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Tämä kandidaatintyö kartoittaa toisaalta kaupungistumi-
sen ilmiöitä, toisaalta inhimillisiä tarpeita ja hyvinvoinnin 
tekijöitä suhteessa tilaan kaupunkiympäristössä. Lopulta 
huomio kiinnittyy yksityisen ja julkisen tilan väliseen rajaan. 
Työssä käsitellään tilaa laajana käsitteenä, mutta pääpaino 
on kaupungin ulkotiloissa. Tarkoitus on taustoittaa tietopoh-
jaa kaupungistumisen mekanismista ja ihmisen tilasuhteesta 
maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun hyväksi. 

Kaupungistuminen laajenee ja tiivistyy ripeästi koko 
maailman laajuisesti. Kaupunkirakenteet ovat muutospai-
neiden alla muun muassa ilmastonmuutoksen ja kasvavan 
resurssipulan takia. Samalla kaupunkien kasvun sivu-
tuotteena syntyy kiityvä kiireen ilmiö, joka on suuressa 
ristiriidassa ihmisen oman biologian kanssa. Ihmisen 

hyvinvoinnin kannalta yhdistelmä on huolestuttava. 
Kaupunkirakenteen tiivistyessä ihmisen perustarpeisiin 

kuuluvien yksityisyyden ja sosiaalisuuden tarpeet tarvitsevat 
enemmän huomiota kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. 
Näiden tarpeiden myötä myös yksityisen ja julkisen tilan vä-
linen suhde korostuu niiden välisellä rajalla. Vaikka yksityi-
nen ja julkinen käsitetään yleensä toistensa vastakohtina, nii-
den keskinäisen suhteen ei tarvitse kärjistyä, vaan ne voivat 
täydentää toisiaan ja näin tarjota koko kaupunkiympäristölle 
enemmän vastinetta. Tätä tilassa ja tilojen välillä tapahtuvaa 
vuorovaikutteisuutta tarkastellaan muun muassa kaupungin 
vaihdantaa koskevan keskustelun, ihmisen käyttäytymis-
mallien, rajanmuodostuksen pohdinnan ja konkreettisten 
tapausesimerkkien kautta läpi kandidaatintyön. 

Tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Sen antia 
täydennetään tekstistä kumpuavilla kysyvillä nostoilla, joita 
suunnittelussa oli hyvä ottaa huomioon. Lisäksi käsiteltä-
viä aiheita havainnollistetaan kuvakollaaseilla Helsingistä. 
Laajennettujen kuvatekstien pohdinta sitoo työn sisältöjä 
konkreettisemmin maisema-arkkitehtuurin maailmaan.

Tämä kandidaatintyö tähtää kaupunkisuunnit-
telun perustietämyksen kasvattamiseen maisema- 
arkkitehtuurin opintoalueiden ulkopuolelta. Motiivi on 
pyrkiä herättämään ajatuksia, lisäämään ymmärrystä ja 
puolustamaan inhimillisyyden perustarpeita kaupun-
kikehityksen mullistuksissa, kestävyyteen ja tiiviyteen 
tähtäävässä kaupunkisuunnittelussa ja tehokkuutta ihan-
noivassa yhteiskunnassamme.
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Kaupunki on ihmisen luoma ihmisen elinympäristö.  
Se tarjoaa suojaa ja sosiaalisia suhteita sekä niiden myötä 
syntyviä yhteistyön mahdollisuuksia ja keskittämisen 
etuuksia. Luonnollisesti myös inhimilliset ongelmat tiivis-
tyvät kaupungeissa.

Kaupunkeja on tiettävästi ollut olemassa jo noin 
10 000 vuotta (O’Sullivan, 2006, s. 40–54). Kaupungistu-
misen trendi kääntyi nopeasti maailmanlaajuiseen kasvuun 
1800-luvulta alkaen. 2010-luvulle tultaessa kaupungis-
tuminen oli saavuttanut merkittävän rajapyykin, kun 
ensimmäistä kertaa enemmistö maailman väestöstä asui 
kaupungeissa. 2020-luvulla kaupungistuminen jatkuu maa-
ilmanlaajuisesti ja monitahoisesti, liittyen kunkin maan jo 
vallitsevaan kaupungistumisen asteeseen. (West, 2020.)

Kehityksessä ei ole havaittu käännettä, vaikka vuo-
den 2020 aikana pandemiaksi levinnyt ja vuonna 2021 
(tämän kandityön valmistuessa) yhteiskuntia edelleen 
poikkeustilassa pitävä koronavirus (Ajankohtaista koronas-
ta; Q&A: Coronavirus disease (COVID-19), 12.10.2020) 
aiheuttaa epävarmuustekijöitä yhteiskuntien eri tasoilla ja 
kehityksessä (Dufva ym., 2020). 

Koko 2000-luvun alun The Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) on lisännyt yleistä tietoutta 
meneillään olevasta, ihmisen toiminnan takia kiihtynees-
tä ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa paitsi 
ihmisen ja muiden luonnonlajien elinolosuhteisiin sekä 
ravinnon saantiin maapallolla, myös lajien esiintymi-
seen ja ihmisjoukkojen liikehdintään. Kaupunki ihmisen 
keskeisenä elinympäristönä on yksi niistä polttopisteistä, 
missä ilmastonmuutos meille kulminoituu. Kaupungeis-
sa kehitetään mittavia uusia toimintamalleja, pyritään 
torjumaan ja hidastamaan muutosta sekä toisaalta myös 
mukautumaan siihen. 

Kaupunki on siis suurten muutospaineiden alla, 
mutta edelleen kaupungin ensisijainen tarkoitus on tarjota 
hyvä elinympäristö ihmiselle. Kaikki, mitä kaupunki-

suunnittelun kentällä, kuten arkkitehtuurin ja maisema- 
arkkitehtuurin suunnittelupöydillä, mietitään kaupunkitilan 
hyväksi, liittyy lähes aina ihmiseen kaupunkitilan asuttaja-
na ja käyttäjänä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä, ilmas-
tonmuutoksen painostaessa ja maailman resurssipulan 
syventyessä, suunnittelun on kyettävä entistä parempaan. 
Jotta voidaan suunnitella ihmisen kannalta pitkällä tähtäi-
mellä toimivia tilaratkaisuja, on aiheellista paneutua ensin 
perustavanlaatuisiin lähtökohtiin, kuten kaupungistumisen 
ilmiöön, ihmisyyteen ja ihmisen tilasuhteeseen.

Tässä kandidaattityössä tarkastelen ihmisen suhdetta 
tilaan kaupungin kontekstissa. Pääpaino on ulkotilassa, 
mutta monissa asiayhteyksissä erottelu ulko- ja sisätilan 
välillä ei ole relevanttia. Pyrin kiinnittämään huomiota 
etenkin yksityisen ja julkisen tilan keskinäiseen suhteeseen.

Tilasuhteen käsittely alkaa tilan yksityisimmästä ja 
intiimeimmästä, henkilökohtaisesta ilmentymästä, ku-
ten mielen, kehon ja kodin piiristä. Sitten edetään kohti 
interaktiivista, puolijulkista ja julkista tilaa, joita hallitsee 
sosiaalinen vuorovaikutteisuus. Tilasta toiseen edetessä 
tarkastelen myös muutoksia ihmisen käyttäytymisessä 
suhteessa toisiinsa ja ympäristöön. Perimmäinen tarkoitus 
ei ole tarkastella ihmistä tutkimuskohteena tilassa, vaan 
ymmärtää ihmisyyttä ja tilasuunnittelua ihmisen kautta. 

Koska kyseessä on kaupungin konteksti, aivan en-
simmäiseksi teen katsauksen kaupunkikehityksen tilaan, 
mekaniikkaan ja etenemissuuntaan. Kaupungistumisen 
myötä lisääntyvällä sosioekonomialla on keskeinen rooli 
sekä ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä että haastajana, ja tätä 
tarkastelen tekstissäni. Lisäksi syvennyn kaupungin rooliin 
vaihdannan mahdollistajana, mikä liittyy oleellisesti kau-
punkitilan inhimillisiin ja sosiaalisiin perustehtäviin. 

Kaupungistumista käsitellään ainoastaan suurten lin-
jojen kautta ja hyvin yleismaailmallisella tasolla. Tarkas-
telu kohdistuu kehittyneisiin kaupunkeihin länsimaissa ja 
erityisesti Helsinkiin, joka tarjoaa pääasiallisen taustan täl-

1. Johdanto
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le kandidaatintyölle. Kaupungin avarasta katsantakulmasta 
tarkennetaan huomio itse kaupunkilaiseen ja syvennytään 
siten ihmisen tilasuhteeseen melko yksityiskohtaisillakin 
tasoilla. Loppua kohden avainasemaan nousee ihmisen ja 
kaupungin kohtauspiste, eli henkilökohtaisen ja sosiaali-
sen, yksityisen ja julkisen tilan välinen raja.

