavoiteltiin ”väljyyttä ja pienimittakaavaisuutta”. Pyörän 
keskuksessa varattiin alueita ”kaupunkimaiselle” kerros- ja liiketalorakentamiselle ja pyrittiin 
myös ”kaupunkitaiteellisten järjestelyjen, aukioiden ja katunäkymien” muodostamiseen.

Laatua lähestyttiin käytännönläheisesti. Tavoitteena oli ”laatuunkäypä”, ”hyvä-” tai ”korkea
laatuinen” lopputulos. Kaupunkisuunnittelun laadunhallintaan kuului tavoitteiden asettaminen 
ja niiden toteutumisen seuranta sekä tarvittavat korjaukset, mutta tärkeällä sijalla oli myös in
tuitiivinen komponentti, jatkuvaan parantamiseen kannustava kokonaisnäkemys. Tässä koko 
prosessin ajan mukana olleella kaavoituspäällikkö Heikki Tegelmanilla oli keskeinen asema.
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Kaavoista taloihin

Esimerkkeinä tässä tutkimuksessa on ollut kaksi Petosella tyypillistä asuinkerrostalokorttelia. 
Alueen keskustassa Pyörässä sijaitsevina niihin kuitenkin kohdistui muuta aluetta vaativampia 
kaupunkikuvallisia tavoitteita. Ensimmäisen, kahdesta vuokrataloyhtiöstä sekä yhdestä asunto- 
osakeyhtiöstä ja kahdesta asumisoikeusyhtiöstä koostuvan Itä-Pyörön korttelin suunnitteli vuo
sina 1991-92 Savon Sato Oy:n toimeksiannosta Sato-Arkkitehdit Oy:n arkkitehti Kalle-Heikki 
Narinen Helsingistä. Toisen, neljästä asunto-osakeyhtiöstä koostuvan Länsi-Pyörän korttelin 
suunni tteli vuosina 1989-93 Haka-Rakentajat Oy:n toimeksiannosta kuopiolainen arkkitehti 
Pentti Toivanen.

Tutkimuksen tulosten mukaan näiden korttelien kohdalla projektin johto ja kaupungin linja
organisaatio yhdessä onnistuivat luomaan edellytykset vaatimusten mukaiselle laadulle. Kaupun
kisuunnittelun laadunhallinta kaupunkikuvalliselta osalta siten toimi tavoitteiden mukaisesti. 
Ammattilaiset määrittelivät selkeät kaupunkikuvalliset tavoitteet, ja suunnittelu- ja ohjaus- 
koneisto kykeni huolehtimaan niiden toteutumisesta.

Petosen suunnittelussa olosuhteet sekä toimintaympäristö ja -järjestelmät osayleiskaavan 
alustavista kaupunkikuvallisista tavoitteista suunnittelu- ja rakentamisohjeiden laatimiseen oli
vat koeteltuja ja vakiintuneita. Suunnittelu- ja ohj ausorganisaatiolla oli kaupunginjohdon täysi 
tuki. Edellytyksiä voi verrata esimerkiksi ESSU-tutkimuksessa (Hilkka Lehtonen 1991) todettuun, 
aiemmin käsityövaltaisessa kulttuurissa vallinneeseen tilanteeseen, jossa ammattiryhmällä — tässä 
tapauksessa kaavoittajilla — luotettiin olevan sellaisia taitoja, että vastuuta laadun määrittelystä 
oli siirretty heille.

Petosen laatutavoitteiden virallinen reitti suunnittelusta toteutukseen kulki maanluovutus- 
ehtojen sekä kaavojen juridiikan ja toteutusohjeiden kautta. Tavoitellun kaupunkikuvallisen 
laadun läpimenon häiriöitä ja epäjatkuvuuskohtia löytyi kaavoituksen ja rakennussuunnittelun 
välillä: ohjeisto-osuudet eivät aina kulkeutuneet rakennussuunnittelijoille ajoissa.

Rakennettu lopputulos

Esimerkkikortteleista tuli jossain määrin eritasoisia, mitä selittävät lähinnä erot toteutustavassa 
ja rakennussuunnittelijan sitoutumisessa. Rakennuttajat ja rakennussuunnittelu at näkivät teh
tävänsä kiinnostavasti kahdella tavalla. Toista kohdetta pidettiin ”normaalina asuntoprojektina”, 
tosin todeten, että rakennuskustannusten pienentämiseksi tehty karsiminen huononsi loppu
tulosta. Toisessa osapuolet halusivat — kaupungin viesti itämien tavoitteiden mukaisesti - teh
dä ”keskimääräistä paremman tuotteen”, mikä lähti kiinnostuksesta kehittää omaa toimintaa ja 
tehdä asukkaan tarpeista lähteviä, kestäviä taloja.

Molemmissa kortteleissa lopputuloksen voi kuitenkin luokitella tuolloin ”normaalitasoiseksi” 
asuinrakentamiseksi, joka yleiskaavatason tavoitteiden mukaisesti toimii taustana Petosen eräil
le arkkitehtonisesti korkealuokkaisille kohteille. Esimerkkeinä halutusta julkisen rakentamisen 
arkkitehtuurin tasosta alueella voidaan mainita arkkitehtuurikilpailujen tuloksena toteutetut Pyö
rän keskustan seurakuntakeskus ja monitoimitalo (Paula Huotelin ja Matti Kärkkäinen 1999 ja 
2003) sekä Pyörönkaaren itäiseksi päätteeksi sijoitettu Valtion pelastusopisto (Mikko Heikkinen 
ja Markku Komonen 1999).
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Toimittaja Leena Maunula kirjoitti Helsingin Sanomissa 1993: ”Petonen rakennettiin tonteit- 
tain kuten normaali pikkukaupunki. On rinnan hyvää arkkitehtuuria ja huonoa arkkitehtuuria. 
Se on oikein, koska siten kaupungit ovat aina syntyneet. Eräs suunnitteluohje on ollut sääntö
jen rikkominen, joka on johtanut moniin kokeiluihin. Kuopiolaiset ovat kypsyneet arvostamaan 
hyvää arkkitehtuuria. Nyt ollaan taas ylpeitä, jos kaupunkiin kohoaa hyvä uudisrakennus.”

Aatekilpailun toinen voittaja ja ohjaavia suunnitelmia laatinut arkkitehti Reino Helminen 
antaa (1995) tunnustuksensa lopputulokselle: ”Petonen kyllä onnistui aika hyvin, vaikka kort- 
telirakenne paikoin jäi hajanaiseksi. Kadunnäköiset parkkipaikat olivat aikamoinen oivallus.” 
Heikki Tegelmanin (1996) mukaan "Hahmolliset umpikorttelitavoitteethan toteutuivat 60-70- 
prosenttisesti. Olivatko tavoitteet oikeat, on keskusteltavissa, mutta haluttua tiiveyden vaiku
telmaa ei juuri muuten olisi voitu saavuttaa. Samoin toteutuivat eräät virikkeisyystavoitteet eli 
ettei kaikkien harjakorkeus ja ulkoasu ole monotoninen. Enemmän olisi saanut olla hyvien ark
kitehtien taloja.”

Laadunhallinnan lisäarvo

Määrätietoisen, henkilöityneen projekti- ja kaupunkisuunnittelujohdon panos oli Petosen laa
dunhallinnassa ratkaisevan tärkeä. Taustalla oli selkeä kaupungin tahtotila sekä investoinnit 
aikaan ja henkilöihin. Erityisesti Petosen projektin alkuvaiheessa nousi esiin projektijohtajan 
ja kaavoituspäällikön yhteistyö. Ensimmäisten asemakaavojen valmistuttua ja rakennusten al
kaessa valmistua alkoi korostua kaavoituspäällikön rooli kirjattujen kaupunkikuvallisten tavoit
teiden tulkitsemisessa.

Käytännössä kaikki vastuuhenkilöt pysyivät samoina koko Petosen suunnitteluprosessin ajan. 
Siten myös implisiittinen, hiljainen tieto välittyi, kun kaupunkikuvallisia tavoitteita tarkennettiin 
asemakaavoihin ja rakennussuunnittelun ohjeisiin. Yhtymäkohdat perinteiseen pääsuunnittelijan 
ja rakennuttajan yhteistyöhön sekä professionalismiin ovat ilmeiset. Laatuajattelu henkilöityi, po
sitiivisella tavalla. On myös ilmeistä, ettei mikään standardoitu järjestelmä tässä tapauksessa olisi 
toiminut, siksikään, että laatuajattelu oli Petosen intensiivisimpien suunnitteluvaiheiden aikana 
vasta tulossa rakennusalalle ja hakemassa muotojaan. Myös Petosen aluetta koskevat tavoitteet 
kehittyivät ajan kuluessa ja toteutuskokemusten karttuessa.

Näiden esimerkkien valossa kaupunkisuunnittelua voi hallita laatuajattelun viitekehyksessä, 
asetettujen tavoitteiden avulla. Monimutkaisiin ja pitkäkestoisiin valmisteluprosesseihin syntyi 
lisäarvoa. Avaintekijät liittyvät palvelun laatuun ja organisaatioyksiköiden itseohjautuvuuteen. 
Sisäisten asiakkaiden tiedonkulusta huolehtiminen paitsi selkeytti toimintoja ja sujuvoitti ru
tiineja, myös sai aikaan kokemuksia palvelusta. Kyse ei ollut vain arkkitehtonisesta tai tekni
sestä osaamisesta.

2000-luvulle

Kuopion tasainen kasvu on jatkunut vuosikymmeniä. Petonen toiminnallisena ja sosiaalisena 
ympäristönä on julkisuudessa ollut jonkin verran arvostelun kohteena. 2000-luvule tultua kau
pungin keskeisin ja suurin hanke on Saaristokaupunki, joka yhdistää eteläiset kaupunginosat 
keskustaan. Välialueiden rakentamista perusteellaan luonnonläheisyydellä ja elinympäristön 
laadulla sekä eheyttämisellä (!). Painopiste on vahvasti toiminnallisuudessa, kuten palvelujen saa
vutettavuudessa ja liikenteen toimivuudessa. Saaristokaupungin osien suunnittelussa käytetään
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alueellisia asukastoimikuntia. Tähän luonnollisesti vaikuttavat myös nykyisen maankäyttö- ja 
rakennuslain vaatimukset vuorovaikutteisuudesta. Asuntotoimiston päällikön Hannu Harjun- 
heimon (2003) mukaan Saaristokaupungin [asuntojen ja palvelujen] tarjonta on tarkoitus koh
dentaa tavallisille ihmisille ja erityisesti lapsiperheille, Kuopiossa hyväksyttyä sosiaalisen eheyden 
periaatetta noudattaen.

Tuotannollisen laatuajattelun ja 
suunnittelun laadunhallinnan hybridi?

Tämän tutkimuksen kirjallisuusselvitys nosti esiin kiinnostavia kysymyksiä tuotannon ja suun
nittelun laadunhallinnan vertailuasetelmasta. Toisaalta suunnittelussa on ennalta asetettuja 
tavoitteita ja vaatimuksia, toisaalta siltä edellytetään innovatiivisuutta, uusien, ennalta määrit
telemättömien mahdollisuuksien ja ratkaisujen hakemista.

Onko näitä näkökulmista kehitettävissä kaupunkisuunnittelun laatujohtamiseen hybridimalli, 
joka yhdistäisi ennalta asetetut vaatimukset ja reunaehdot innovatiivisuuteen ja lisäksi ottaisi 
huomioon asiakkaan vaatimukset ja hänen kuulemisensa?

Kuva 42: Julkisivututkielma.290

290 Reino Helminen 1986
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7. EPILOGI
Petonen Kuopion osana

”Puistokaupunki Petosen” suunnittelussa tähdättiin aluekeskukseen ja hyvään palveluvarustuk
seen. Petonen oli Kuopion rakentamisen painopiste koko 1990-luvun, ja se on sittemmin aset
tunut osaksi kaupunkirakennetta.

Tytärkaupungiksi Petosta ei nyky-Kuopiossa voi luonnehtia, vaan alueen luonne on selkeästi 
lähiömäinen.

Rakennukset ja puistomainen, eri talotyyppien rytmittämä kaupunkirakenne ja -ympäristö 
syntyi tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tavoiteltua kaupallisten palvelujen varustusta 
kuitenkaan ei syntynyt ”Esplanadin”, Pyörönkaaren varrelle, koska pääteiden varrelle toteutetut 
myymälät ja marketit vetivät alueen ostovoiman.

Suunnittelijan muuttuva toimintaympäristö

Petosen suunnittelun jälkeen suurimmat kaupunkisuunnittelua koskevat muutokset liittyvät 
vuoden 2000 alusta voimaan astuneeseen uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL). MRL:n 
myötä kunnan tehtävä hyvän rakennetun ympäristön edellytysten luojana on kasvanut, kun val
tion rooli muutettiin neuvottelevaksi ja ohjaavaksi. Myös rakennusvalvonnan maankäytöllinen 
rooli on vahvistunut ja vastuu kasvanut. Kunnan kaavoitusmonopolin täydennyttyä kaavoituksen 
ja rakennusvalvonnan keskinäinen konsultointitarve on lisääntynyt.

Lain yleiset tavoitteet jaettu kahteen ryhmään, toinen määrittelee alueiden käytön ja raken
tamisen yleisen sisällöllisen tavoitteen ja toinen osallistumista sekä suunnittelun laatua ja siinä 
käytettävää asiantuntemusta koskevan yleisen tavoitteen.

MRL:n yleisenä sisällöllisenä tavoitteena on hyvän elinympäristön ja ekologisesti, taloudel
lisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen.

Lainsäädäntö ja määräykset eivät kuitenkaan yksin voi ratkaista rakentamisen laatutasoa; 
viranomainen ei rakenna eikä suunnittele. Kuten Petosen aikaan 1990-luvulla, edelleenkin mää
räykset ja normiohjaus koetaan välttämättömänä pahana ja minimitasona. Todelliset pyrkimykset 
ja näytöt minimivaatimukset ylittävistä laadukkaista lopputuloksista ovat edelleen harvassa.
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Petosesta Saaristokaupunkiin

Kuopion erityispiirteenä on tiivis, sormimainen kaupunkirakenne, jota ympäröi vaihteleva mai
sema. Vesialueet ja kallioiset rinteet rajoittavat rakentamista, kaava-alueet on rakennettu jär
jestelmällisesti täyteen, eikä rakentamattomia tai vajaasti rakennettuja tontteja juuri ole. Uudet 
kasvualueet ovat melko kaukana, ja täydennysrakentamiseen sopivia alueita on vähän.291

Kuopion tasainen kasvu on jatkunut jo vuosikymmeniä. Nykyisessä Kuopiossa keskeisin ja 
suurin lähivuosien hanke on Saaristokaupunki, joka yhdistää eteläiset kaupunginosat keskus
taan. Välialueiden rakentamista perusteellaan luonnonläheisyydellä ja elinympäristön laadulla 
sekä - eheyttämisellä. 2000-luvun alussa painopiste on varsin vahvasti toiminnallisuudessa, ku
ten palvelujen saavutettavuudessa ja liikenteen toimivuudessa.

Laajennuksia on alettu toteuttaa Petoselta kohti itää ja pohjoiseen kohti Kuopion keskustaa 
kiertyvänä useiden kaupunginosien ketjuna, jonka tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta 
yhdistämällä Petosen alue myös itäkautta keskustaan.

Toteutuksessa tukeudutaan Petosen kokemuksiin. Asuntoalueilla pyritään hyvään lopputulok
seen käyttämällä hyvää kaavasuunnittelua ja rakentamistapaohjeita. Kunnallistekniikka, kadut ja 
puistot toteutetaan määrätietoisesti ohjelmoituna projektityöskentelynä. Asuntorakentaminen 
alkoi Savolanniemessä vuonna 2002.

Saaristokaupunki toteutetaan neitseelliseen maastoon kuten Petonenkin. Petosesta poiketen 
Saaristokaupungin osien suunnittelussa käytetään alueellisia asukastoimikuntia. Tähän menette
lyyn luonnollisesti vaikuttavat myös MRL:n vaatimukset suunnittelun vuorovaikutteisuudesta. 
Asuntotarjonta on tarkoitus kohdentaa tavallisille ihmisille ja erityisesti lapsiperheille, Kuopiossa 
hyväksyttyä sosiaalisen eheyden periaatetta noudattaen.292

Saaristokaupungin rakenne muodostuu 500-1000 asukkaan tiiviistä ”asumasoluista”, jotka si
joittuvat tiheästi liikennöitäviksi suunniteltujen bussilinjojen varrelle. Kokonaisuus muodostuu 
tiiviistä keskittymistä ja laajemmalle levittäytyvistä pientalovaltaisista alueista. Lopputulosta on 
vielä aikaista arvioida. Kiinnostavimpia kysymyksiä on, syntyykö Saaristokaupungista tavoittei
den mukainen joukkoliikennekaupunki.

291 Kuopio 2003, kaavoituskatsaus. Kuopion kaupunki, tekninen virasto
292 Harjunheimo Hannu. Kuopion Saaristokaupunki - 2000-luvun asumista. Kuntatekniikka 2/2003
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LIITE 1
LAADUN KÄSITTEITÄ

Alla olevat laatuun, laadunhallintaan ja laatujärjestelmiin liittyvät termit ovat pääosin standardista 
SFS, ISO-EN 9000, Laadunhallintajärjestelmät, perusteet ja sanasto.

Laadun määritelmät
Laatu yleisesti
Sana on peräisin latinasta {qualitas) ja tarkoittaa ominaisuuksia. Sillä ei ole itseisarvoa, joten 
tarkoituksen ymmärtämiseksi on käytettävä lisämääreitä, esimerkiksi ”hyvä” tai ”korkea”.

[Cassel 1992, 8]

Laatu: 1. ne (olennaiset t. tilapäiset) ominaisuudet, jotka tekevät jnk siksi, mikä se on, t. jot
ka olennaisesti kuuluvat jhk; se, mikä antaa jllek sen olennaisen leiman t. on ominaista jllekn 
(yleensä t. jssak tietyssä suhteessa); us. kvaliteetti, olemus, kokoomus, luonne. 2. (ala)laji, luokka, 
kategoria, ryhmä. 3. {harv.) tapa.

[Nykysuomen sanakirja. Helsinki 1988, SKS, osa II, 7]

Quality: 1. of superior grade; 2. of high social status; 3. a characteristic property that defines 
the apparent individual nature of something; 4. the distinctive property of a complex sound (a 
voice or noise or musical sound); 5. high social status.

[WordNet * 1.6, © 1997 Princeton University]

Laadun kuvauksia: Laatu käsitteenä voidaan lähestyä kuvaamalla. Koordinaatteina toimivat 
esimerkiksi seuraavat kolme, joissa kaikissa on yhtymäkohtia myös arkkitehdin ja kaupunki
suunnittelijan laatukäsityksiin:

Laatua on [hyödykkeen] soveltuvuus käyttöön käyttäjän käsityksen mukaan.
(Quality isfitness fior use as seen by the user)

[Juran 1974, osa 2,2; käännös kirjoittajan]
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Asiakkaan odotusten täyttäminen.
[PA 1992, n]

Käydä laatuun: kelvata, sopia, olla mahdollinen tai mahdollista, käydä päinsä, menetellä, men
nä mukiin

[Nykysuomen sanakirja. Helsinki 1988, Suomalaisen kirjallisuuden seura, osa II, 8]

ISO 9000 -standardin määritelmä

Tämän tutkimuksen näkökulma lähtee eurooppalaisesta laatuajattelusta, joka on kirjattu ISO 
9000 -standardisarjaan.

Standardin mukaan laatua on "se, missä määrin [tuotteen tai palvelun] luontaiset ominaisuu
det täyttävät vaatimukset. Termiin voidaan liittää adjektiiveja, kuten huono, hyvä tai erinomainen; 
luontainen tarkoittaa olevaa, erityisesti pysyvää ominaisuutta.293 294

(Aikaisempi määritelmä) Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai 
palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet. [Quality: The totality of features and characteristics 
of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.]24*

(Not to be mistaken for “degree of excellence” or “fitness for use” which meet only part of the 
definition.)

ISO 9000m määritelmä esitetään usein lyhyesti “todettu vastaavuus asetettuihin tai oletet
tuihin tarpeisiin tai vaatimuksiin295. Avainsanaksi nousee tällöin "oletettavat”, jonka kautta ISO 
9ooo:ssakin laadun määritelmä lähenee TQM:n ”[asiakkaan] odotusten täyttämistä”.

ISO 9000 -kirjallisuudessa laatujohtamisen ideaalia kuvataan tyypillisesti toimintojen 
hierarkialla,296 ja symbolina käytetään usein kolmiota tai pyramidia erilaisina versioina.

Laatuun liittyviä termejä

Laadunhallinta
(3.2.8) Quality management. Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaa
miseksi laatuun liittyvissä asioissa.

Laadunhallintajäijestelmä
(3.2.3) Quality management system. Johtamisjärjestelmä, jonka avulla suunnataan ja ohjataan or
ganisaatiota laatuun liittyvissä asioissa.

Laatujärjestelmä on oleellisesti yrityksen johtamisen väline ja samalla eräs keino viestiä ja 
vakiinnuttaa yrityskulttuuri, liikeidea, päämäärät ja toimintapolitiikka sekä ulospäin että orga
nisaation sisällä. Se on myös kehittämisväline: voidaan sanoa, että virheet ovat laadunkehityk- 
sen ruokaa.297

Jatkuva parantaminen
(3.2.13) Continual improvement. Toistuva toiminta, jolla parannetaan kykyä täyttää vaatimukset.

293 SFS 2001, SFS-EN ISO 9000, 22
294 SFS, ISO-EN 8402, laatusanasto, 2
295 esim. SKOL 1993, osa 14, 2
296 Koivu 1994,29
297 TEKES 1992,65
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Koijaava toimenpide
(3.63) Corrective action. Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa havaitun poikkeaman tai 
muun ei-toivotun tilanteen syy.

Laadun parantaminen
(3.2.12) Quality improvement. Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy parantamaan kykyä täyttää 
laatuvaatimukset.

Laadun suunnittelu
(3.2.9) Quality planning. Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatutavoitteiden asettamiseen 
sekä laatutavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toiminnallisten prosessien ja niihin liittyvien 
resurssien määrittämiseen.

Laadunohjaus
(3.2.10) Quality control. Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen.

Laadunvarmistus
(3.2.11) Quality management. Se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen 
siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään.

Laatujohtaminen -TQM
TQM, ”kokonaisvaltainen laadunhallinta”, on perusolemukseltaan lähinnä johtamisfilosofia, 
joille esimerkiksi laatujärjestelmät, -piirit sekä muut menetelmät ja tekniikat ovat työvälineitä. 
Tärkeintä on organisaation johdon sitoutuminen ja laatufilosofian tavoitteiden ja kokonaisval
taisuuden ymmärtäminen.298

Total Quality Management. Laatua keskeisenä pitävä johtamistapa, joka perustuu organisaation 
kaikkien jäsenten osallistumiseen, ja jonka pitkän tähtäyksen tavoitteita ovat asiakastyytyväisyy
den tuoma menestys sekä organisaation kaikkien jäsenten ja yhteiskunnan hyöty.299

TQMriin kuuluu olennaisena käsitteenä toiminnan jatkuvan parantamisen tavoite, jota esi
merkiksi Joseph M. Juran on kuvannut spiraalilla ja Edward Deming ympyrällä. Demingin laa
tuajattelun malliksi esittämästä ympyrästä - analyysi-suunnitelma-toteutus-seuranta - esiintyy 
kirjallisuudessa lukuisia muunnelmia.

Laadun ydinmääritelmästä ”asiakkaan odotusten täyttäminen” seuraa, ettei tuotteen tai pal
velun laatua voi määritellä sen käyttäjistä riippumatta. Tuotteita vastaanottava asiakas voi olla 
sekä organisaation sisä- että ulkopuolella. Siten odotusten täyttäminen koskee yhtä paljon työ
tovereiden kuin ulkoisten asiakkaiden palvelemista-300

Laatusuunnitelma
(3.7.3) Quality pian. Asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja 
tiyettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja 
missä vaiheessa.

298 Malka & Danielsson 1988, 23
299 SFS, ISO-EN 8402, laatusanasto 1995,3.7
300 RA 1992, 12
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Vaatimus
(3.1.2) Requirement. Tarve tai odotus, joka on erityisesti mainittu, yleisesti edellytetty tai pakol
linen.

Katselmus
(3.8.7) Review. Toiminto, joka suoritetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden sopivuuden, asianmukaisuuden ja vaikuttavuuden määrittämiseksi.

Sopimuskatselmus
Contract review. Joukko järjestelmällisiä toimintoja, jotka toimittaja toteuttaa ennen sopimuksen 
allekirjoittamista varmistuakseen siitä, että tarkoitteelle asetetut laatuvaatimukset ovat riittävät 
ja yksiselitteiset, että ne on dokumentoituja että toimittaja voi ne täyttää.301

Suunnittelukatselmus
Design review. Dokumentoitu, kattava ja järjestelmällinen tutkinta sen selvittämiseksi, täyttääkö 
suunnittelu sille asetetut laatuvaatimukset, sekä mahdollisten ongelmien yksilöimiseksi ja nitä 
koskevien ratkaisuehdotusten löytämiseksi.302

Auditointi
(3.9.1) Audit. Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa audi- 
tointinäyttöä arvioidaan objektiivisesti sen määrittämiseksi, missä määrin sovitut auditointi- 
kriteerit on täytetty.