Tutkimuskysymykseni kuuluu:

Kuinka ihmisen yksityisyyden tarve  
ja sosiaalinen vaihdanta toteutuvat  
kaupungissa?

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kaupunkia tar-
kasteltaessa tärkeimpänä lähteenä toimii brittiläisen fyy-
sikon Geoffrey Westin teoria kaupungin skaalautumises-
ta. Hän on julkaissut aiheesta kirjan Scale: The universal 
laws of life and death in organisms, cities and companies 
(2018), mutta sen lisäksi hän on viimeisten kymmenen 
vuoden ajan ollut suosittu avainpuhuja useilla kansain-
välisesti arvostetuilla foorumeilla kuten TED Global* 
(2011) ja vieraileva puhuja Pohjois-Amerikan johtavissa 
yliopistoissa. Tässä kandidaatintyössä hyödynnän hänen 
noin 1 h 30 min. pitkää puhettaan ”The Universal Laws 
of Growth and Pace” Long Now -seminarissa**, tammi-
kuussa 2020.

Kun siirrytään ihmisen tilasuhteeseen, avainlähteenä 
toimii arkkitehti ja kaupunkisuunnittelun professori Ali 
Madanipourin (Newcastle, UK) teos Private and Public 
Spaces of the City (2003). Teos on laaja kirjallisuuskatsaus 
arkkitehtuurin ulkopuolelle. Yksityistä ja julkista kaupun-

kitilaa eritellään objektiivisen avarakatseisesti ja tarkan 
yksityiskohtaisilla tasoilla. Teos pyrkii tunnistamaan 
ja ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yksi-
lön, ryhmän ja ihmiskunnan tilakokemukseen, tilallisiin 
tarpeisiin ja näistä kumpuavaan käytökseen. Näin ollen 
kirjassa liikutaan enimmäkseen filosofian, sosiologian ja 
psykologian eri osa-alueilla, jopa dramaturgian puolella. 
Historiakatsauksilla ja vakiintuneiden termien etymologi-
an tarkastelulla on myös tärkeä rooli.

Muita tärkeimpiä lähteitä tarjoavat muun muassa 
australialainen kaupunkiaktivisti David Engwicht (Project 
for Public Spaces ja Eco-City-ideologia) teoksellaan To-
wards an Eco-City: Calming the traffic (1992), tanskalai-
nen kaupunkisuunnittelun monialainen ammattilainen Jan 
Gehl, teoksellaan Ihmisten kaupunki (2010), Gehl archi-
tects-toimistossa luovana johtajana vaikuttava David Sim, 
joka esittelee tuoreita ajatuksia tiiviistä ja muuntojousta-
vasta kaupunkimallista teoksessa Soft City (2019). Näiden 
lisäksi vastauksia kartoitetaan pääasiassa maisema-arkki-
tehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ulkopuolelta.

Kirjallisuuskatsauksen antia täydennetään käsitel-
täviä aiheita havainnollistavilla kuvaesimerkeillä Helsin-
gistä. Kuvasarjat ja niihin liittyvät laajennetut kuvatekstit 
tarjoavat alustan maisema-arkkitehtuurin näkökulman 
esiin nostamiselle, konkreettisille kaupunkisuunnittelun 
esimerkeille ja omalle pohdinnalleni. Yhtä kuvasarjaa 
varten olen myös tehnyt henkilöhaastattelun.

Läpi työn nostan esiin tekstin kautta kumpuavia ky-
symyksiä, joita maisema-arkkitehtuurin saralla olisi syytä 
huomioida kaupunkisuunnittelua tehtäessä. Itse maisema- 
arkkitehtuurin käsittely jää kuitenkin vähäiseen rooliin 
tässä kandidaatintyössä, jonka tarkoitus on ensisijaisesti 
kartuttaa taustatietoa kaupungistumisen mekanismista ja 
ihmisyydestä kaupunkisuunnittelun hyväksi.

*TED on voittoa tavoittelematon organisaatio, 
joka sai alkunsa vuonna 1984 teknologian, viih-
teen ja suunnittelun konferenssina Yhdysvaltain 
Kaliforniassa. Nykyään TED on kansainvälinen 
ja poikkitieteellinen yhteisö, joka pyrkii vaikut-
tamaan ihmisten asenteisiin ja valintoihin sekä 
lopulta koko maailmaan inspiroivien puhujien 
jakaman tuoreimman tiedon ja merkittävimpien 
ideoiden kautta. Erilaisten TED-tapahtumien 
joukossa TED Global on viikon kestävä konferens-
si, joka on järjestetty yhdeksän kertaa eri puolella 
maailmaa.

**The Long Now Foundation on vuonna 1996 
perustettu säätiö, jonka tarkoitus on yleistää 
pitkän tähtäimen ajattelua, ja sen tavoitteena on 
edistää vastuullisuutta 10 000 vuoden aikajän-
teellä. Säätiön päämaja sijaitsee Yhdysvaltojen 
San Fransicossa. Long Now Seminar on vuodesta 
2003 lähtien kuukausittain järjestetty seminaari, 
joka esittelee sivilisaatiomme pitkän tähtäimen 
keskusteluaiheita.
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Tässä luvussa tarkastelen kaupungistumisen kehitystä 
suurten linjojen valossa. Aluksi havainnollistan kehitys-
kulkua historiasta nykypäivään ja kohti tulevaisuutta. 
Sitten paneudun kaupungin skaalautumisen teoriaan ja 
sosioekonomisten muuttujien käsittelyyn, joiden kaut-
ta selittyy se, mistä kaupungin kehityksessä yleisesti 
ottaen on kyse. Tähän liittyy läheisesti myös kaupungin 
mahdollistama vaihdannan ilmiö, jolle annan tekstissäni 
runsaasti tilaa. Lisäksi huomioin kaupungin roolin nyky-
päivän haasteiden ja tulevaisuuden ratkaisujen keskuk-
sena. Lopuksi nostan vielä esiin niitä kaupunkilaiseen 
oleellisesti vaikuttavia paineita, joita edellä mainitut 
tekijät synnyttävät. 

2.1. Kaupungistuminen

Noin 10 000 vuotta sitten, tarkemmin sanottuna 8400–
7300 eaa., nykyisen Iranin alueella kukoistanut muutaman 
tuhannen ihmisen Jeriko tunnetaan maailman vanhimpana 
kaupunkina. Kaupungit ja kaupunkikulttuuri kehittyivät 
vähitellen Mesopotamian eli niin kutsutun Kaksoisvirtain-
maan hedelmällisellä alueella, Välimeren itäpuolella, ”si-
vistyksemme kehdossa”. Tiettävästi näiden ensimmäisten 
kaupunkien tarkoitus oli luoda parempia mahdollisuuksia 
yhteisön eduksi, kuten esimerkiksi tarjota suojaa ulkopuo-
lisilta uhilta, luoda markkinat ja työtä sekä uusien taitojen 
koulutusta, synnyttää yhteistä ruoka- ja materiaalituotantoa 
sekä järjestää puitteet yhteiselle uskonnon harjoittamiselle. 
(O’Sullivan, 2006, s. 40–54.)

Useiden vuosituhansien ajan maailman kaupunkike-
hitys oli varsin hidasta. 1800-luvun alussa 3 % maailman 
väestöstä asui kaupungeissa, mutta tässä kohdin teollinen 
vallankumous sysäsi kehityksen räjähdysmäiseen vauhtiin. 
1900-luvulle saavuttaessa 14 % maailman väestöstä eli 
kaupungeissa, vuonna 1950 peräti jo kolmasosa ja puolet 

2000-luvun alussa. (West, 2020.) Tätä kehitystä kutsutaan 
urbanisaatioksi, eli kaupungistumiseksi.

Kaupungistuminen jatkuu edelleen. Sellaiset alueet 
kuten Kiina, Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka 
ovat vasta pääsemässä vauhtiin mukaan. Laskennallisesti 
arvioituna, vuonna 2050 koko maailman kaupungistu-
misaste voisi olla jo noin 75 %. Tällainen vauhti tarkoit-
taa käytännössä sitä, että vuodesta 2020 aina vuoteen 
2050 saakka miljoona ihmistä muuttaa tai syntyy kau-
punkiin joka viikko. (West, 2020.) On myös mahdollista, 
että kehitys jatkuu lähes täydelliseen kaupungistumiseen 
vuosituhannen lopulla, vaikka moni tutkija ei tähän usko 
(Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta, 2017).

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomen 
väestöstä yli 72 % asuu kaupunkialueella nyt 2020-luvun 
alussa. Muutosta vuoteen 2010 on tapahtunut +2 %. (Kau-
punki–maaseutuluokitus päivitetty: Suomen kaupungistu-
misaste noussut yli 72 prosentin, 2020.) Vielä 2000-luvun 
alussa, vallalla olevan kaupunkikehityksen mukaisesti, 
suuret kaupunkiseudut laajenivat reunoilta ulos päin ja 
hajautuivat alakeskustoihin, niin kutsutun satelliittikau-
pungin mallin mukaan. Tämä trendi alkoi muuttua vasta 
2010-luvulla. (Laakso & Loikkanen, 2018.)

Helsinki 2050-vision mukaan kaupunkikehityk-
semme suunta on nyt enemminkin kohti tiivistyvää kuin 
laajenevaa kaupunkirakennetta (Helsinki 2050 – Kodikas 
suurkaupunki; Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaa-
va, Visio 2050). Näin Helsinki seuraa muiden kehittynei-
den suurkaupunkien esimerkkiä maailmalla. Tiivistymisen 
suuntausta on nähtävissä myös muissa suurissa Suomen 
kaupungeissa.

 

2. Kaupunki

Miten maisema-arkkitehtuuri 
integroi luonnon tiivistyvään 
kaupunkirakenteeseen kestä-
vän kehityksen mukaisesti?
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2.2. Kaupungin skaalautuminen

Fyysikko Geoffrey West (2011, 2018, 2020) tutkimusryh-
mineen on 1990-luvun alusta alkaen tutkinut komplek-
sisia ja systeemisiä, itseohjautuvia järjestelmiä Santa Fe 
Instituutissa, Yhdysvalloissa (tässä myöhemmin ”West ja 
SFI”). He havaitsivat, että kaupungit noudattavat samaa 
biologisten organismien ja niiden muodostamien verkos-
tojen noudattamaa skaalautumisen ilmiötä, jonka biologia 
tuntee Kleiberin lakina (Martin & Hine, 2008.) Kaupunki 
on nimittäin ja ennen kaikkea muuta, ihmisen elinympäris-
tö, eli biologisen organismin muodostama verkosto ja sen 
elämää palveleva suoja. 

Max Kleiberin mukaan biologisen organismin 
massan ja aineenvaihdunnan suhde on vakio: Kun elävän 
olennon koko kaksinkertaistuu, sen aineenvaihdunta kas-
vaa vain 75 % suhteessa alkuperäiseen verrokkiin (Martin 
& Hine, 2008). Westin ja SFI:n tutkimuksien mukaan, 
kun kaupungin koko kaksinkertaistuu sen infrastruktuu-
ri ja aineenvaihdunta kasvavat puolestaan 85 %. Tästä 
muodostuu kaupungin universaali laki. Kun Kleiberin lain 
mukaan massan ja aineenvaihdunnan tasolla ihminen on 
vain skaalautunut versio esimerkiksi solusta, sisiliskosta 
tai sinivalaasta, niin Westin ja SFI:n mukaan esimerkiksi 
Helsinki on vain skaalautunut versio vaikkapa Tukhol-
masta tai Kiotosta. Ne kaikki noudattavat skaalautumisen 
universaalia lakia omassa kategoriassaan. (West, 2020.)

Ihmiset muodostavat keskenään sosiaalisia ryh-
miä kuten perheitä, työ-, harrastus ja opiskeluyhteisöjä 
jokseenkin samanlaisin periaattein maailman jokaisessa 
kaupungissa. Nämä ihmisten sosiaaliset ryhmät ja niiden 
muodostama verkosto sitoo ja ohjaa kaupungin kehitys-
tä. Rakennukset ja koko monimuotoinen infrastruktuuri 
ovat ihmisen rakentamaa kaupungin funktionaalista 
rankaa, väylästöä ja suonistoa, joiden tehtävä on palvella 

ihmisten elämää. Kaupungin, eli ihmisverkostojen kulut-
tama kaikenlainen energia ja tuottamat erilaiset päästöt 
kuuluvat puolestaan kaupungin yleiseen aineenvaih-
duntaan, eli metabolisiin virtoihin. Ne liikkuvat infran 
muodostamia suonistoja ja logistiikkaväyliä pitkin sekä 
sisään että ulos kaupungista, ja kattavat koko kaupunki-
rakenteen. (West, 2020.)

Kun kaupungin koko kasvaa, sen perusranka ja 
infrastruktuuri voidaan valjastaa palvelemaan suurem-
paa ihmisjoukkoa suhteellisin kevyin perusparannuksin. 
Jokainen uusi kaupunkilainen ei välttämättä tarvitse 
ikiomaa liikennevälinettä, juomavesi- ja harmaavesikaivoa, 
tietoliikennemastoa, kasvihuonetta sekä aurinkovoimalaa. 
Kaupungin infran ja metabolismin keskittäminen tuottaa 
pikkuhiljaa merkittäviä säästöjä, mikä kasvattaa kaupun-
kilaisten yhteistä elintasoa. Kaupungin infrastruktuuri on 
niin merkittävä sektori ihmisen elinympäristön rakentami-
sessa ja kaupungin aineenvaihdunnan optimoinnissa, että 
voidaan väittää suuremman kaupungin olevan ekologisem-
pi versio pienemmästä. (West, 2020.)

Fyysisen elinympäristön ja suojan lisäksi kaupun-
ki tarjoaa myös sosiaalisia verkostoja ja niiden hedelmiä. 
Ihmisten myötä kaupungissa tiivistyvät muun muassa tieto, 
taito, innovaatiot, markkinat, palvelut, palkat, kulttuuri, taide, 
tutkimus, rikokset ja sairaudet – myöskin näihin liittyvä 
ennakointi, säätely, torjunta ja hoito. Tätä sektoria kutsutaan 
sosioekonomiaksi. West ja SFI ovat tutkineet kaikkia tun-
nettuja sosioekonomisia muuttujia maailman kaupungeissa 
ja havainnut, että vaikka ne eivät perustu biologiaan, myös 
ne kaikki skaalautuvat kaupungin myötä. Sosioekonomiset 
muuttujat eivät kuitenkaan skaalaudu sublineaarisesti, eli 
vähenevästi kaupungin koon kasvuun nähden. Sosioekono-
misella sektorilla ei muodostu alijäämäistä säästöä, kuten 
muodostui aineenvaihdunnan ja infran skaalautumisen 
suhteen luonnossa ja kaupungeissa. Päinvastoin sosioeko-
nominen sektori skaalautuu superlineaarisesti eli kasvavasti. 
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Tarkemmin sanottuna kun kaupungin koko kaksinkertaistuu, 
sen tarjoama sosioekonominen pääoma kasvaa keskimäärin 
15 % enemmän kuin kaupungin koko – syntyy siis ylijäämää. 
Eli mitä suurempi kaupunki on, sitä enemmän se sisältää 
houkuttelevia mahdollisuuksia, kuten koulutusta ja työpaik-
koja ja etuuksia kuten korkeampaa palkka- ja palvelutasoa, 
mutta sitä enemmän myös ikäviä haittoja kuten rikollisuutta, 
ruuhkia ja sairausepidemioita. (West, 2020, 54–61 min.)

2.3. Vaihdanta

Edellä kuvattuihin sosioekonomisiin muuttujiin liittyy lä-
heisesti kaupunkisuunnittelun piirissä paljon puhuttu, niin 
kutsuttu vaihdannan ilmiö. Käsite nousee esiin varsinkin 
silloin, kun havainnoidaan ihmisten erilaisia toimintoja ja 
vuorovaikutteisuutta kaupungeissa eli kaupunkielämää ja 
sen aineetonta rikkautta. Vaihdantaa tapahtuu muun muas-
sa, kun ihmiset kohtaavat toisiaan ja jakavat hetkiä sekä 
ajatuksia keskenään. 

Skotlantilainen arkkitehti, kaupunkitutkija ja Gehl 
architects-toimiston luova johtaja David Sim (2019) on 
jokseenkin samoilla linjoilla kuin Geoffrey West. Hänen 
mukaansa kaupungin houkuttelevuus muodostuu yhteisistä 
eduista. Todennäköisyys ja mahdollisuus sille, että ihmisen 
elämän tarpeet, halut ja unelmat toteutuvat, on suurempi 
kaupungin vaikutuspiirissä, kuin kaupungin tarjonnan ulottu-
mattomissa. Kun fyysinen välimatka on pienempi, resurssit ja 
kulut on hajautettu ja ihmisiä yhdistää sama paikallisidenti-
teetti, eli yhteenkuuluvuuden tunne, syntyy pohja kaupungin 
eduille ja positiivisesti tiivistyvälle kasvulle. (Sim & Gehl, 
2019, s. 12.)