301 SFS, ISO-EN 8402, laatusanasto 1995,3.10
302 SFS, ISO-EN 8402, laatusanasto 1995, 3.11
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LIITE 2

TUTKIMUSKOHTEIDEN LAATUVAATIMUKSET ASIAKIRJOISSA 

Pyörö-Pitkälahti-osayleiskaava

Osayleiskaava laadittiin kaavoitusarkkitehti Arvo Tanskasen ja hänen eläkkeelle jäätyään kaavoi
tuspäällikkö Heikki Tegelmanin johdolla vuosina 1981-87. Suunnitteluun osallistuivat kaavoitus
osastolta Heikki Tegelmanin lisäksi pääasiassa asemakaava-arkkitehti Tapio Räsänen, arkkitehti 
Erkki Korhonen, yleiskaava-arkkitehti Leo Kosonen, insinöörit Mirja Keinänen, Kalle Pöllänen 
ja Seija Pasanen, insinööriosastolta suunnitteluinsinöörit Helena Partanen ja Eila Huttunen, 
kaupunginkanslian suunnitteluosastolta kaupunkisuunnittelupäällikkö Riitta Koskinen ja tut
kimussihteeri Osmo Sihvonen sekä projektipäällikkö Heikki Ryynänen.

Alueen suunnittelua tehtiin nähtävillä ja lausunnoilla olleeseen luonnokseen saakka Petohar- 
jut-nimellä. Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tehtyjen tarkistusten ohella alueen 
nimi vuonna 1983 muutettiin Petoseksi. Vuonna 1984 järjestetyn Pyörän aluekeskuksen aatekil
pailun jälkeen käynnistettiin alueen asemakaavoitus. Osayleiskaava-alue jaettiin myös kolmeen 
osaan, joista kaupunginvaltuusto hyväksyi Petosen keskusta-alueet käsittävän Pyörö-Pitkälahti 
osayleiskaavan 10.8.1987. Kilpailun tulokset ja samanaikaisesti käynnissä olleen asemakaavoituk
sen luonnokset otettiin huomioon osayleiskaavassa. Kaava toimi ohjeena asemakaavoitukselle, 
eikä sitä alistettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Pyörö-Pitkälahti osayleiskaavan tavoitteet: ”kaupunkimainen taajamavyöhyke”, yleisenä ym
päristöpoliittisena tavoitteena turvata kaupunkilaisille ”terveellinen, viihtyisä ja kaunis elinympä
ristö”.

Petosen keskeiselle ylätasanteelle sijoitetun Pyörän aluekeskuksen on tarkoitus palvella koko 
eteläistä kaupunkialuetta, ja se voi sisältää alue-, paikallis- ja lähikeskuspalveluja.

Osayleiskaavassa on varattu alueita ”kaupunkimaiselle kerros- ja liiketalorakentamiselle”. 
Pyörän alueella korostuu myös pyrkimys ”kaupunkitaiteellisten järjestelyjen, aukioiden ja ka
tunäkymien” muodostamiseen.

”Pyörönkaaren varrella käytetyt tonttitehokkuudet edellyttävät osittain 4-6-kerroksisuutta, 
erityisiä autopaikkajärjestelyjä ja normaalia kerrostalorakentamista pienempiä tonttikohtaisia 
vapaa-alueita.”
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Petosen rakentamisessa on lähdetty ”nykyaikaisen kaupunkirakentamisen vaatimuksia vas
taavan laatutason” toteuttamisesta.

Kirjoitettujen tavoitteiden lisäksi osayleiskaavaraportissa on esitetty perspektiiviluonnoksia 
tavoitellusta Pyörön keskustan katutila- ja aukioympäristöstä ja valmisteilla olleen Länsi-Pyö- 
rön asemakaavan liiteaineistosta. Tyypillisiä luonnoksia on poimittu tämän tutkimusraportin 
kuvitukseksi.

Osayleiskaavassa tämän tutkimuksen kohteena olevat korttelit on merkitty asuinkerrostalojen 
(AK), keskustatoimintojen (C) sekä palvelujen ja hallinnon alueiksi. Kaavamääräyksiä osayleis
kaavaan ei sisältynyt. Osayleiskaavakartta on tämän raportin sivulla 58.

Pyörön aluekeskuksen aatekilpailu

Pyörän aluekeskuksen aatekilpailu julistettiin 25.5.1984. Kilpailuehdotuksia jätettiin määräaikaan 
11.1.1985 mennessä 37 kpl. Tulokset julkistettiin 15.3.1985.

Palkintolautakuntan kuuluivat Kuopion kaupungin nimeäminä kaupunginjohtaja Juhani 
Koskinen, maanviljelijä Akseli Airaksinen, sähköasentaja Heikki Merikoski, toiminnanjohtaja 
Erkki Moilanen, kaavoitusarkkitehti Arvo Tanskanen, yleiskaava-arkkitehti Heikki Tegelman 
ja kaupungininsinööri Seppo Kesti sekä Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä yliarkkitehti Olli 
Lehtovuori ja arkkitehti Kai Wartiainen.

Palkintolautakunnan sihteereinä toimivat toimistoarkkitehti Antti Gävert ja projektipääl
likkö Heikki Ryynänen. Pysyvänä asiantuntijana toimi kaupunkisuunnittelupäällikkö Riitta 
Koskinen.

Asiantuntijalausunnot pyydettiin kaavainsinööri Kalle Pölläseltä ja ympäristönsuojelupääl
likkö Lea Pöyhöseltä.

Kilpailussa ei jaettu ensimmäistä palkintoa. Kaksi toista 112 500 markan palkintoa saivat 
ehdotus nro 23 ”Savolainen morsian”, jonka tekijä oli arkkitehti Reino Helminen avustajinaan 
arkkitehdit Arja Bieber ja Art MacCormac, taiteilija Johanna Helminen, arkkit.yo Jari Jetso- 
nen (työmalli) ja ins. Pekka Seppälä (liikenne) sekä ehdotus nro 9 "Pro Forma & Natura", jonka 
tekijä oli arkkit.yo. Olli Elo.

Kilpailutehtävä (poimintoja kilpailuohjelmasta)
Pyörän aluekeskuksen aatekilpailulla kaupunki etsi korkeatasoisia toteuttamiskelpoisia ratkai
suja Pyörön asemakaavoittamiseksi ja toteuttamista ohjaavien muiden suunnitelmien ja maan- 
luovutusehtojen tueksi.

Kilpailuohjelman mukaan tavoitteena oli löytää Pyörön alueelle ratkaisu, joka on
• toiminnallisesti ja sosiaalisesti monipuolinen
• miljööluonteeltaan vetovoimainen
• kilpailualueen luonnonolosuhteet huomioon ottava
• mahdollista luontevan vaiheittain toteuttamisen ehjinä osakokonaisuuksina
• tuo uusia ideoita palvelujen ja asumisen yhteen niveltämiseen
• ottaa riittävästi huomioon myös teknilliset ja taloudelliset tekijät.

Kilpailualueelle tuli sijoittaa asuntokerrosalaa 130 000-160 000 m2. Lisäksi tuli sijoittaa palvelu- 
luonteista pienteollisuustilaa 15 000-32 000 m2, liiketilaa noin 10 000 m2 sekä aluekeskustasoiset 
ja muut ohjelmassa määritellyt palvelut. Ratkaisun tuli mahdollistaa huoneistotyyppijakauma,
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jossa asuntokerrosalasta 30% sijoittuu pieniin, 60 % keskikokoisiin ja 10 % suuriin asuntoihin. 
Tehtävän mukaan korttelit tuli voida jakaa enintään 40 asuntoa sisältäviksi tonteiksi.

Asuinkortteleiden oleskelu- ja leikkialueiden mitoitusminimi oli 10 m2/ioo ke-m2. Autopaik
kojen vähimmäismitoitus asuntojen osalta oli 1 ар/asunto.

Palkintolautakunnan tulkintoja kilpailutehtävästä 
(poimintoja palkintolautakunnan pöytäkirjasta)
Petosen alueen sijainnin vuoksi (8-10 kilometrin päässä Kuopion keskustasta) nähtiin, että sen 
toteutuksessa on kyettävä heti ensimmäisestä rakennusvaiheesta lähtien välttämään uustuotan- 
toalueilta usein leimaavaa elinympäristön keskeneräisyyttä ja palveluiden puuttumista. Vain siten 
Petoselle luodaan viihtyisän ja tavoiteltavan uuden aikakauden kaupunginosan leima.

Valtakunnallisella tasolla Pyörö ja Petonen on pääkaupunkiseudun ulkopuolella mahdollisesti 
viimeinen huomattava uusi kaupunginosa, joka suunnitellaan ja rakennetaan täysin neitseelli
seen maastoon.Tämä merkitsee myös, että 1960-70-lukujen metsäkerrostalolähiöiden kritiikin 
paineet kohdistuvat erityisesti Pyörän suunnitteluun. Kilpailutehtävän vaikeutta lisää epävar
muus ja suuret näkemyserot siitä, miten nyt - teknistaloudellisesti painottuneen 1960-70-luvun 
rakentamisen jälkeen - pitäisi vetää uuden asuinympäristö suunnittelulinjoja.... Mikä on tämän 
päivän parempi vaihtoehto lähiörakentamiselle? (s.8)

Kilpailu sattuu ajankohtaan, jolloin keskustelu kaupunkirakennustaiteesta on taas saanut 
uutta pontta ja aikaisempien vuosikymmenten tulokset ovat voimakkaan kritiikin kohteena. 
Uudet kansainväliset näkemykset ja aatteet vaikuttavat selvästi myös maassamme virinneeseen 
asiantuntijakeskusteluun yhdyskuntiemme fyysisen rakenteen kehittämisestä. Vaikuttaa, että 
yhdyskuntasuunnittelijain piirissä myös Helsingin ulkopuolelle on usko lisääntymässä kau
punkimaisen elinympäristön kehittämismahdollisuuksiin maassamme valinnaisuutta lisäävänä 
vaihtoehtona nykyisille sotien jälkeen rakennetuille asumisympäristöillemme.

Kilpailuohjelma heijastelee uusia virtauksia: eri toimintojen voimakasta erottelua ja normitettua 
”ihanneympäristöä” ei nähdä enää yksinomaan tavoittelemisen arvoisena. Sen mukaisesti kilpailu- 
ohjelmassa esitetään mm. tavoitteeksi löytää uusia ideoita palvelujen ja asumisen yhteensovittami
seen. Myös kilpailuohjelman päämäärä "toiminnallisesti elävästä ja ympäristöllisesti virikkeisestä 
elin-ja työympäristöstä” viittaa uusiin pyrkimyksiin toimintojen integroinnista, (s.9)

Palkintolautakunnan arvostelukriteerit 
(poimintoja palkintolautakunnan pöytäkirjasta)
Kilpailun järjestäjän, Kuopio kaupungin, näkökulma koskien esim. yleisiä laadullisia ja teknis
taloudellisia tavoitteita on itsestään selvä. Palkintolautakunta on pyrkinyt tiedostamaan myös 
Pyörän tulevien asukkaiden ja eri asukasryhmien näkökulman, asettumaan tulevan Pyörän asujan 
asemaan ja tarkastelemaan ehdotuksia arkipäivän asumisen näkökulmasta, (s.io)

Kilpailun luonne ja kilpailuohjelma antoivat selvät perusteet kaupunkirakenteellisen ja kau
punkikuvallisen kokonaisratkaisun nostamiseksi keskeisimmäksi arvostelun kohteeksi, (s.n) 

Palkintolautakunta päätyi käyttämään peruskriteereinä ratkaisun 1) toimivuutta, 2) elävyyttä, 
j) toteutettavuutta ja 4) kauneutta. Elävyydellä tarkoitettiin ensisijaisesti toiminnallista ja sosiaa
lista moninaisuutta, (s.14)

Ratkaisun kauneudessa nähtiin olevan kyse kaupunkirakennustaiteen ja rakennustaiteen pii
riin liittyvistä esteettisistä tekijöistä. Kauneuteen kuuluu kaupunkirakenteellinen kokonaishah
mo sekä miljöökokonaisuuksien visuaaliset ominaisuuden, kontrastit, mittakaava, mittasuhteet,
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värit, materiaalit ja yksityiskohdat. Ratkaisun kauneuden arviointi sisältää rakennetun ympä
ristön suhteuttamisen luonnonmuotoihin ja -elementteihin, (s.15)

Yleisten kriteerien lisäksi palkintolautakunta on kiinnittänyt huomiota ehdotusten yleis- 
arvioinnissa mm. idearikkauteen, näkemyksellisyyteen, ”kuningasajatuksen voimakkuuteen” ja 
kokonaisvaltaisesti ehdotuksen toteutuskelpoisuuteen, (s.15)

Palkittujen ehdotusten arvostelut ja tekijöiden selostukset 
(poimintoja palkintolautakunnan pöytäkirjasta)

Pro Forma 8t Natura
Palkintolautakunta:

• Pääkatuun liittyvät korttelit alakerran liiketiloineen tulee ratkaista hissin käytön 
mahdollistavalla tehokkuudella.

• Keskuskorttelien nurkkiin sijoitettu ”siistimpien” työpaikkojen tilavaraus on omaperäinen 
ja jälkiteollisen yhteiskunnan tarpeita rohkeasti ennakoiva ajatus, (s.60)

Tekijän selostus, ratkaisun pääperiaatteet:
• alueen keskelle rakennetaan määrätietoisesti kaupunkitilaa

Savolainen morsian
Palkintolautakunta:

• .. .ehdotus on jännitetty tehokkaasti kilpailualuetta halkaisevan Pyörönkaaren varaan. 
Kaari muodostaa pikkukaupungin keskustoihin perinteisesti kuuluneen toiminnallisesti 
elävän ja mittakaavaltaan miellyttävän pääkadun.