Keskustelu kaupungin vaihdannasta on ollut jo 
pitkään esillä. Amerikkalais-kanadalainen kirjailija, 
teoreetikko ja aktivisti Jane Jacobs julkaisi vuonna 1962 
kriittisen, lähes 500-sivuisen teoksensa The Death and Life 

of Great American Cities. Hän kävi avoimeen taisteluun 
new yorkkilaisen kaupunkisuunnittelijan ja kovan käden 
uudistajan Robert Mosesin suunnitelmia vastaa. Jacobs sai 
osakseen runsaasti huomiota ja etenkin eliitin kritiikkiä, 
mutta myös konkreettisia onnistumisia. Hänen uraauur-
tava työnsä on sittemmin tunnustettu moninkertaisesti. 
Moni kaupunkisuunnittelun parissa toimiva ja kaupungin 
vaihdannasta keskusteleva tunnustautuu Jacobsin ihailijak-
si. (Center for the Living City; Place making heroes: Jane 
Jacobs, 2010; Engwicht, 1992; Gehl, 2010; Sim, 2019)

Niin ikään kaupunkiaktivisti ja -konsultti, australia-
lainen David Engwicht on kiinnittänyt runsaasti huomiota 
kaupungin vuorovaikutteisuuteen 1980-luvulta alkaen. 
Hänen mukaansa kaupungin tarkoitus on mahdollistaa 
tehokas vaihdanta. Engwicht kiinnittää huomion kahteen 
erityyppiseen vaihdannan muotoon: ennalta suunniteltuun 
ja suunnittelemattomaan vaihdantaan. Hänen esimerkkin-
sä mukaisesti liikennesuunnittelijalle suunnitelmallinen 
vaihdanta saattaa merkitä toteutuneita matkoja ja niihin 
kytketyn arvon mittaamista. Suunnittelematon vaihdanta 
on puolestaan ilmaista. Se ei tarvitse uutta infraa toteu-
tuakseen, mutta sen mittaaminen on puolestaan lähes 
mahdotonta. (Raphael, 2009.)

Kirjassaan Towards an eco-city – calming the traffic 
(1992) Engwicht havainnoi teräväkatseisesti kaupunki-
laisten spontaanin vaihdannan toteutumista kaupunkien 
kävelykaduilla ja niiden vierustojen kahviloissa, aukioilla, 
joukkoliikenteessä ja yhteisöllisissä naapurustoissa, joissa 
ulkotilat on varattu pääasiallisesti ihmisille, ei niinkään 
liikenteelle. Hän nostaa esiin liikenteen ominaisuuden 
haitata suunnittelemattoman vaihdannan toteutumista. 
Liikenteeseen liittyvät tehokkuus, nopeus, voima, melu ja 
saasteet sekä välitön vaara ihmiselle eivät korreloi ihmi-
sen fyysisten ominaisuuksien ja ihmisläheisen ympäristön 
kanssa. Kun autoliikenteen massa kasvaa, se hallitsee 
yksinvaltiaan elkein ympäristöään. (Engwicht, 1992.)

Millaiset tekijät estävät spont-
taanin vaihdannan toteutumista  
kaupungin ulkotilassa?

Millä maisema-arkkitehtuurin 
keinoin tasapainotetaan voima-
suhteita, puretaan tarpeettomia 
esteitä ja tuetaan inhimillisten 
sekä luonnollisten yhteyksien  
muodostumista vaihdannan 
toteutumiseksi?
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Engwicht tähdentää, että nopea ja tehokas liikenne 
muuttaa paikat ”kohteiksi”, jolloin syntyy tehokkuutta 
ihailevaa, suunnitelmallista liikettä kohteesta toiseen. 
Tämä puolestaan vähentää ihmisten ennalta suunnittele-
matonta vaeltelua ja viipyilyä ympäristössä, spontaaneja 
kohtaamisia, ja näiden myötä syntyvää inhimillistä ja 
luovaa sosiaalista vaihdantaa. Samalla paikallishenki ja 
paikallisuus kärsivät sekä niiden myötä myös kaupungin 
sielu. Hän muistuttaa kuinka kokemuksien pohjalta on 
todettu, että aina kun liikenteelle raivataan lisää tilaa ruuh-
kien purkamiseksi, syntyy lopulta vain entistä enemmän 
liikennettä. (Engwicht, 1992.)

Kaupunkiympäristön aktiivisuus, Olympiakylä

Yksityinen ja julkinen rajapinta sekoittuvat tässä 1940-luvun koh-
teessa, joka on myös monen tason suojelukohde. Olympiakylä on 
ollut Suomen ensimmäinen avokortteliperiaatteella rakennettu 
asuinalue (Docomo). Rakennukset ja yhteiset asukaspihat muo-
dostavat yhden puistomaisen kokonaisuuden, joka nivoo elävästi 
yhteen niin kadut, korttelit, leikkipaikat kuin läheiset metsälai-
kutkin. Elisabeth Kochin suunnitelmien mukaisesti asukaspihat 
noudattavat erilaisia teemoja ja niiden kasvillisuus tarjoaa veh-
reyttään myös läheisille katualueille. Aitoja, portteja tai kieltokylt-
tejä ei ole. Kaikki alueen pihatiet ja pysähdyspaikat palvelevat 
asukkaiden lisäksi lähialueen muita naapureita sekä ulkopuolisia 
vierailijoita. Alkuperäisistä suunnitelmista ja alueen kokonais-
ideasta huolimatta monen rakennuksen sisäänkäynnin yhteydessä  
tai lähettyvillä kukoistaa asukkaiden omia istutuksia ja paikalle 
on saatettu tuoda puutarhakalusteita. Alue on selvästi rakastettu 
ja siitä halutaan pitää huolta. Olympiakylässä jokainen osapuoli 
ottaa aktiivista roolia alueen erityisyyden muodostumisessa: 
Rakennukset, pihat, asukkaat, toiminnot, kaupunki ja alueen 
suojelijat sekä alueen ohitse ja läpi soljuva muu kaupunkielämä 
tekevät yhdessä vuorovaikutteista yhteistyötä. Näin syntyvää mo-
ninaisuutta rauhoittaa varttuneen ja kerroksellisen kasvillisuuden 
tyynnyttävä tunnelma, kasvillisuuden seassa viihtyvien lintujen 
laulu, väljä mittakaava ja pienipiirteiset oleskelupaikat yhteispiho-
jen lomassa.



Kaupunki ja ihminen: 2 / 4 Kaupunki  10

Tanskalainen arkkitehti ja maailmalla ihmisläheisen 
kaupunkisuunnittelun intohimoisena monivaikuttajana 
tunnettu Jan Gehl puhuu samoista aiheista kuin Engwicht, 
mutta suunnittelijalähtöisesti. Hän havainnollistaa, miten 
”ihmisen mittakaava”, kuten hän asian ilmaisee, kohtaa 
kaupungin rakenteiden ja niiden välisten tilojen, topografi-
an, liikenteen ja nopeuden kanssa. Gehl perustaa argument-
tinsa sille näkemykselle, että kaupunki on aina ensisijaisesti 
ihmisten kaupunki, ja sen tulee palvella tätä tehtävää. 
Muussa tapauksessa kaupunki on epäonnistunut kaupunki. 
Gehl painottaa katutilojen liikkeen hidastamista ja tuon 
liikkeen polveilun monimuotoistamista. Hän suosittelee 
muun muassa kaupunkilaisten kävelyn ja pyöräilyn sekä 
näitä toimintoja tukevan kaupunkisuunnittelun lisäämistä. 
(Gehl, 1971, 2010 ja 2011.) 