• Pyörönkaaren asuintalot alakerran liiketiloineen ovat asuintyypistöä tervetulleesti 
monipuolistavia, (s.65)

Tekijän selostus, kaupunkirakenne:
• Tavoitteena on ollut selvästi hahmotettava kaupunkitila. Tila jäsennellään rakennus

massoilla siten, että katutila ja pihatila erottuvat selkeästi toisistaan ja että niillä on oma 
luonteensa. Kaupunkirakenne pyrkii tiiviinä levittäytymään koko alueelle. Tällöin ei 
jää joutomaatyyppisiä reunavyöhykkeitä keskustaan. Pääväylät muodostuvat itä-länsi- 
suuntaisesta pääkatukaaresta sekä pohjois-eteläsuuntaisesta jalankulkuakselista.

Palkintolautakunnan suositukset 
(poimintoja palkintolautakunnan pöytäkirjasta)
Kilpailu ei tuottanut yhtä päävaihtoehtona suositeltavaa ratkaisua asemakaavoituksen pohjaksi. 
Siksi palkintolautakunta suosittelee, että yhteenveto kilpailun tuottamasta aineistosta asema
kaavoituksen pohjaksi tehdään Kuopion kaupungin toimesta, (s.80)

Keskustakorttelistoa muodostettaessa lähtökohtana tulee olla työssä nro 9, ”Pro Forma 8c 
Natura” ilmenevä kokonaisrakenteen voimakkuus ja selkeys, keskustakorttelien laajuus ja mitta
kaava sekä työn nro 23 ”Savolainen morsian" toimintojen sijoittamisperiaatteet elävän kokonai
suuden luomiseksi, (s.81)

Keskustakorttelistojen tonttitehokkuuden tulee olla o,8-1,2. (s.84)
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Länsi-Pyörön asemakaava ja rakentamistapaohjeet
Asemakaava
Länsi-Pyörön asemakaava laadittiin kaavoituspäällikkö Heikki Tegelmanin johdolla kaavoitus
osaston työryhmätyöskentelynä vuosina 1985-86. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 
2.3.1987. Suunnittelutyöryhmään kuuluivat insinööriosaston, kaupunginkanslian suunnittelu
osaston ja ympäristönsuojelutoimiston edustajat. Työtä koordinoi kaavoitusosastolla arkkitehti 
Antti Gävert. Osatehtävissä konsultteina toimivat Pyörön aluekeskuksen aatekilpailussa jaetun 
2.palkinnon saaneet arkkitehdit Olli Eloja Reino Helminen.

Asemakaavan kaupunkirakenteelliset yleistavoitteet perustuvat Pyörön aluekeskuksen aa
tekilpailuun, jonka pöytäkirjan mukaan [Pitkälahdentien ja Hulkontien väliin] muodostetaan 
itä-länsisuuntainen, kaupunkimaisesti ja tehokkaasti asuntorakennettava noin 200-240 metrin 
levyinen keskustakorttelisto, jota kikkaa pohjois-eteläsuuntainen palveluvyöhyke. Palveluvyö- 
hykkeen eteläosaan sijoitetaan kaupunginosapuistotasoiset, rakennetut virkistyspalvelut.

Aatekilpailun tavoitteiden ja ratkaisujen mukaisesti asemakaavassa on myös pyritty luomaan 
kaupunkirakennustaiteellisia katu- ja aukionäkymiä sekä asuinympäristötyypistöjä. Samalla ta
voitteena on osayleiskaavan mukaisesti ollut rakennettavan maan maksimointi ottaen huomioon 
lähellä sijaitsevat virkistysalueet.

Pyörönkaaren ”bulevardikaupunki”-tyyppinen korttelirakenne sisältää asumisen lisäksi run
saasti joustavaa varausta palveluille ja ympäristöhäiriöttömille työpaikoille. Näiden korttelialu
eiden rakennustyypistö edellyttää osittain hissillisiä taloja sekä yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla.

Em. tavoitteiden puitteissa on pyritty pääasiassa kaupunkimaiseen, rakennustaiteellisia ele
menttejä sisältävään rakennettuun ympäristöön.

Kaavamääräyksillä AL-kortteleissa on edellytetty vähintään 5 % toteutetusta kerrosalasta 
käytettäväksi liike- palvelu- ja tuotantotoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä tontilla 
tai lähellä asuville.

Merkinnöillä rakentamisesta kiinni rakennusalan rajaan sekä määräyksillä rakennusten vä
himmäispituudesta ja sallitusta kerrosluvun vaihtelusta on haluttu ohjata toteutusta keskeisim
missä aluekeskuksen kortteleissa pääkadun varrella mittakaavaltaan kaupunkimaiseen katu
näkymään.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä tutkittiin korttelisuunnitelmia sekä laadittiin rakennus
tapaohjeet käytettäväksi maanluovutuksen ehtona sekä ohjeistot katutilojen hoitamiselle.

Kaavassa kortteli on jaettu ohjeellisesti kahteen tonttiin.

Suunnittelu-ja rakentamisohjeet
Rakennusten suunnittelusta annettiin [kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksessä] asemakaa
van yhteydessä ohjeita, joiden tarkennettuna yhteenvetona tekninen lautakunta hyväksyi Länsi- 
Pyörön kortteli- ja muiden alueiden suunnittelu- ja rakentamisohjeet 20.5.1987. .

Pyörön aluekeskuksen aatekilpailun voittaneet arkkitehdit Olli Elo ja Reino Helminen val
mistelivat korttelisuunnitteluohjeita Länsi-Pyörön asemakaava-alueelle. Alueen vihersuunnitte- 
luohjeet suunnitteli Liikennetekniikka Oy. Konsulttien ohjeistot olivat varsin tarkkoja, talotyyp- 
piratkaisuja myöten. Reino Helmisen ohjeissa oli mukana myös pihojen identiteettisuunnitelma 
sekä rakennusten kokonaisvaltainen värityssuunnitelma. Laajan lausuntokierroksen jälkeen kaa
voitusosasto karsi konsulttien ohjeistosta "Lian yksityiskohtaista suunnittelun ohjausta”.
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Kuva 43: Länsi-Pyörö, asemakaavakartta.303
[kaupunkikuvaan vaikuttavat] asemakaavamääräykset
AL-30 Asuin-, liike-ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelissa saa harjoittaa palvelu-

tai tuotantotoiminta, joka ei aiheuta pysyvää ympäristöhäiriötä tontilla tai lähellä 
asuville. Tonttia ei saa käyttää ulkovarastoimiseen. Rakennetusta kerrosalasta tulee 
vähintään 60 % ja saa enintään 95 % käyttää asumiseen. Asuntoja ei saa sijoittaa 
ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään 170 
cm korkeudella katu- tai pysäköimispaikan tasosta.
Autopaikkojen korttelialue
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennusten tai sen osan 
suurimman sallitun kerrosluvun 
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan 
Rakennuksen tai rakennusten vähimmäispituus prosenteissa merkinnän 
osoittaman rakennusalan rajan pituudesta 
Rakennuksen sallittu kerrosluvun vaihtelu merkinnän osoittamalla 
rakennusalan rajalla 
Auton säilytyspaikan rakennusala
Merkintä, joka osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava 
yksi autopaikka
Merkintä, jossa kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa prosenteissa kuinka suuren 
osan tonttia varten vaadittavista autopaikoista saa sijoittaa kauttaviivan edessä 
määrätylle alueelle

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelialueet, joiden autopaikkoja alueelle saa sijoittaa

LPA
VI

e=o,85
75%

IV-VI

7 ар/юо m2

ap 32-57/50

Ohjeissa esitettyjen ”asemakaavan tavoitteiden” mukaan Länsi-Pyörön asemakaavamääräykset 
on tehty toisaalta väljiksi, jotta rakennussuunnittelulle ei asetettaisi turhia esteitä, toisaalta taas 
asemakaavaan merkityt määräykset ovat rakennuksen katurajaan sijoittamisen osalta tiukkoja. 
Katurajaan rakentamisella kaavoittaja pyrki aikaansaamaan sen kaupunkirakenteellisen selkä
rangan, jonka rungolle rakennuttajat ja rakennussuunnittelijat sijoittavat korkeatasoiset raken
nuksensa ympäristöineen. Pyörönkaaren varrella rakennuksille on annettu minimipituus, joka 
on 75 % tontin pituudesta.

Rakennusten sijoittamisella samaan linjaan pyrittiin kaupunkimaisuuteen ja selkeään raken
teeseen nimenomaan Pyörönkaaren lähialueilla. Tämän selkeän katuverkon ja korkeatasoisten 
rakennusten yhteisvaikutuksena Länsi-Pyöröön muodostuu virikkeinen ja rikas kaupunkikuva. 
Rakennusten muita mittoja ei ole rajattu merkitsemällä tiukkoja rakennusaloja.

Länsi-Pyörön kadut ovat keskeisellä alueella normaaliin kadunrakentamiseen verrattuna 
leveitä. Leveydellä on haluttu saada aikaan väljyyttä, jota voidaan käyttää joko puiden istutta
miseen tai autojen sijoittamiseen kadunvarsien vehreille LPA-paikoitustonteille. Asemakaavan 
yhteydessä tehtiin katualueiden käyttösuunnitelma, joka oli ohjeena katusuunnittelulle. Vapaa- 
alueiden ohjeistoja hyödynnettiin ao. hallintokuntien (insinööriosasto, puistotoimisto, metsä- 
toimisto ja energialaitos) tekemissä suunnitelmissa.

Teknisen lautakunnan antamilla [suunnittelu- ja rakentamis-johjeilla täydennettiin asema
kaavan yhteydessä kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjä ohjeita. Näillä ohjeilla määriteltiin se 

”ympäristön laadullinen minimitaso, jota Länsi-Pyöröä rakennettaessa vähintään oli noudatet
tava”. Ohjeet antavat yleiskuvan rakennusten luonteesta, kattokulmista, julkisivujen väritykses

303 Asemakaavan selostus, liite 1.1, Kuopion kaupunki 22.10.1987

157



tä ja sijoituksesta tontilla, ja niillä pyrittiin saamaan aikaan ”selkeää sekä yleissävyltään vaaleaa” 
kaupunkikuvaa. "Suunnittelemattomuutta ja rumuutta” tuli välttää.

Länsi-Pyörön asemakaava-alueen tontit jaettiin neljään erilaisen ympäristötyyppiin: Bule- 
vardikaupunki, Porttivyöhyke, Monikotitalot ja Pikku-Pietarin pihat.

Ennen rakennuslupakäsittelyä rakennussuunnitelmat oli hyväksytettävä Petosen rakentamisen 
laatutasoa valvovassa työryhmässä, jonka tehtävänä oU tontinvuokrauksen ehtoihin kuuluvan 

”korttelisuunnitelman soveltuvuuden tarkastus”. Rakennusvalvontavirasto hoiti lupaseurannan; 
kaavoitusosasto antoi pyydettäessä lausuntoja ja osallistui katselmusmiesten ja julkisivulauta- 
kunnan työhön. Petosen projektin tehtävänä oli jakaa Länsi-Pyörön kortteli- ja muiden alueiden 
suunnittelu- ja rakentamisohjeet sekä teknisen huollon korttelisuunnitelmat.

Länsi-Pyörön korttelin 32-50 rakennussuunnitelmat

Länsi-Pyörön, Kuopion 32. kaupunginosan Litmasen kortteli 50 rakennettiin Pyörön ”Bulevar- 
dikaupunkiin” neljänä asunto-osakeyhtiönä vuosina 1989-95. Perustajaurakoitsijana oli Haka- 
Rakentajat Oy (nyk. Skanska Oy) ja suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy.

Asemakaava
Käyttötarkoitus :

AL-30, Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
Rakennusoikeus: 

e=o,85
Kaavamääräykset:

Pyörönkaaren varrella vähintään 75 % rakennusalan rajan pituudesta oli rakennettava 
Pyörönkaaren varrella kerrosluku sai vaihdella IV-VI, Kulmakadun varrella se on III 
Autopaikoista 50 % sai sijoittaa viereisille autopaikka-alueille Alakadun ja 

Jalkasenkadun varteen

Suunnittelu-ja rakentamisohjeet
Länsi-Pyörön kortteli 50 määriteltiin teknisen lautakunnan 20.5.1987 hyväksymissä ohjeissa 

”Bulevardikaupungiksi” nimettyyn ympäristötyyppiin kuuluvaksi. Tämä neljän korttelin ryhmä 
muodostui puistokadun, Pyörönkaaren varrella olevista keskeisistä kortteleista, joiden rakennus- 
tyypistön luonne on ”keskustan kerrostalomainen”. Palvelu-ja toimistotilat tuli sijoittaa Pyörön
kaaren varrelle. Mahdollinen tuotantotoiminta suositeltiin sijoitettavaksi tonttien takaosiin.

Pyörönkaaren varrella rakennusten korkeus voi asemakaavan mukaan vaihdella neljästä kuu
teen kerrokseen. Korttelin takaosan rakennusten kerrosluku on kolme.

Ensimmäisen kerroksen kerroskorkeus on 3,6 metriä, tai jos 1. kerroksessa sijaitsee asunto, sen 
lattiatason tuli olla 0,8 m katutasoa korkeammalla. Myös muunlainen häiritsevän näköyhteyden 
estävä ratkaisu oh hyväksyttävissä.

Julkisivujen suunnittelussa oli pyrittävä pienimittakaavaiseen toteutukseen käyttämällä ”ra
kennustaiteellisia yksityiskohtia elementtitekniikan antaman rakennusosajaotuksen sijasta”. Ra
kennusten pintamateriaalin tuli olla pääosaltaan tasaista esim. rappausta, ohutrappausta, slam- 
mausta tms. Betonielementtejä käytettäessä niiden pintaa tulisi jäsennöidä. Osissa seinäpintaa 
voi käyttää tehostemateriaaleina tarkoituksenmukaisia rakennusaineita.

Julkisivujen sommitteluyksikkönä tuli olla lamelli, ei koko rakennus. Määräyksellä pyrittiin
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saamaan aikaan lyhyemmän tuntuisia rakennuksia jakamalla julkisivujen värikenttiä pienem
miksi. Alueen yleissävyinä tuli käyttää vaaleita, saman valöörin omaavia maavärejä, kuten okraa, 
vaaleanruskeaa ja kellertäviä sävyjä yhdessä vaalean harmaan ja valkoisen kanssa. Vähäisessä 
määrin (n. 10-15 % seinäpinnasta) voi käyttää tummempia maavärejä sekä keltaista. Pienten ra
kennusosien tehostevärinä piti käyttää kirkkaita värisävyjä. Ikkunankarmien värisävyn tuli olla 
vaalea. Katon väri voi vaihdella mustan ja eri harmaasävyjen välillä.

Piharakenteiden materiaalien ja värien tuli olla samanhenkisiä kuin rakennuksissa. Tonttien 
ja katujen väliset rajat tuli aidata. Aitatyyppi oli vapaasti suunniteltavissa. Aidan korkeuden tuli 
olla n. 1,6 m ja peittävyyden vähintään 75 %. Aidan taakse tuli istuttaa noin 3 m korkeita puita.

Rakentamistehokkuuden vuoksi lähtökohtana oli piha-alueiden rakentaminen kokonaan 
uudelleen. Tontin käytöstä tuli esittää pätevän suunnittelijan tekemä piha- ja istutussuunnitel- 
ma. Erityistä huomiota tuli kiinnittää istutusten ryhmittelyyn ja sisäänkäyntien korostamiseen. 
Lumille tuli varata riittävästi tilaa.

Autojen paikoitustilat tuli erottaa muusta piha-alueesta istutuksin tai aitauksin. Autokatoksia 
suositeltiin rakennetavaksi tonttialueella oleville autopaikoille.

Rakennuttaja
Haka-Rakentajat Oy, Kuopion toimisto, perustajaurakoitsija 

Omistajat
Tontti 3, Kulmakatu-Alakatu, As.Oy Kuopion Puistokulma 
Tontti 4, Pyörönkaari-Alakatu, As.Oy Kuopion Pyörönkaari 
Tontti 5, Pyörönkaari-Jalkasenkatu, As.Oy Kuopion Kaarenkulma 
Tontti 6, Kulmakatu-Jalkasenkatu, As.Oy Kuopion Havuketo

Pääsuunnittelija
Arkkitehti Pentti Toivanen, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy, Kuopio

Suunnitteluaika
Tontti 4, As.Oy Kuopion Pyörönkaari 1989 
Tontti 3, As.Oy Kuopion Puistokulma 1990 
Tontti 6, As.Oy Kuopion Havuketo 1993 
Tontti 5, As.Oy Kuopion Kaarenkulma 1994

Rakentamisaika

Rakenteet
Tontti 3,4,5,6

- Kantavat seinät ja ulkoseinät betonielementeistä, 
julkisivut paikalla muurattua kalkkihiekkatiiltä

Julkisivut
Tontti 3,3. krs

- loiva harjakatto, kelohonganharmaa varttikate
- keltainen kalkkihiekkakivi, harmaat saumat
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- parveketornien sivuseinät valkoinen maalattu betoni, 
parvekkeiden kaiteet keltaiseksi maalattu ulkoverhouslauta

- puuovet ja -ikkunat vaalea tammensävyinen kuultokäsittely
- teräsosat yleensä maalattu vaaleansiniharmaa ja valkoinen 

Tontti 4, 6. krs
- loiva harjakatto, tumman harmaa varttikate
- valkoinen kalkkihiekkakivi, harmaat saumat sekä 

vaaleankeltainen kalkkihiekkakivi, harmaat saumat
- parveketornien sivuseinät valkoinen ohutpinnoitettu betoni, 

parvekkeiden kaiteet valkoiseksi maalattu ulkoverhouslauta
- puuovet ja -ikkunat maalattu valkoinen
- teräsosat yleensä maalattu valkoinen 

Tontti 5,5. krs
- loiva harjakatto, tumman harmaa muovipinnoitettu konesaumattu peltikate
- päämateriaali luonnonvaalea kalkkihiekkakivi, harmaat saumat, pihan puolella 

myös oljenkeltainen kalkkihiekkakivi, pellavanvaaleat saumat,
- parveketornien sivuseinät valkoinen ohutpinnoitettu betoni, parvekkeiden 

kaiteet siniseksi maalattu ulkoverhouslauta
- puuovet ja -ikkunat maalattu valkoinen
- teräsosat yleensä maalattu valkoinen, parvekekaiteet sininen 

Tontti 6,3. krs, 1267-1101=166 m2 rakennusoikeutta käyttämättä
- loiva harjakatto, konesaumattu harmaa peltikate
- luonnonvaalea ja oljenkeltainen kalkkihiekkakivi, harmaat ja pellavanvaaleat saumat
- parvekkeiden kaiteet ja sivuseinät valkoiseksi maalattu ulkoverhouslauta
- alumiiniverhoillut puuikkunat valkoinen
- teräsosat yleensä maalattu tummanvihreä
- porrashuoneiden pihan puolella kiilamaiset pystyikkunat

Maantasokerros
Kulmatontti 4 liiketilaa 291 ke-m2, n. 245 hy-m2 
Liiketilavaraus 5 % > 88 ke-m2 /tontti 5
Kulmatontti 5 liiketilavaraus 89 hy-m2, ”Mikäli liiketila toteutuu, irtaimistovarastot siirre

tään ulkoiluvälinevaraston ja talovaraston paikalle ja pihalle rakennetaan jäljellä oleval
la rakennusoikeudella (48 ke-m2) piharakennus, johon sijoitetaan tällöin ulkoiluväline- 
varasto, kolme irtaimistovarastokoppia sekä talon varasto.

Tontti 3 n. 1,6 m korkea puuaita, yläosa avoin ”Petosen tyyppi nro 3”, vinolaudat, 
maalattu valkoiseksi

Tontti 6 n.1,6 m korkea puuaita, yläosa avoin ”Petosen tyyppi nro 3", 
pystylaudat, maalattu valkoiseksi

Suunnitelmien käsittely Petosen rakentamisen laatutasoa ohjaavassa työryhmässä 
Tontti 3, As.Oy Kuopion Puistokulma 15.9.1989,20/89: ei huomauttamista 
Tontti 4, As.Oy Kuopion Pyörönkaari: pääpiirustukset 6.1.1989, 

työryhmän pöytäkirjaa ei käytettävissä.
Tontti 5, As.Oy Kuopion Kaarenkulma 29.9.1989, 21/98: ei huomauttamista
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Tontti 6, As.Oy Kuopion Havuketo 20.12.1991, 25/91: katualueella olevat autopaikat on 
täytettävä ensisijaisesti ja loput autopaikat 1/ioom2 ja i/asunto tontille. Suunnitelmat hy
väksyttiin rakennuslupakäsittelyä varten. Pääpiirustukset 17.1.1993, korjattu tammikuussa 
1994

Keski-ja Itä-Pyörön asemakaava ja rakentamistapaohjeet

Asemakaava laadittiin kaavoituspäällikkö Heikki Tegelmanin johdolla kaavoitusosastolla vuo
sina 1987-89. Keski-Pyörön asemakaavan laativat konsultteina arkkitehti Reino Helminen ja 
Liikennetekniikka Oy. Itä-Pyörön asemakaava sekä molempien asemakaavojen viimeistely 
tehtiin kaavoitusosastolla, jossa työtä koordinoi arkkitehti Antti Gävert. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi asemakaavan 16.10.1989.

Asemakaavan kaupunkirakenteelliset yleistavoitteet perustuvat Pyörön aluekeskuksen aa
tekilpailuun, jonka pöytäkirjan mukaan [Pitkälahdentien ja Hulkontien väliin] muodostetaan 
itä-länsisuuntainen, kaupunkimaiseen ja tehokkaasti asuntorakennettava noin 200-240 metrn 
levyinen keskustakorttelisto, jota leikkaa pohjois-eteläsuuntainen palveluvyöhyke. Palveluvyö- 
hykkeen pohjoisosaan sijoitetaan aluekeskustasoisten ja työpaikkakorttelien varaus ja eteläosaan 
kaupunginosapuistotasoiset, rakennetut virkistyspalvelut.

Tavoitteita täsmennettiin asemakaavoituksen yhteydessä Länsi-Pyörön kokemusten perus
teella sekä [Keski-Pyörön osalta] monitoimikeskuksen yleisen arkkitehtuurikilpailun tulosten 
perusteella.

Aatekilpailun tavoitteiden ja ratkaisujen mukaisesti asemakaavassa on myös pyritty luomaan 
kaupunkirakennustaiteellisia katu- ja aukionäkymiä sekä asuinympäristötyypistöjä. Samalla ta
voitteena on osayleiskaavan mukaisesti ollut rakennettavan maan maksimointi ottaen huomioon 
lähellä sijaitsevat virkistysalueet.

Pyörönkaaren ”esplanadikaupunki”-tyyppinen korttelirakenne sisältää asumisen lisäksi run
saasti joustavaa varausta palveluille ja ympäristöhäiriöttömille työpaikoille. Näiden korttelialuei
den rakennustyypistö edellyttää osittain hissillisiä taloja sekä yhteisjärjestelyjä LPA-alueilla.

Em. tavoitteiden pohjalta on pyritty pääasiassa kaupunkimaiseen, rakennustaiteellisia ele
menttejä sisältävään rakennettuun ympäristöön.

Länsi-Pyöröstä saatujen kokemusten ja kaavoituksen rakennuskustannuksia nostavasta vai
kutuksesta käytyjen valtakunnallisen tason keskustelujen vuoksi tässä asemakaavassa kokeil
tiin mahdollisimman väljiä kaavamääräyksiä. Rakennusten hahmoon kohdistuvien määräys
ten ja maanluovutusehtojen nähtiin yhdessä ohjaavan ympäristön laatua joustavasti etenkin, 
kun ne oli kytketty toteutusta ohjaavaan työryhmätyöskentelyyn. Tonttitehokkuutta nostet
tiin o,85:stä i,o:aan, liiketilavaatimus poistettiin, kerroslukuvaihtelu korvattiin rakennusten 
keskikorkeudella.

Merkinnöillä rakentamisesta kiinni rakennusalan rajaan sekä määräyksillä rakennusten vä
himmäispituudesta ja sallitusta korkeuden vaihtelusta on haluttu ohjata toteutusta keskeisim
missä aluekeskuksen kortteleissa pääkadun varrella mittakaavaltaan kaupunkimaiseen katu
näkymään.

Asemakaavan laatimisen yhteydessä tutkittiin korttelisuunnitelmia sekä päädyttiin käyttä
mään aikaisemmin laadittuja Länsi-Pyörön ohjeistoja katutilojen hoitamiselle sekä rakennus
tapaohjeita maanluovutuksen ehtona myös Itä-Pyörössä.
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Kuva 44: Itä-Pyörö, asemakaavakartta.304

[kaupunkikuvaan vaikuttavat] asemakaavamääräykset
AL-33 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelissa saa harjoittaa palvelu-

tai tuotantotoiminta, joka ei aiheuta pysyvää ympäristöhäiriötä tontilla tai lähellä 
asuville. Tonttia ei saa käyttää ulkovarastoimiseen. Asuntoja ei saa sijoittaa ensim
mäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään työ cm 
korkeudella katu- tai pysäköimispaikan tasosta.