Kaupunkiympäristön passiivisuus, Vuosaari

Oheisessa kollaasissa on kuvia eri puolilta Vuosaarta. Kohteet 
edustavat 60-luvun metsälähiöaatetta, jota 90- ja 2000-lukujen 
vaihteessa on täydennetty puistoihin linkittyvillä asuinalueilla. Vuo-
saaressa kaupunkisuunnittelun periaate on, että jokaisesta asun-
nosta on alle 300 metriä lähimpään puistoon tai metsään. Lisäksi 
Vuosaaressa on rantaviivaa yli 20 kilometriä, josta suurin osa on 
vapaassa julkisessa käytössä. Aluetta kehitetään ja vuosaarelaiset 
itse osallistuvat aktiivisesti asuinaluettaan koskeviin keskusteluihin 
ja kehityshankkeisiin. (”Kaupunkisuunnittelijan silmissä Vuosaari 
on valmis ja muuttuu aina”.) Tässä mielessä alueen perusperi-
aatteet vaikuttavat olevan hyvällä pohjalla. Sen sijaan oheisia 
kuvanäkymiä yhdistää se, että rakennukset tuntuvat sulkeutuvan 
kuoreensa, vetäytyvän taustalle tai omiksi joukoikseen. Puistot ja 
metsät jäävät omaan rauhaansa. Vaikuttaa siltä, että rakennetun ja 
viherympäristön välillä ei ole aktiivista yhteistyötä. Ne pysyttele-
vät erillään ja keskittyvät hoitamaan omia tehtäviään, mutta eivät 
kykene yhdessä synnyttämään mitään uutta. Uudemmilla alueilla 
julkisten viheralueiden ja yksityisten piha-alueiden välillä on lisäksi 
korkeat aidat, jotka viimeistelevät vaihdannan ja vuorovaikuttei-
suuden mahdottomuuden. Käytäntö saattaa edustaa aikakautensa 
trendejä tai alueen suunnitteluperiaatteita, mutta yhtä kaikki se 
kielii epäluottamuksesta ja kontrollin tarpeesta.
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Kuten on todettu kaupunkien universaalin lain 
mukaan, kun kaupungin koko kaksinkertaistuu, syntyy 
15 % säästöä infrastruktuurissa ja 15 % ylijäämää elinmu-
kavuuksien, osaamisen ja haasteiden tasolla. Kaupungin 
kasvun saatossa sosioekonomisten muuttujien kasvu on su-
perlineaarista, eli niiden kuvaaja on jyrkästi kasvava ja jat-
kuu niin kauan, kunnes resurssit on käytetty loppuun. Tätä 
seuraa romahdus. Se on matemaattinen välttämättömyys, 
kuten fyysikko Geoffrey West asian ilmaisee. Käytännössä 
ihminen pystyy kuitenkin välttämään tuon romahduksen 
innovoimalla, kuten tapana on. Jatkuvan kasvun, etenkin 
jatkuvan talouskasvun, tavoittelussa innovointi on välttä-
mätöntä. Merkittävät innovaatiot voivat ikään kuin nollata 
ihmiskunnan kellon, mutta superlineaarisuus luo samalla 
kiihtyvyyden ilmiön. Westin sanoin: ”Emme ole pelkäs-
tään kiihtyvässä oravanpyörässä, vaan meidän on myös 
kyettävä vaihtamaan oravanpyörää kiihtyvällä tahdilla.” 
(West, 2020.)

Esimerkiksi tällä hetkellä kaupungeissa, kuten Hel-
singissä puidaan toimintasuunnitelmia ilmastonmuutosta ja 
sen aiheuttamia äärisääilmiöitä vastaan, toteutetaan mas-
siivisia energia- ja liikenneremontteja hiilineutraaliuden ja 
hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi, innovoidaan kaupun-
gin metabolisia virtoja kohti sulkeutunutta kiertotaloutta, 
säädetään rakennussektoria kohti niin kutsuttuja kestävän 
kehityksen periaatteita, taistellaan koronavirusta vastaan ja 
tasapainoillaan sosiaalisten ongelmien kuten yksinäisyy-
den ja syrjäytymisen kanssa. Oravanpyörät pyörivät. 

2.5. Kaupungin syke ja kaupunkilainen

Kuten luvussa 2.2. todettiin, sosioekonomisten muuttujien 
superlineaarinen kasvu synnyttää kiihtyvyyden ilmiön. So-
sioekonomiset hyödyt kuten palvelut, kulttuurinautinnot, 
lääketieteellinen hoito tai kasvava palkkakehitys eivät ole 

Iranilaistaustainen arkkitehti ja Irlantiin asettunut 
kaupunkitieteen professori Ali Madanipour muistuttaa 
puolestaan kritiikistä, jota vaihdannan idea on kohdannut. 
Hänen nostaa esiin saksalainen filosofi Jürgen Haber-
mansin argumentit vaihdannan idean liittyneen alun perin 
pienimittakaavaiseen markkinakulttuuriin kyläyhteisöissä 
ja entisaikaisissa kaupungeissa. Modernissa kaupungissa 
sosiaalinen vaihdanta on Habermansin mukaan korvautu-
nut toisilleen tuntemattomien ihmisten välisellä persoonat-
tomalla ja abstraktilla vaihdannalla, jota media, digitaali-
suus ja pörssi välittävät, ja jota teoreettinen arvonmääritys 
ja talouskasvun odotteet ohjaavat. (Madanipour, 2003, s. 
102; Habermans, 1989.)

Madanipour argumentoi, että vaikka nykyaikaiset 
suurkaupungit ja viestintäteknologia poikkeavat suuresti 
esimodernistisen yhteiskunnan harjoittamasta vaihdannas-
ta, niin kasvotusten tapahtuvien ihmiskohtaamisten – oli-
vatpa henkilöt toisilleen tuttuja tai tuntemattomia – arvo ei 
ole vähentynyt vaan päinvastoin. Mitä persoonattomampi 
yhteiskunnallinen kehityssuunta on, sitä merkittävämmäksi 
henkilökontaktin ja sosiaalisen vaihdannan arvo nousee, 
olivatpa kontaktin ja vaihdannan motiivit mitä hyvänsä. 
(Madanipour, 2003.) 

2.4. Kaupunki ongelmien ja  
ratkaisujen synnyttäjänä

Voidaan väittää, että ihmisen toiminnasta kumpuavat 
maailman ja yhteiskuntien ongelmat sekä niiden ratkai-
sut syntyvät kaupungeissa, sillä siellä ihmisetkin ovat.  
Ilmastonmuutos, koronavirus, kasvava energian tarve ja 
materiaalipula kulminoituvat pääosin kaupungeissa. Nämä 
ongelmat tullaan myös ratkaisemaan kaupungeissa, koska 
siellä ihmiset kuluttavat ja siellä he innovoivat uutta. 
(West, 2020.)
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ihmiselämän kannalta välttämättömyyksiä, mutta ne ovat 
saavutettua elämäntasoa, josta meidän on hyvin vaikea 
luopua. Kehittyvien maiden kasvavissa kaupungeissa moni 
ihminen vasta odottaa näiden kaupungin lupauksien lunas-
tumista. Näin ollen, vaikka kulutustamme kohtuullistettai-
siin kestävän kehityksen nimissä, niin kasvavasta kiireestä 
ei ainakaan näillä näkymin päästä eroon. (West, 2020.)

Kiire koskettaa kaupunkilaista monella tapaa. Westin 
ja SFI:n tutkimuksissa ilmenee, että ihmisten kävelyvauhti 
on nopeutunut suurissa kaupungeissa. West nostaa esiin 
uutisesimerkin Liverpoolista vuoden 2019 varrelta, missä 
kävelyvauhdin hitaus kauppakaduilla oli todettu olevan 
myynnin pahin haaste. Ratkaisuksi kaupunki perusti näille 
tärkeille kävelykaduille nopeiden kävelijöiden kaistan. 
(West, 2020, 64–66 min.) Muita esimerkkejä kiihtynees-
tä tahdista ovat esimerkiksi kaikenlaisten kaupunkilaisia 
liikuttavien trendien ja heidän huomiostaan, ajastaan ja 
rahoistaan kilpailevien viihteen ja hyödykkeiden lyhyet 
elinkaaret. Nopeutuva ja monikanavainen tiedonkulku ja 
saavutettavuus, tunnetaan jo nimellä ”mediaähky. Myös 
pikamuotikonseptin suosio, teknologiatuotteiden vuotuiset 
julkistukset, suorituskeskeisyys esimerkiksi kuntoilussa, 
elämähallinnassa ja elinikäisessä oppimisessa, jatkuvaa 
kasvua havitteleva kvartaalitalous, sekä koronarokotteen 
ennätysnopea kehittäminen ja lanseeraus koko maailman 
käyttöön ilmentävät kaikki kiireen kulttuuriamme. Onkin 
aiheellista olla huolissaan siitä, kuinka ihminen kestää 
tätä kiihtyvyyttä, joka ei korreloi hänen oman biologiansa 
kanssa – kuten myös West asian ilmaisee (West, 2020).

Kirjassaan Soft City: Building Density for Everyday 
Life David Sim (2019) summaa nykyhetken kaupunkilai-
sen tärkeimmät haasteet seuraavanlaisesti: ”Kova poliitti-
nen ilmapiiri heijastelee syvää pelkoa muutosten edessä. 
Nopea kaupungistuminen nähdään mahdollisena uhkana 
nykyiselle elämäntyylille. Pelko kohdistuu myös ihmisiin, 
kuten kasvavaan ja muuttuvaan väestöön, ruuhkaantumi-
seen, segregaatioon ja eriarvoistumiseen. Ilmastonmuutos, 
tuntemattomat sääilmiöt ja lisääntyvät luonnon katastrofit 
aiheuttavat niin ikään pelkoa. Kaupunkien tiivistyminen 
ja asumisen kustannuksien nousu pakottavat ihmiset 
pienempiin tiloihin, jolloin tasapainoilu yksityisyyden ja 
sosiaalisuuden välillä vaikeutuu. Masennus ja yksinäisyys 
ovat yleistyneet ja ihmisten terveys kärsii myös liiallisen 
sisällä olon, istumisen, liikunnan puutteen ja epäterveelli-
sen huoneilman sekä keinovalaistuksen ansiosta.” (Sim & 
Gehl, 2019 s. 2–3)

Sim korostaa, että kaupunkisuunnittelun on otettava 
nämä haasteet vakavasti huomioon ja pyrittävä luomaan 
tiiviisti monimuotoista, mutta samalla kotoisaa, mukavaa 
ja ihmisläheistä kaupunkiympäristöä. Hänen mukaansa 
reseptit eivät löydy niinkään kalliista teknologiasta, vaan 
inhimillisestä maalaisjärjestä ja ihmisten kohtaamisista 
sekä ulkoiluun ja liikuntaan kannustavasta kaupunkiym-
päristöstä. Simin mukaan ihmisten pelot ja ennakkoluu-
lot tulee kohdata ja kääntää suunnittelun voimavaraksi 
paremman elämän laadun saavuttamiseksi. (Sim & Gehl, 
2019 s. 2–3.)

Millaisia ovat laadukkaat 
ulkotilat, joissa ihminen  
voi pysähtyä, rauhoittua ja  
virkistyä sekä yksin että  
yhdessä muiden kanssa? 

Miten nämä tilat tulisivat 
paremmin osaksi ihmisen  
arkirutiineja, vaikka 
kaupunki rakenne tiivistyy?
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Toimistorakennuksen suhde luontoon, ulkoilmaan  
ja kaupunkielämään, Kalasatama

Helsingin kaupunkiympäristötalo, eli KYMP-talo, valmistui Kalasataan 
vuonna 2020. Pääsuunnittelija on arkkitehtitoimisto Lahdema & Mah-
lamäki. Kyse on toimitalosta, joka kokoaa yhteen Helsingin kaupun-
kiympäristön eri alojen työntekijöitä, Helsingin kaupungin asiakas-
palvelun toimipisteen ja ravintolan, joka palvelee sekä työntekijöitä 
että kaupunkilaisia. Ravintola ja asiakaspalvelu sijaitsevat katutasossa, 
missä suuret tiilikaarien avaamat arkadit ja valtavat lasiseinät avau-
tuvat kävelykujille. Näin syntyy vahva liitos ulko- ja sisätilojen välille. 
Myös työntekijöiden kerroksista avautuu laajoja näkymiä ympäröivään 
kaupunkiin, sillä seiniä rytmittävät ikkunat ylettyvät lattiasta kattoon. 
Paikoin myös kerrosten välillä on jätetty sisäavauksia. Toimitiloissa 
löytyy monimuotoisuutta yhteisöllisestä muuttuen asteittain yksityi-
sempään rauhaan. Kellään ei ole omaa vakituista työpistettä, ainoas-
taan säilytyskaappi omille tavaroille. Ylimmästä kerroksesta löytyvät 
liikunta- ja peseytymistilat. Kellarikerroksesta löytyy merkittävästi 
enemmän pyörä- kuin autopaikkoja. Näiden lisäksi talo sisältää useita 
kattopihoja, joihin on sijoitettu rikasta kasvillisuutta varjosta paahtee-
seen. Kasvillisuusvalinnoista löytyy korkeatasoista kokeellisuutta kas-
vupaikkojen mukaan ryhmiteltynä: kunttaa ja metsänpohjaa, saariston 
merenrataa, niittyä, ketoa sekä kuivaa kangasta. Pihoilla sijaitsee 
myös osittaista suojaa tarjoavia paviljonkeja, joissa on työntekijöille 
verkkovirtamahdollisuus pidempääkin tietokonetyöskentelyä varten. 
Ottaen huomioon, että kyseessä on vain yksi rakennus, se kykenee 
mahdollistamaan hyvin monipuolista vaihdannan toteutumista sisä- ja 
ulkomaailman kesken, kaupunkilaisten, kaupunkiympäristön palve-
lujen ja työntekijöiden kesken sekä rakennuksen ja luonnon kesken. 
Olin itse talossa elo-syyskuun vaihteessa 2020. Tuolloin oli mielen-
kiintoista havaita, että kasvillisuus, joka oli istutettu saman kesän alus-
sa, oli lähtenyt jo lupaavaan kasvuun. Aurinkoisina päivinä ylimmän 
katon kasvillisuudessa vieraili lukuisia kimalaisia ja muita pölyttäjiä. 
Rakennuksen välittömässä ympäristössä ei ole muita merkittäviä 
luontoalueita (vielä) kuin Mustikkamaan saari hieman kauempana. 
Rakennuksessa on seitsemän kerrosta, mutta korkeutta sillä on 
huomattavasti enemmän kuin mitä minimikerroskorkeus edellyttäi-
si. Näistä syistä pölyttäjien suosio oli ilahduttavaa. Mielestäni tämä 
rakennus on mielenkiintoinen esimerkki pyrkimyksestä tasapainoon 
niin inhimillisten perustarpeiden kuin myös luonnon ja rakennetun 
ympäristön välillä. Ihminen viettää merkittävän osan arjestaan esi-
merkiksi työn äärellä, joten olisi tärkeää kehittää näitäkin ympäristöjä 
inhimillisempään suuntaan.
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Tässä osiossa tarkastelen ihmisen henkilökohtaista 
suhdetta ja tarvetta tilaan sekä tilaan liittyviä erilaisia 
käyttäytymisen ilmentymiä. Käyttäytymistieteiden puo-
lella, etenkin ympäristöpsykologian alueella, on olemassa 
runsaasti tutkimusta aiheesta kuten muun muassa Bell, 
Green, Fisher ja Baum, 1996; Goffman, 1969, 1972; 
Bonnes & Secchiaroli (1995); Freud, 1985; Greenberg & 
Firestone 1977; Altman 1975; Sommer 1969 ja Hall 1959 
sekä 1966. Arkkitehti ja kaupunkisuunnittelun profes-
sori Ali Madanipour on koonnut tätä laajaa tietomäärää 
kaupunki- ja tilasuunnittelijoita varten teokseensa Private 
and Public Spaces of the City (2003). Tässä osiossa refe-
roin ensisijaisesti juuri Madanipourin teosta, tuon laajan 
tietopohjan tiivistymänä. 

Aloitan ihmismielen tarkastelulla psykologi Emily 
Proninin (2008) johdolla, minkä jälkeen siirryn ihmisen 
henkilökohtaisen tilan ja yksityisyyden, omistajuuden 
sekä reviiritietoisuuden piiriin Madanipourin seurassa. 
Tästä jatketaan yksityisen ja julkisen tilan rajan sekä tilan 
interaktiivisuuden tarkasteluun. Lopuksi paneudutaan vielä 
hetkeksi osallisuuteen ja kotiseuturakkauteen.

3.1. Mielen maailma

Ihmisen mieli on hänen kaikkein yksityisintä aluettaan. 
Mielensopukat ovat tunteiden, ajatuksien, unelmien ja 
pelkojen tilaa. Princetonin yliopiston psykologian apu-
laisprofessori, Emily Proninin mukaan ihmiset näkevät 
yleensä itsensä ja oman toimintansa hyväksyvämmässä, 
empaattisemmassa ja positiivisemmassa valossa kuin mi-
ten he näkevät muut ihmiset ja heidän toimintansa. Tämä 
johtuu käytössämme olevista tiedon ja tulkinnan erilaisista 
muodoista. (Pronin, 2008.)

Arvioidessamme omaa toimintaamme, meillä on 
käytössämme koko mielenmaailmamme laaja tunneskaala, 

mikä yhdistyy muistoihin menneisyydestämme sekä kaik-
kiin kokemuksiin ja valintoihin, jotka ovat johdattaneet 
meidät sen hetkiseen tilanteeseen. Lisäksi tulevaisuutta 
koskevat unelmamme, toiveemme ja pelkomme johdat-
televat tai vähintäänkin värittävät harkintakykyämme. 
Hyödyntäessämme kaikkea tätä tietoa, koemme luontevasti 
itsemme objektiivisiksi toimijoiksi, tekomme oikeutetuiksi 
ja aikomuksemme hyvää tarkoittaviksi. (Pronin, 2008.)

Kun arvioimme muita ihmisiä, emme tietenkään näe 
heidän mieleensä, tunne heidän elämänpolkujaan tai osaa 
lukea heidän ajatuksiaan tulevasta. Sen sijaan me keski-
tymme tarkkailemaan heidän ulkoista olemustaan, kehon 
kieltä, ilmeitä ja käyttäytymistään sekä suullista kommu-
nikointiaan sillä hetkellä. Koska tällä tavoin saatavilla 
oleva tieto on hyvin suppeaa, saatamme myös huomioida 
kuulopuheita, juoruja ja yleistäviä ennakkoasenteita, mitä 
tähän ihmiseen tai muihin hänen ”kaltaisiinsa” liittyen 
saattaa olla tarjolla. Myös oman itsetuntomme rajois-
sa tapahtuva itsemme ja muiden vertaaminen, saattaa 
tuottaa nopeita olettamuksia, jotka ohjaavat ajatuksiam-
me muista ihmisistä ilman sen kummempia todisteita. 
(Pronin, 2008.)