LPA Autopaikkojen korttelialue

304 Asemakaavan selostus, liite 1, Kuopion kaupunki 15.6.1989
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e=7 ,o 
h=i8 
75%

7 ар/юо m2 

ар 32-84,86 

(32-85)

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
Rakennusalalla olevien rakennusten suurin sallittu keskikorkeus metreissä
Rakennuksen tai rakennusten vähimmäispituus prosenteissa merkinnän
osoittaman rakennusalan rajan pituudesta
Merkintä, joka osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on
rakennettava yksi autopaikka
Merkintä, joka osoittaa, mille kaavamerkinnällä tarkoitukseen varatulle alueelle 
tonttia varten vaadittavat autopaikat tai osa niistä saadaan sijoittaa 
Suluissa olevat luvut osoittavat korttelialueet, joiden autopaikkoja 
alueelle saa sijoittaa

Vyöhykkeen sisällä noudatetaan yhtenäistäviä ja virikkeistäviä ympäristötyyppiohjeita, jotka 
koskevat pääasiassa hahmoa, vaaleusastetta, kattokaltevuutta, aitausperiaatteita yms. Teknisillä 
korttelisuunnitelmilla viestitetään katu- ym. korkeuksia verkosto- ja muuntamotietoja, tontti- 
liittymätavoitteita yms. Noudatetaan Länsi-Pyörön ohjeistosisältöä.

Kortteli 85 kuuluu ”Esplanadivyöhykkeeseen”.305

Itä-Pyörön korttelin 32-85 rakennussuunnitelmat

Itä-Pyörön, Kuopion 32.kaupunginosan Litmasen kortteli 85 rakennettiin yhtenä kokonaisuute
na vuosina 1992-93. Rakennuttajana oli [Kuopion yliopistollisen sairaalan] Kiinteistö KYS Oy 
ja pääsuunnittelijana Sato-Arkkitehdit Oy /arkkitehti Kalle-Heikki Narinen.

Asemakaava 
Käyttötarkoitus 
Rakennusoikeus e=i,o 
Kaavamääräykset 
Rakentamistapaohjeet 

”ks. Esplanadikaupunki”

Rakennuttaja 
Savon Sato Oy 

Omistajat
Tontti i, Kulmakatu-Tikaskatu, Savon Asumisoikeus Oy 
Tontti 2, Pyörönkaari-Tikaskatu, As.Oy Tikassato
Tontti 5, Kypäräkatu 2-4, Pyörönkaari-Kypäräkatu, Kiinteistö KYS Oy, talot A ja В

Pääsuunnittelija
Arkkitehti Kalle-Heikki Narinen, Sato-Arkkitehdit Oy, Helsinki

Suunnitteluaika
Tontti i, Savon Asumisoikeus Oy 1991 
Tontti 2, As.Oy Tikassato 1991 
Tontti 5, KYS, talo В 1991, talo A 1992

305 Asemakaavan selostus, liite 17, Kuopion kaupunki 15.6.1989



Rakentamisaika 1991-93

Rakenteet
Tontti i, 2,5 Kantavat seinät ja ulkoseinät betonielementeistä

Julkisivut
tontin keskiakseli ja parveketornikorostukset 
Tontti i, 3-4 krs

- tasakatto
- alaosa betonielementti valkoiseksi maalattu, yläosa rapattu valkoiseksi maalattu
- parveketornien sivuseinät ja parvekkeiden kaiteet valkoinen maalattu betoni
- puuovet ja -ikkunat valkoiset
- teräsosat yleensä maalattu vaaleanharmaa ja valkoinen, tehostevärinä violetti 

Tontti 2,3-5 krs
- tasakatto
- alaosa poltettu tiili vaaleankeltainen sabara, yläosa rapattu valkoiseksi maalattu
- parveketornien sivuseinät ja parvekkeiden kaiteet valkoinen maalattu betoni
- puuovet ja -ikkunat valkoiset
- teräsosat yleensä maalattu vaaleanharmaa ja valkoinen, tehostevärinä violetti 

Tontti 5 A-talo, 3-5 krs
- tasakatto
- alaosa poltettu tiili vaaleankeltainen sabara, yläosa rapattu ja valkoiseksi maalattu
- parveketornien sivuseinät ja parvekkeiden kaiteet valkoinen maalattu betoni
- puuovet ja -ikkunat valkoiset
- teräsosat yleensä maalattu vaaleanharmaa ja valkoinen, tehostevärinä violetti 

Tontti 5 B-talo, 3-4 krs
- tasakatto
- alaosa poltettu tiili vaaleankeltainen sahata, yläosa rapattu ja valkoiseksi maalattu
- parveketornien sivuseinät ja parvekkeiden kaiteet valkoinen maalattu betoni
- puuovet ja -ikkunat valkoiset
- teräsosat yleensä maalattu vaaleanharmaa ja valkoinen, tehostevärinä violetti 

Maantasokerros
Osittain asuntoja, osittain varasto- ja teknisiä tiloja
Tonttien rajoilla n. 1,2-1,6 m korkea puuaita, vaakalaudat, maalattu valkoiseksi

Suunnitelmien käsittely Petosen rakentamisen laatutasoa ohjaavassa työryhmässä 
Tontit 1-5 (1-4), koko kortteli

- 14.2.1992: istutukset tonteille ja LPA-alueille on yksilöitävä ja jäsenneltävä, 
suunnitelmat hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi

- 8.11.1991: LPA-alueet on suunniteltava korttelisuunnitelman mukaisesti ja autopaikka- 
laskelma on esitettävä. 8 m ohje on myös muistettava. Tontille ja autopaikoille on 
esitettävä sadevesikaivoja ja lisää korkeusasemia. Suunnitelmat hyväksyttiin rakennus- 
lupakäsittelyä varten



- 8.2.1991: esillä olivat Asuntohallitukseen menevät hankesuunnitelmat. Suunnittelus
sa on muistettava ns. 8 m sääntö korvausilmanoton ja katupysäköinnin välillä. Pihan 
pysäköintipaikat on syytä erottaa aidalla kadusta. Suunnitelmia pidetään hyvänä läh
tökohtana jatkotyöskentelyn pohjaksi. Ne on tuotava uudelleen laaturyhmään ennen 
rakennusluvan hakemista.

Tontti i, Savon Asumisoikeus Oy 1991
- 17.10.1990: Pysäköintipaikat on sijoitettava ensisijaisesti kadulle ja loput pihalle. Tasa

katto. Muilta osin suunnitelmat hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi.
Tontti 2, As.Oy Tikassato 1991

- 17.10.1990: Pysäköintipaikat on sijoitettava ensisijaisesti kadulle ja loput pihalle. Tasa
katto. Muilta osin suunnitelmat hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Tontti 5 (3 ja4), Kiinteistö KYS Oy, talot A ja В
- 20.3.1992: i autopaikka /asunto on esitettävä ainakin varauksena, suunnitelmat hyväk

syttiin rakennuslupakäsittelyä varten
- 17.10.1990: Pysäköintipaikat on sijoitettava ensisijaisesti kadulle ja loput pihalle. Tasa

katto. Muilta osin suunnitelmat hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Kuva 45: Leikkaustutkielma.306

306 Reino Helminen 1986
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LIITE 3

HAASTATTELUJEN YHTEENVETO

Petosen ja Pyörän keskustan suunnitteluun ja päätöksentekoon keskeisesti osallistuneiden hen
kilöiden teemahaastatteluilla täydennettiin ja syvennettiin asiakirjoista saatavissa olevia tietoja 
ja havaintoja.

Alla luetellut asiantuntijat ja päättäjät valittiin harkinnanvaraisesti tutkimusaineiston ja suun
nitteluprosessin perusteella. Haastatellut olivat omissa asemissaan merkittävissä valmistelu- ja 
päätöksentekotehtävissä Petosen alueen ja sen osana tutkimuskohteena olevien Pyörän keskustan 
kahden asuinkorttelin kaupunkikuvallisten tavoitteiden, suunnittelun ja toteutuksen kannalta.

AA Akseli Airaksinen, maanviljelijä, kaupunginvaltuutettu (kesk) (100495)
EO Erkki Oinonen, kaupunginpuutarhuri (210495)
HR Heikki Ryynänen projektipäällikkö, Petosen projekti (110297)
HT Heikki Tegelman, kaavoituspäällikkö (210495)
JK Juhani Koskinen, kaupunginjohtaja, filtri h.c. (210495)
JM Juhani Mikkonen, kaavainsinööri, Petosen laatutasotyöryhmän sihteeri (200495)
KHN Kalle-Heikki Narinen, arkkitehti, korttelin 32/85 pääsuunnittelija,

Sato-Arkkitehdit Oy (090595)
LS Lauri Saksholm, rakennustarkastaja (210495)
PT Pentti Toivanen, TkL, arkkitehti, korttelin 32/50 pääsuunnittelija,

Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen (200495)
RH Reino Helminen, arkkitehti, Pyörän aluekeskuksen aatekilpailun 2.voittaja, 

kaavakonsultti, Arkkitehtitoimisto Reino Helminen (060395)
RK Risto Keränen, toimitusjohtaja, Savon Sato Oy (200495)
SK Seppo Kesti, kaupungininsinööri (100297)
TV Tuomo Väänänen, aluepäällikkö, Skanska Oy (Haka-Rakentajat Oy) (210495)

Haastatelluista Juhani Koskinen toimi Pyörän aluekeskuksen aatekilpailun palkintolautakun
nan puheenjohtajana. Palkintolautakunnan jäseniä haastatelluista olivat lisäksi Akseli Airak
sinen, Heikki Tegelman ja Seppo Kesti. Heikki Ryynänen toimi palkintolautakunnan toisena 
sihteerinä.
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Haastattelujen ote on laadullinen: henkilöt haastateltiin pikemminkin omien tehtäviensä 
edustajina kuin yksittäisinä henkilöinä tai mielipiteiden esittäjinä. Kaupunginjohtaja Koskisen 
haastattelu tehtiin kahvilan terassilla Pyörässä, ja muut haastateltiin työpaikoillaan. Keskustelut 
kestivät noin 1,5-2 tuntia kukin. Käsillä oli suunnitelma-aineistoa ja valokuviapa haastattelija 
teki muistiinmerkinnät.

Haastattelujen kysymykset oli ryhmitelty neljään, rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan 
muodostamisen prosessia eri suunnista lähestyvään aiheeseen:

1. Miten (Petosen) Pyörön kaupunkikuvaa ja ulkonäköä koskevat tavoitteet muodostettiin?
2. Miten tavoitteet vietiin läpi suunnittelu- ja toteutusprosessin?
3. Tuliko Pyörästä /kohdekorttel(e)ista sellainen kuin tarkoitettiin?
4. Mitä organisaatiot oppivat?
Alla oleva haastattelujen yhteenveto on ryhmitelty tutkimusraportin pääotsikoiden mukaan.

Laatukäsitysten muodostaminen

”Positiivista julkisuutta haettiin alusta lähtien. Monet arkkitehtuurikilpailut toimivat 
myös markkinointina. Maunolanmäessä korostettiin viherteemaa, johon sijoitettiin 2 % 
kunnallistekniikan kustannuksista. Tässä haluttiin näyttävää aloitusta." (HR n.2.1997)

Petosen osayleiskaavan tavoitteet
”Nuorille perheille ja lähiöporukalle suunniteltiin. Palleronäkökulma oli aika vahvasti 
esillä. Mietittiin elinpiirejä ja tehtiin leikkikenttiä. Huolehdittiin jatkuvista ja pääkadut 
alittavista kulkureiteistä. Viher- ja pyöräilyreiteistä tehtiin kattava ja toimiva verkosto.” 
(HR 11.2.1997)

”Pääasiassa nuorille perheille Petosta tehtiin. Palveluissa tämä otettiin huomioon tila
päisenä lisäkapasiteettina, kuten viipalekouluina.” (JM 20.4.1995)

”Nousukautena rahaa oli kunnallistekniikan tasoon ja maisemointiin. Pyörön keskustaan 
haluttiin panostaa ja luoda alueelle laatumainetta. Suunnittelua painotettiin esteettis- 
maisemallisesti ” (AA 21.4.1995)

”Kaupunginjohtaja halusi, että pitää tehdä parempaa kuin lähiöt eli uutta kaupunkia ja 
että myös palvelut huolehditaan samaan aikaan asuntojen kanssa.” (JM 20.4.1995)

”Vaikeutena oli etäisyys keskustasta, mikä pakotti varautumaan yksityisautoiluun. Tä
hän liittyi vaikeus saada alueelle hyvä imago ja myös kovan rahan tuotanto käyntiin.”
(JK 21.4.1995)

"Kaavoituksen perusvalmistelu oli kyllä erityisen hallittua ja mallikasta; sieltä tuli sel
keä yleiskaavaesitys päättäjille. Keskustasta haluttiin tehdä selvästi kaupunki alusta 
alkaen.” (JK 21.4.1995)

”Kaupunkimaisen tiivis, esteettiset tekijät huomioiva lopputulos oli Pyörön keskustassa 
kaupunkisuunnittelun lähtökohtana. Vertailualueena Jyväskylän Kuokkala vaikutti jon-

168



kin verran. Aatekilpailu selkeytti asioita; sen perusteella nämä ilmassa olleet ajatukset 
korttelirakenteesta ja katutilasta sitten täsmentyivät. Keksittiin mm. katu-LPA-alueet” 
(HT 20.4.1995)

"Ratkaisuperiaatteena oli tontti tontilta rakentaminen, kuten esimerkiksi Helsingin ki
vi kaupungissa tai Kuopion keskustassa. Freejazzia soitettiin: kaupunkisuunnittelu antoi 
rungon ja muut kuvioivat”(HT 20.4.1995)