Näiden perustavanlaatuisesti erilaisten sisäisten ja 
ulkoisten tulkintatapojen lisäksi on myös muistettava, 
että kommunikaatiokykymme ja sen hallinta ovat hyvin 
rajallisia verrattuna ajatus- ja tunnemaailmamme avaruu-
teen. Samoin kuuntelu- ja keskittymistaitomme ovat nekin 
rajallisia ja tämän lisäksi olemme vielä alttiita ympäristön 
vaikutteille, vaikka emme läheskään aina tiedosta sitä. 
Nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että muodostamme 
todellisuudesta monia omia tulkintaversioitamme ja että 
meidän ihmisten välillä syntyy jatkuvasti väärinymmär-
ryksiä. Monet sosiaaliset tilanteet etenkin toisilleen tunte-
mattomien tai muuten toisilleen etäisten ihmisten välillä 
saattavat rajoittua pelkästään ennakkoluuloihin, olettamuk-
siin ja hätäisiin johtopäätöksiin. (Pronin, 2008.)

3. Ihminen 

Millaisia ovat yhteiset kau-
punkitilat, joissa on viihtyi-
sää olla itsekseen joko yksin 
tai muiden joukossa?

Voiko kaupunkiympäristö 
edesauttaa ihmisten keski-
näistä myönteisyyttä?
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3.2. Henkilökohtainen tila

Ihmisen mielen ja fyysisen ympäristön välissä toimii 
ihmiskeho, johon liittyvät esimerkiksi kehollisuus, aistit, 
intimiteetti ja kommunikaatio. Kehomme on käyttöliitty-
mämme ympäröivään maailmaan. Siihen yhdistyy yksi-
tyisyyden varjelu, asteittainen ympäristölle paljastuminen, 
sen tunnustelu, aistiminen ja hahmottaminen sekä pienuu-
den ja paljaana olon tunne maailman avaruuden edessä. 
Kehomme välittömässä yhteydessä on näkymätön ja alati 
mukautuva, niin kutsuttu henkilökohtainen tila. (Madani-
pour, 2003 s. 18–33.)

Henkilökohtainen tila realisoituu ainoastaan suh-
teessa muihin ihmisiin. Se on herkkä ja monikerroksinen 
kokonaisuus, jonka uloimmat kerrostumat kohtaavat 
sosiaalisuutta ja kommunikaatiota ja sisemmät kerrokset 
varjelevat yksityisyyttämme. Henkilökohtainen tila liikkuu 
mukanamme, minne ikinä menemmekin. Se muuttaa muo-
toaan tapauskohtaisesti tilanteen, ympäristön, mutta myös 
elämäntilanteen ja henkilökohtaisten tekijöiden mukaan. 
(Madanipour, 2003 s. 18–33.)

Yksityisyyden suojan tarve kasvaa iän myötä. 
Lapsilla tarve on yleensä vähäinen, mutta aikuisella se on 
merkittävä ominaisuus, joka toteutuu eri lailla eri ihmi-
sissä. Muun muassa sukupuolella, persoonallisuudella, 
kulttuurisella taustalla, elinympäristöllä, elämänkoke-
muksilla, sosiaalisella statuksella ja terveydentilalla on 
vaikutuksia yksityisyyden tarpeeseen. Henkilökohtaisen 
tilan merkitys korostuu kulttuureissa, joissa individualis-
mia ja yksityisyyttä vaalitaan muutenkin. (Madanipour, 
2003 s. 18–33.)

Yksilö kohtaa ympäröivän maailman aina hen-
kilökohtaisesta tilastaan käsin. Hän säätää suojatilan 
tarvettaan sen hetkisen luottamuksen ja potentiaalisten 
uhkien määrittämisen kautta sekä kommunikaatiotarpees-

Tasapainottava ympäristö,  
Taivaskallio

Taivaskallio on metsäalueen keskel-
lä nouseva kallioselänne Käpylän 
koillisrajalla. Metsäalueen keskelle 
on maisemoitu avoin puistoalue, 
jossa sijaitsee toisen maailmanso-
dan aikaisen ilmatorjuntakeskuksen 
jäänteet ja muistomerkki. Taivaskallio 
on ympäristöään selvästi korkeampi, 
joten sieltä avautuu hyvät näköalat 
jokaiseen ilmansuuntaan. Paikka 
näyttää lunastavan suuren suosion 

kaupunkilaisten, ainakin lähialueiden 
asukkaiden, keskuudessa vuoden 
ympäri: ulkoilijat, urheilijat, leikkijät 
ja eri alojen harrastelijat kerääntyvät 
mäen huipulle riippumatta säästä tai 
ajankohdasta. Taivas ja näköalat, eli 
kaamosajan vähäisimmät valonsäteet, 
auringon nousut ja laskut, sääilmiöt 
ja tähdet houkuttelevat ihmisiä 
juuri tänne. Kaikkien eri ikäluokkien 
edustajat hakeutuvat paikalle joko 
yksin rauhoittumaan tai yhdessä 
sosialisoimaan. Itsenäisyyspäivänä 
kaupunkilaiset kunnioittavat sota-

muistomerkkiä ja näyttävää lippu-
salkoa. Muitakin pyhiä juhlistetaan 
täällä. Talviaurinkoisena päivänä on 
aivan tavallista, että puiston jokaisel-
la penkillä ja ilmatorjunnan ajoista 
muistuttavalla kummulla on yksi ihmi-
nen, joka nauttii valosta ja rauhasta 
omassa henkilökohtaisessa tilassaan. 
Keväisen kauniina viikonloppuiltana 
paikka on puolestaan täynnä ihmisiä, 
jotka nauttivat toistensa seurasta ja 
ilta-auringosta. Korona on todennä-
köisesti lisännyt paikan käyttöastetta 
ennestään.
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kaupunkitilan käytettävyys yksipuolistuu ja tilakokemus 
sekä sosiaalisen vaihdannan mahdollisuudet köyhtyvät. 
(Engwicht, 1992, s. 17–20.) Näin ollen yksityisyyden tar-
peen tunnistaminen ja huomioiminen siellä, missä ihminen 
liikkuu ja viettää aikaansa on ensisijaisen tärkeää niin kau-
punkisuunnittelussa, kuin missä tahansa ihmisen elintilan 
suunnittelussa. Onnistuneen osallisuuden sekä ennakko-
luuloja purkavien ihmiskohtaamisten mahdollistamisella 
on kasvava merkitys etenkin, kun kaupunkiympäristön 
kehityssuunta on tiivistymään päin. (Sim & Gehl, 2019.) 

3.3. Koti, omistajuus ja reviiritietoisuus

Arvostetun ranskalaisen filosofi Gaston Bachelardin 
(1884–1962) ajatuksien mukaisesti koti tarjoaa paikan 
unelmoinnille, koti suojelee unelmoijaa ja koti sallii 
henkilön unelmoida rauhassa (lainattu tähän teokses-
ta Madanipour, 2003, s. 64). Vähemmän romanttisesti 
ilmaistuna koti tarjoaa fyysisen suojan kehollemme, 
mentaalisen ja henkilökohtaisen tilan tarpeellemme. Koti 
suojelee meitä ulkomaailmalta, olipa kyse sitten kau-
pungin vilinästä, työelämän kiireiltä, markkinavoimien 
ärsykkeiltä, yhteiskunnan valvonnalta, uhkaavalta säältä 
tai pelottavalta luonnolta. Koti tarjoaa meille oman 
paikkamme keskeltä sosiaalista maailmaa. Se on paikka, 
jota voimme hallita, jossa voimme levähtää ja ilmaista 
itseämme, purkaa ahdistusta sekä aggressioita. (Madani-
pour, 2003, s. 62–65.)