Aatekilpailun tarkennukset
"Lähtökohtana oli oma kuvitelma hyvästä miljööstä, ja matala kaupunkimainen ympä
ristö. Kaupungin tavoite oli aika yksinkertainen, mutta uusi maasto ja sen haasteet ja 
toisaalta vapaus tekivät kilpailutehtävän kiinnostavaksi. Kilpailuehdotuksen saarismal- 
linen perusratkaisu syntyi itse asiassa helposti, jolloin oli aikaa keskittyä myös esittämi
seen. Olin ikään kuin valmistelemassa hyvää puhetta.” (RH 6.3.1995)

”Kaavakilpailulla lyötiin verkot kiinni ja annettiin kunnallistekniikan suunnittelulle 
laatuhomman alku. Tehtiin puistokaupunkia avarine katuineen ja erityispäällysteineen. 
Ajoratojen kavennuksia ja hidasteita tehtiin, ja reunakivet systemaattisesti. Istutuksia 
laitettiin runsaasti. Asiakkaita ei erityisemmin osattu ajatella, asukkaathan tulisivat vasta 
myöhemmin. Talotyyppijakauma toki kertoi jotakin.” (SK 10.2.1997)

"Aatekilpailun ohjelma oli laadukaspa arvostelulautakuntaan tulivat ykkösketjun polii
tikot. Työ jatkui Petosen toimikunnassa, mikä helpotti asioiden läpimenoa luottamus
elimissä. Ei syntynyt turhia vastakkainasetteluja.” (JK 21.4.1995)

"Kilpailuohjelman tavoitteet olivat aika yleisiä ja hatariakin, niistä ei irronnut erityistä 
leimaa alueelle. Kerrosalatavoitteella ei ollut merkitystä, kun tavoittelin uuden alueen 
hyvää urbaania keskustaa. Kuvittelin savonkielen kaikumista torilla ja kaduilla.” (RH 
6.3.1995)

Tavoitteiden täsmentyminen
"Aloitusalueille ja Pyörönkaaren puistokaistaan satsattiin, koska haluttiin luoda vetovoi
maa ja kasvattaa puistokaupunki Petosen imagoa. Projektipäällikkö oh markkinahen
kisyydessään ehkä ylioptimistinenkin. Kaupunginvaltuustolta ja johdolta kuitenkin oh 
tullut selvät tavoitteet tehdä nyt kunnollista. Laatutyöryhmässä taso sitten täsmentyi, 
kun kalleustarkastelujakin katsottiin.” (EO 21.4.1995)

”Talosuunnittelijat jonkin verran kyselivät taustoista ja muusta sellaisesta, mutta 
kummallista oli ettei kukaan kuopiolaisista suunnittelijoista ottanut yhteyttä.” (RH 
6.3-I995)

”Jatkosuunnittelussa Länsi-Pyörön perusrunko pysyi, mutta 3-kerroksisuudesta mentiin 
kaupungin vaatimuksesta korkeampiin taloihin. Urbaanit palveluaktiviteetit keskitet
tiin peruskadun ruodolle. Tärkeänä pidimme pihatilan ja katutilan selvää rajaamista.” 
(RH 6.3.1995)



Kirjoitetut ja piirretyt tavoitteet
”Suomalaisille perheille suunnittelimme. Henkisinä oppi-isinä olivat järjestelmäajatte- 
lua soveltaneet Aulis Blomstedt ja Heikki Siren. Tavoitteena oli tehdä asuttavuutta ja 
joustavia tiloja, yleishuoneita. Ikkunalliset saunat haluttiin kaikille.” (KHN 9.5.1995)

Tavoitteiden läpivienti suunnitteluvaiheissa
Suunnittelu-ja rakentamisohjeet

"Tärkeää oli rakentaa talojen kulmat katuun kiinni. Kaavakonsultin näkemyksen ja 
viitesuunnitelman käsialan pohjalta ideana oli luoda tähän kortteliin pimeään syysiltaan 
lämpimästi asettuvia taloja. Korkeista parvekkeista tehtiin kaupunkikuvallinen aihe, ja 
julkisivuista tehtiin yhtenäistä seinää. Elementtien vaakasaumaa häivytettiin sijoitta
malla se ikkunan yläreunaan.” (KHN 9.5.1995)

”Petosella kaupunkikuva tuli selvästi kaavoittajan tavoitteista, joita projektipäällikkö vei 
laaturyhmässä eteenpäin ja koordinoi. Systeemi toimi hyvin, kun aravatason luonnoksia 
kehotettiin laaturyhmässä korjaamaan, mikä käsittely oli myös rakennusluvan käsitte
lyn ehto. Jatkossa linja löystyi ja kaupunkikuvallisista periaatteista alettiin lipsumaan. 
Suunnitteluohjeistahan loppujen lopuksi voitiin poiketa aika helposti.” (LS 20.4.1995)

”Kaupungilla ei ollut resursseja käyttää kaavakilpailun voittajia enempää ohjeistojen 
laatimiseen ja muuhun suunnitteluun. Tässä kävi myös sikäli ikävästi, että konsultti
en yhteistyö ei oikein toiminut. Reino Helminen lopulta sai meiltä tehtäväksi koota 
esitykset.”(HT 20.4.1995)

Petosen laatutyöryhmä /ydintiimi:
”Laaturyhmää perustettaessa oli henki, että suunnittelua yleensä pitäisi parantaa ja 
että varsinkin kaikkien suunnitelmien yhteensovitus on ollut surkeata pitkään. Halut
tiin irti reviiriajattelusta yhteisiin tavoitteisiin, mikä poikisi sitten myös muille alueille. 
Näin sitten kävikin eli kaupungin organisaatiossa opittiin monia uusia toimintatapoja. 
Eräänlainen matriisiorganisaatiohan siinä toimi.”(JM 20.4.1995)

"Laaturyhmän työ onnistui sikäli, että saatiin viestitettyä kaupungin vaatimukset. Ra
kennusliikkeet kyllä yrittivät oikoa. Karsijavirkamiehet tulivat koloistaan 1990-luvun 
alussa, mutta silloin homma oli jo tarpeeksi pitkällä. Projektipäällikön toimintamah
dollisuudet käynnistysvaiheissa perustuivat hyvään organisaation tuntemukseen ja sii
hen, että hänet tunnettiin hyvin ja pidettiin [tekninen apulaiskaupunginjohtaja Olli] 
Hyonän kaverina.” (HR n.2.1997)

”Laaturyhmä edusti lisäbyrokratiaa, mutta varsin joustavasti se kuitenkin toimi. Pieniä 
arkkitehtonisia täsmennyksiä tehtiin keskusteluissa kaavoitusosaston kollegojen kans
sa” (KHN 9.5.1995)
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”Rakennusvalvonnan rooli Petosella kehittyi Neulamäki-työryhmästä, jossa ei ollut 
edustajaa. Siinä oh pattitilanteita, kun rakennuttaja teki vuokraehtojen mukaan ja julki- 
sivulautakunta hyväksyi mutta työryhmä ei.” (LS 20.4.1995)

”Ratkaisevassa asemassa oli laaturyhmä, joka oli avainyksiköistä hiljaisesti valikoitunut 
ja toimi luovasti ja joustavasti. Työryhmässä syntyi laadun tekemisen henki. Sieltä tuli 
projektityöskentelyyn sopivasti polttoainetta. Avainhenkilöille jaetut yhteenvetokartat 
toimivat hyvänä työkaluna; kaikki tiesivät mitä muut tekevät” (EO 21.4.1995)

”Laaturyhmä oli avainasemassa. Sen ansiosta ja lamasta huolimatta onnistuttiin, kun 
omistamisreviireistä päästiin irti ja tekijät sitoutuivat. Projektien asiat myös hoituivat 
mallikkaasti.” (RK 20.4.1995)

”Kaavoittajakeskusteluissa (Heikki Tegelmanin ja Antti Gävertin kanssa) toin esiin, 
että umpikortteliajatus ei toimi, koska tehokkuusluku, kerrosluvut ja rakennusalat ei
vät sopineet yhteen; rakennusmassaa ei yksinkertaisesti riittänyt. Sovittiin sitten, että 
pyritään huolehtimaan että ainakin Pyörönkaaren varteen tulee riittävän pitkiä seiniä.” 
(PT 20.4.1995)

Petosen ydintiimi
"Projektipäälliköksi haluttiin henkilö, jolla on kokemusta ja osaamista, mutta ennen 
kaikkea kunnianhimoa tehdä kunnolla laatua ja joka haluaa kehittää ja myös itse kas
vaa.” (JK 21.4.1995)

”Neulamäen kokemuksista osattiin arvioida laatu ryhmän henkilöiden suorituskyky ryh
mätyöskentelyssä ja avainhenkilöinä kehityslinjoihin vaikuttamisessa.” (JM 20.4.1995)

”Meillä oh saatu aikaan Petosen henki, joka innosti luottamushenkilöitä ja joka vaikutti 
myös työmaakoppikokouksissa. Työskentelytapa oli hyvin familiäärinen ja epämuodol
linen.” (JK 21.4.1995)

”Heikki Ryynäselle projektipäällikkönä pitää nostaa hattua. Hän jaksoi innostaa ja toi
mia katalysaattorina. Juhani Mikkonen sihteerinä ja tarkkana insinöörinä oli hänelle 
sopiva aisapari” (HT 20.4.1995)

”Kaavoitusosastolta viestitettiin selkeän muutoksen makua ja uuden hakua. Myös kau
punkisuunnittelusta syötettiin aktiivisesti tietoa väestöennusteista ja tilastoseurannasta. 
Tästä syntyi runsaasti positiivista ajattelua ja tavoitteellisuutta.”(EO 21.4.1995)

”Kun arkkitehdin valinnassa päädyttiin Kalle-Heikki Nariseen, todettiin että tässä on 
hänelle kyllä selvästi näytön paikka.” (RK 20.4.1995)
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Tavoitteiden toteutuminen rakennussuunnittelussa
”Tiukat korttelisuunnitelmat olivat kyllä hyvä lähtökohta suunnittelulle, mutta edellytyk
siä kaikkien noudattamiseen ei ollut. Taloudellisista syistä ja aika hyvässä yhteisymmär
ryksessä kaupungin kanssa voitiin joissakin kohdissa poiketa ohjeista.” (TV 21.4.1995)

”Normaali asuntopuolen projekti tämä meille oli. Markkinoiden mukaan oli pakko 
yrittää pelkistää. Olisi lopputuloksesta ehkä voinut näyttävämmänkin tehdä, nyt se on 
jonkinlainen kaavoittajan ja rakennusvalvontaviraston kanssa soviteltu kompromissi.” 
(TV 21.4.1995)

”Arkkitehtoniset tavoitteet ja puoliumpinainen kortteliratkaisu tulivat kilpailuaineis
tosta. Kaavoitusosastolla [suunnitteluarkkitehtien] Antti Gävertin ja Martti Lätin 
kanssa käytiin etukäteiskeskustelut. Pyörönkaaren katujulkisivua ideoitiin erityisessä 
workshopissa.” (RK 20.4.1995)

Kivijalkaliiketilat jätettiin jo suunnittelun alkuvaiheessa pois, kun kustannuksia ja ky
syntää arvioitiin. Hissien määrä optimoitiin urakoitsijan kanssa. Yleensäkin markkina- 
arvon ja teknisen hinnan tiimoilta käytiin jatkuvaa pohdintaa.” (RK 20.4.1995)

”Umpikulmatavoitetta tulkitessamme päädyimme yhden portaan hissilliseen talotyyp- 
piin. Tähän vaikuttivat vahvasti kustannus- ja taloudellisuustarkastelut. Nyt jonkin ai
kaa seisahduksissakin olleessa uusimmassa kohteessa tämä painoi erityisen vahvasti.” 
(PT 20.4.1995)

"Tyypillinen asuntotuotantokohdehan tämä siinä mielessä oli, että panostettiin aika 
lailla sisätiloihin ja huoneistojen asuttavuuteen käyttäjän kannalta. Suunnittelun yleis
ohjeena kaupungin ohjeet toimivat hyvin. Jonkin verran niiden tulkinnoista piti kes
kustella kaavoitusosastolla [suunnitteluarkkitehtien] Antti Gävertin ja Martti Lätin 
kanssa.” (PT 20.4.1995)

Suunnittelusta toteutukseen
”Monipuoliseen ympäristöön tähtäävät tavoitteet toteutuivat aika hyvin. Hyväksyttiin 
sekin, että joukkoon voi mahtua myös huonompia ratkaisuja, kunhan alueella keski
määrin taso pysyy.” (HR 11.2.1997)

”Reino Helmisen pikkukaupunki-idea ei ihan täysin toteutunut Pyörässä, vaikka [kaa
voituspäällikkö Heikki] Tegelman ja muut ajatusta taitavasti hoitivatkin. Keskimääräistä 
parempi tulos minusta kuitenkin saavutettiin. Sovelletuissa aika tiukoissa kaavoittajan 
ohjeraameissa hyvä taloarkkitehti kyllä osaa panna paremmaksi, ja huonompikin saa
vuttaa minimitason.” (HR n.2.1997)

”Projektissa suunnittelijat ja tekijät ohjattiin keskenään keskustelemaan. Näissä neu
vonpidoissa saatiin toteutuva laatutaso kohdalleen.” (SK 10.2.1997)
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”Toteutuksen ideologia lähti siitä, että infra rakennetaan ensin ja talot sitten. Tässä kyllä 
ammuttiin aluksi yli. Paljon valmista meni rikki ja piti paikata.” (SK 10.2.1997)

”Työryhmässä katsottiin kaikki suunnitelmat. Tämän lisäksi varsinkin katujen ja kun
nallistekniikan puolella työmaiden johtajien palaverit olivat arvokkaita. Niissä laatutaso 
tekijöiden kanssa kiteytyi.” (JM 20.4.1995)

"Suunnittelun kuluessa projektin luonne oli talouden puristuksessa pakko muuttaa 
halvemmaksi, suunnilleen ARA-tasoon. Samoista syystä muutettiin massoittelu yhden 
hissin talo tyypiksi. Maantasokerroksen liiketiloja muutettiin talon yhteistiloiksi. Kivi
jalkakaupat olivat alunperinkin kaavoittajalta olosuhteisiin nähden varsin kunnianhi
moinen tavoite.” (TV 21.4.1995)

Kokemukset ja tulokset
Osapuolten omat arviot

”Toteutusketju toimi hyvin, vaikka kustannusarviot jonkin verran ylitettiinkin, minkä 
maasto-olot ja Petoslisä selittävät.” (SK 10.2.1997)

”Keskimääräistä parempi Sato-Arkkitehtien tuote tästä minusta tuli. Rakennuttajalla 
ja arkkitehdilla oli takanaan vuosien yhteistyö ja aito kiinnostus tehdä asukkaan tar
peista lähteviä, kestäviä taloja, ilman kummallisuuksia ja visuaalista toitotusta.” (KHN 
9-5-1995)

”Ohjauksen taso on kaupunkisuunnittelun ikuisuuspohdintoja. Missä kulkevat toi
saalta esteettisen kuningasajatuksen ja toisaalta talosuunnittelun vapauden ja muoti- 
oikkujen tunnistamisen rajat? Pyörässä ehkä olisi ollut tiukempi ohjaus tarpeen, mutta 
kunnianhimoisista tavoitteista tuli kuitenkin aivan kohtuullinen junttisovellus.” (HT 
20.4.1995)

”Petosen yleisilmeestä tuli ihan kohtuullinen. Itäpuolesta ehkä tuli vähän parempi, kun 
opittiin aloitusalueista. Arkkitehtoniset pikkuhelmet kuten Wartiaisen talot tuovat mu
kavaa vaihtelua.” (RK 20.4.1995)

”Ei Pyörän keskustasta ihan niin hyvää tullut kuin kuviteltiin. Kiivaaseen rakentamis- 
aikaan laatu alkoi kärsiä, ja rakennusoikeuden mitoitus teki korttelit avoimemmiksi. 
Kustannussuunnitteluja karsiminen huononsivat lopputulostapa kaupunkikuvaa vaivaa 
tietty anonyymiys.” (PT 20.4.1995)

”Petonen minusta kyllä onnistui aika hyvin, vaikka korttelirakenne paikoin jäi hajanai
seksi. Kadunnäköiset parkkipaikat olivat aikamoinen oivallus.” (RH 6.3.1995)
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Lopputulos
”Kyllä Petosesta Neulamäkeä parempi tuli.” (LS 20.4.1995)

Yksittäiset hienot suoritukset nousevat taustasta esiin. Esimerkiksi [Niiralan kulma 
Oy:n toimitusjohtaja Seppo] Jääskeläinen käytti parhaita arkkitehteja jä järjesti suun
nittelukilpailuja.” (HR n.2.1997)

”Valtakunnallisesti esimerkiksi Kuokkalaan verrattuna pidän Petosta onnistuneena. 
Jonkin verran sosiaalisia ongelmia on ollut, ja keskusta on saanut tiettyä kapakkaima- 
goa.” (SK 10.2.1997)

"Organisaatiolle Petonen oli myös kasvamisprosessi. Mukana oli enimmillään noin 120 
henkilöä kaupungiltapa nämä oppivat ajattelemaan asiakasta, jolle oltiin tekemässä hy
vää ympäristöä. Hyvistä avainhenkilöistä voisi nostaa esiin vaikka kunnallistekniikan 
rakennusmestarit.” (HR 11.2.1997)

”Yleisesti Petosesta ehkä ei tullut ihan tavoitteiden mukaista. Moni rakennussuunnit
teluja alistui väärällä tavalla rakennuttajan ahneudelle. Kysymys on ammattitaidosta ja 
kontakteista kaikille yhteiskunnan tasoille. Näitä joko on tai ei. Talosuunnittelun ta
son kohotessa kaavoittajankaan ei ole tarpeen eikä pidä mennä liikaa yksityiskohtiin.”
(KHN 9.5.1995)

"Kokonaisuudesta saa myönteisen vaikutelman. Kun maaltamuutto taas on käynnis
tymässä, puistokaupunki Petonen varmasti houkuttelee. Toreja ja silmänruokaa ja on 
paljon.” (AA 21.4.1995)

Organisaation oppiminen
”Tavoitteethan olivat korkealla. Asuntomessut vuonna 1978 olivat asettaneet riman jo 
kohtuullisen ylös, ja Neulamäen kokemuksia evaluoitiin paremman lopputuloksen saa
vuttamiseksi Petosella.” (EO 21.4.1995)

”Noin kerran kuussa katsottiin suunnitelmat ja pidettiin kunnallistekniikan työmaako
koukset laadun varmistamiseksi. Hyvien kokemusten ansiosta samat menettelyt otet
tiin sitten käyttöön muissakin kohteissa. Petosen hiljennyttyä on myös satsattu olevien 
katujen saneeraukseen ja pyritty samaan laatutasoon.” (SK 10.2.1997)

”Kun laaturyhmä lakkautettiin, valta ja vastuu painaa Saksholmia.Tarkastustyöryhmän 
muodostavat virkamiehet toimii valistuneena jurynä, mikä vähentää suunnitelmien kor- 
jausvaatimuksia.” (LS 20.4.1995)

”Väljempää asemakaavaa kokeiltiin Itä-Pyörössä. Luotettiin talosuunnitteluun ja laatu- 
ryhmään. Tavoitteista kuitenkin annettiin hieman liikaa periksi, ja lopputuloksesta tuli 
vähän vesittynyt. Tonttitehokkuutta lisäämällä saatiin kuitenkin hieman urbaanimpaa 
miljöötä ja mukavaa kattorytmiä.”(HT 20.4.1995)
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”Petosen kokemukset poikivat myös vanhoille alueille: mm. syntyi lähiöiden parannus- 
ryhmiä.” (EO 2i.4.1995)

”Ei näissä kohteissa varmaan erityisesti uutta opittu. Hakan suunnittelunohjausjärjes- 
telmää ajettiin sisään, mikä toi vähän ylimääräistä byrokratiaa.” (PT 20.4.1995)

Johtopäätökset
”Projektina Petonen toimi hyvin; rahoitusjärjestely ja aikataulut pitivät, ja tarvittavat 
valtionosuuspäätöksetkin tulivat ajallaan. Ministerien poliittiset sihteerit olivat tässä 
avainasemassa” (JK 21.4.1995)

Kuva 46: Valokuva Itä-Pyörän korttelista nro 32-85.307

307 Kesäkuu 2003 ASi
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LIITE 4
PETOSEN TOTEUTUSTILANNE 1.1.1996

Lähde: Petosen projekti / Juhani Mikkonen

VÄESTÖKEHITYS 
1990 5 980
1992 9 353
1994 11 000

VÄESTÖSUUNNITE 
1996 11 750
2000 15940
2005 17 540

PETOSLAISET EDELLISEN ASUNTOALUEEN MUKAAN

Petonen 2 811
Muu Kuopio 6 717
Kuopio yhteensä 9 528
Muut kunnat 2 347 (19,8%)
• sis. Siilinjärvi 208
Petoselle syntyneet 1987-95 806

PETOSLAISET IÄN MUKAAN (1.1.1995)

Ikäryhmä Henk. % Kuopio %

0-6 2 089 17,6 8,9
7-12 1 299 11,0 7,7
13-15 472 4,0 3,7
16-18 376 3,2 3,7
19-24 1 055 8,9 8,3
25-44 5 270 44,5 37,1
45-64 1 143 9,6 18,6
65- 140 1,2 12,0
YHTEENSÄ 11 400 100,0 100,0
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ASUNTOJEN TALOTYYPPIJAKAUMA (asuntoja kpl)

Talotyyppi Valmiit Kesken Yht %
Omakotitalo 774 57 831 18,0
Rivitalo 1 813 107 1 920 41,6
Kerrostalo 1 822 40 1 862 40,4
YHTEENSÄ 4 282 164 4 446 100,0

ASUNTOJEN HALLINTAMUOTOJAKAUMA (asuntoja kpl)

Hallintamuoto Valmiit Kesken Yht %
Aravaomistus 910 60 979 21,1
Vapaarahoitus 1 000 21 1 021 22,3
Vuokra 2 191 90 2 281 49,8
As.Oy vuokra 248 0 248 5,4
Muut 61 3 64 1,4

ALOITETTUJEN ASUINRAKENNUSKOHTEIDEN MAANKÄYTTÖTIETOJA (1.1.1995)

Tonttipinta-ala 
Rakennusoikeus 
Toteutuva kerrosala 
Toteutuva huon.ala 
Keskim. Tonttitehokkuus 
Ok-tontln keskikoko

1 456 109 m2 
502 344 m2 
409 410 m2 
314819m2 

e=0,286 
970 m2

RAKENTAMISKUSTANNUKSET (1.1.1995, Mmk, Indeksi 102,9)

Aloitetut Toteutuneet
hankkeet kustannukset

Energialaitos 76,87 76,87
Puhelinyhdistys 17,44 17,44
Valtion k.tekn. 89,76 89,76
Kaupungin k.tekn. 352,29 322,40
Kunnallistekniikka yht. 536,36 506,47
Julkiset palvelut 181,81 145,99
Asuntorakentaminen 1 740,20 1 739,77
Muut rakennukset 168,81 168,81
YHTEENSÄ 2 633,04 2 589,53
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Kaupunkisuunnittelijan hyvään lopputulokseen tähtäävät ideat ja tavoitteet eivät 
aina välity toteutukseen saakka; prosessi on pitkä ja monivaiheinen, ja suodatti
mia on monta. Onnistumisen yhteinen nimittäjä näyttäisi olevan määrätietoinen, 
henkilöitynyt projektinveto kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta rakennus
ten suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan.

Millainen prosessi tuottaa hyvää ympäristöä? Onko teollisuuden tarpeista alun 
perin kehittynyt laatuajattelu sovellettavissa kaupunkisuunnittelun kaltaiseen 
prosessiin? Tutkimuksessa tarkastellaan näitä kysymyksiä käyttämällä esimerk
kinä kahta 1990-luvulla suunniteltua ja rakennettua korttelia Kuopion "Puisto- 
kaupunki Petosella".

Laatuajattelu toi lisäarvoa Petosen monimutkaiseen ja pitkäkestoiseen projek
tiin. Lopputuloskin tyydytti suunnittelijoita ja päättäjiä. Siten voi sanoa Kuopion 
kaupungin saaneen tilauksensa mukaista rakennettua ympäristöä. Avaintekijät 
liittyivät palvelun laatuun. Oli kyse sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden ko
kemuksista, ei vain arkkitehtonisesta ja teknisestä osaamisesta.

Petosen kohdalla laadunhallintaa voi määritellä tilanteeseen ja ajankohtaan rää
tälöidyksi, intuitiiviseksi ja käytännönläheiseksi yhdistelmäksi TQM-tyyppistä 
laatujohtamista ja ISO 9000 -mallista laadunhallintaa. Yhtymäkohdat pää
suunnittelijan ja rakennuttajan yhteistyöhön ja professionalismiin ovat ilmeisiä. 
Laatuajattelu selkeästi henkilöityi, missä merkittävänä tekijänä oli kaupungin 
linjaorganisaation toimintoja koordinoimaan perustettu, 10 vuotta toiminut ns. 
laaturyhmä.

Tutkimus toi esiin kiinnostavan vertailuasetelman. Tuotannossa laadunhallinta 
perustuu vaatimusten noudattamiseen, kun taas kaupunkisuunnittelussa ajat
telu lähtee tavoitellusta, prosessissa vähitellen tarkentuvasta lopputuloksesta. 
Luovassa suunnittelussa olennainen tavoite on myös uusien, ennalta arvaamatto
mien mahdollisuuksien hakeminen.

Olisiko nämä kaksi lähestymistapaa yhdistämällä kehitettävissä kaupunkisuun
nittelun laatujohtamiseen hybridimalli, jossa myös loppuasiakkaan eli käyttäjän 
vaatimukset on huomioitu vuorovaikutteisesti?
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