Silloin kun jaamme kodin fyysisen tilan monen muun 
ihmisen kesken, oma paikkamme, oma mentaalinen kotim-
me, saattaa olla vain jokin kodin osa, kuten makuuhuone 
tai katettu parveke tai kodin jatke, kuten leikkimökki tai 
kasvihuone. Joka tapauksessa jokainen meistä tarvitsee 
mahdollisuuden tasapainottua oman intiimin rauhan ja 
muiden kanssa sosiaalisoinnin välillä. Hyvä koti asuttaa 

taan käsin. Lähtökohtaisesti välimatkaa muihin ihmisiin 
pidetään sen verran, että koetaan kontrollin tunnetta, eli 
pidetään poistumisväylät avoimina, vältytään tarpeetto-
milta katseilta ja kosketuksilta sekä sallitaan tai estetään 
keskustelumahdollisuus. Tuttujen henkilöiden kesken tai 
saman kaltaisuuden kokemuksen yhdistämillä tai muutoin 
selkeästi vaarattomiksi luokiteltujen ihmisten välillä suo-
jatilan tarve on vähäisempi. Kun fyysisen tilan rajat ovat 
lähellä, yksilön henkilökohtaisen tilan tarve kasvaa. Kun 
taas potentiaalisia pakoreittejä ja ilmatilaa on ympärillä 
enemmän, suojatilan tarve vähenee. Myös se, kuinka pal-
jon muita ihmisiä on samassa tilassa, vaikuttaa henkilö-
kohtaisen tilan kokemukseen: Kun tilassa on paljon muita, 
henkilökohtaisen tilan puute hyväksytään, mutta kun tila 
on lähes autio, suojatilan tarve muutamankin yksittäisen 
henkilön välillä voi kasvaa moninkertaiseksi. (Madani-
pour, 2003 s. 18–33.)

Tilan suunnittelulla vaikutetaan siihen, miten ihmiset 
voivat rentoutua tilassa ja keskittyä muuhun, kuin ympä-
ristöä tarkkailevaan, potentiaalisten uhkien määrittämi-
seen. Suunnittelulla voidaan myös luoda mahdollisuuksia 
ihmisille kohdata toisiaan harkitusti ja asteittain, oman 
valintansa sekä positiivisten kokemusten kautta. Tilantees-
ta riippuen riittämättömän tai kohtuuttoman suuren henki-
lökohtaisen tilan kokemus aiheuttaa ihmisille kuormittavaa 
epämukavuuden tunnetta, ahdistusta, stressiä ja kommu-
nikaatio-ongelmia – joskus jopa pelkoa tai osattomuutta. 
(Bell ym., 1996, s. 286–301.)

Henkilöauto on hyvä esimerkki henkilökohtaisen ti-
lan fyysisenä ilmentymän. Se kulkee mukanamme, tarjoaa 
suojaa ja turvaa sekä itsenäisyyden ja kontrollin tunnetta 
kaupungin ylitsepursuavassa kaaoksessa. (Madanipour, 
2003 s. 29.) Toisaalta auton edustama vauhti, voima ja 
sulkeutuneisuus tarjoavat käyttäjälleen ylivallan ja sel-
keän uhan muille kaupunkitilan autottomille käyttäjille. 
Tämä voi aiheuttaa negatiivisen kierteen, minkä johdosta 
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nämä kummatkin tarpeet ja sallii niiden välisen liukuman 
kitkattomasti. (Madanipour, 2003, s. 62–65.)

Mikäli kaupungin tai jonkin alueen tai yhteisön 
kaikilla ihmisillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia kodin 
suojaan, yksityiseen rauhaan sekä yhteisölliseen sosiali-
sointiin, syntyy hankalia jännitteitä. Mikäli samaan aikaan 
osa alueen tai sen lähiseudun ihmisistä puolestaan nauttii 
näistä eduista rajoittamattomasti, on syytä todeta, että 
inhimilliset perustarpeet, tasa-arvo ja reiluus eivät toteu-
du alueella ja sen yhteisössä. Lopulta koko yhteisö kärsii 
epätasapainoista.

Kodin lisäksi luomme tärkeitä henkilökohtaisia 
suhteita moniin muihinkin paikkoihin, joita käytämme 
säännöllisesti. Kyseessä voi olla esimerkiksi kesämökki, 
työpiste, harrastuspaikan pukukaappi, lounaspaikan kanta-
pöytä, lempipaikka lähipuistossa tai nimikkoparkkipaikka. 
Vaikka meillä ei ehkä olisikaan konkreettista omistajuutta 
näitä paikkoja kohtaan ja kontrollin sekä personoinnin 
mahdollisuutemme ovat vain osittaisia, pintapuolisia tai 
hetkellistä, niin säännöllinen tilan käyttö synnyttää meissä 
kuitenkin kiintymyksen ja henkisen omistajuuden tunteen. 
(Altman, 1975; Bell ym., 1996.)

Reviiritietoisuus syntyy kiintymyksen, tuttuuden tun-
teen, muistojen, oikeudentajun, rahallisen siteen, hallinnal-
lisen vastuun ja säännöllisesti jatkuvan käytön tai huollon 
myötä. Reviiritietoisuus on henkistä ja / tai fyysistä omis-
tajuutta, osallisuutta, emotionaalisuutta, kontrollia ja vas-
tuuntuntoa jotakin paikkaa kohtaan. Tutkimusten mukaan 
reviiritietoisuus ilmenee ihmisissä hyvin eri tavoin: reviiri 
saattaa aiheuttaa aggressioiden syntyä, tai se saattaa tasa-
painottaa niitä. Merkittävänä tekijä pidetään sitä, kuinka 
reviirin rajat on artikuloitu ja käyttäytymissäännöt kom-
munikoitu eri osapuolille. Jos näissä ilmenee epäselvyyk-
siä, syntyy ihmisten välille herkästi vihamielistä käytöstä, 
mikä puolestaan muistuttaa eläinten reviirikäyttäytymistä. 
(Bell ym., 1996, s. 312–20.)

3.4. Yksityisen ja julkisen tilan raja

Yksityisen ja julkisen tilan määrittäminen ei ole yksiselit-
teistä. Voidaan tarkastella tilojen omistuspohjaa, saavutet-
tavuutta, käytettävyyttä, käyttäjiä ja heidän vaikutusmah-
dollisuuksiaan, käytön toteutumista, kontrollia ja sääntöjä, 
vastuunjakoa, ylläpitoa… Aiheina ja tiloina yksityinen ja 
julkinen ovat moniulotteisia. Riippuen siitä miten yksityi-
nen milloinkin määritetään, julkisen määritys täsmentyy 
vastakohtana sille tai toisin päin. Esimerkiksi, jos mielen 
maailma edustaa yksityistä, niin ulkomaailma edustaa 
julkista. Jos oma keho on yksityinen, niin muut kehot 
muodostavat julkisen. Jos koti on yksityinen, niin kodin 
ulkopuolinen yhteiskunta on julkinen. Jos pihapiiri on yk-
sityinen, niin sitä ympäröivät liikenneväylät ja palveluiden 
alueet ovat julkisia. (Madanipour, 2003, s. 99.)

Kyse on siis useimmiten yksityisen ja julkinen 
tilan suhteesta, joka saa uusia merkityksiä näkökulmasta 
riippuen ja siksi myös rajanveto näiden kahden välille on 
haastavaa. Yksityiseksi määritetty alue saattaa saada pai-
koin julkisia ilmentymiä ja päinvastoin, kuten esimerkiksi 
yksityinen tontti, jolla on julkinen tierasite tai julkinen 
puisto, johon henkilö varaa itselleen auringonotto- ja 
piknikpaikan, eli luo itselleen väliaikaisen, mutta silti 
henkilökohtaisen tilan. Tässä luvussa käsitellään pääasias-
sa ulkotilaa, mutta aihe on sovellettavissa myös laajoihin ja 
monimuotoisiin sisätiloihin. 

Ali Madanipourin mukaan yksityinen ja julkinen tila 
nähdään monesti toistensa kilpailijoina, vaikka tosiasias-
sa ne ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Yksityinen saa 
merkityksensä vasta julkisen rinnalla ja päinvastoin. Toi-
saalta kumpikin rajoittaa tilaa toiselta. Aina löytyy toisen 
tilan puolestapuhujia ja toisen kritisoijia. Yhtä kaikki, 
kumpaakin tilan muoto tarvitaan, jotta ihmisen perustar-
peet intimiteetistä, omasta rauhasta, kontrollista, itsensä 

Mistä muodostuu kodikkuu-
den tuntu kaupungin ulkoti-
lassa?
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toteuttamisesta ja sosiaalisuudesta sekä yhteisöllisyydestä 
toteutuisivat. (Madanipour, 2003.)

Erilaisten tilojen väliset rajat luovat selkeyttä ja 
ymmärrystä sekä käyttäytymisnormeista että ylläpitovas-
tuusta. Kuten aiemmin jo todettiin, selkeät rajat tasoittavat 
ihmisten välisiä, potentiaalisesti vihamielisiä jännitteitä, 
joita paikan omistajuuteen liittyvä reviiritietoinen protek-
tionismi meissä synnyttää. Ihmisellä on luontainen tarve 
suojella omaksi kokemaansa ulkopuolisten tunkeilulta, 
olipa hän sitten tilan varsinainen omistaja, käyttäjä tai 
ylläpitäjä. Toisaalta ihmisellä on myös luontainen tarve 

Yksityisyyden idylli julkisen rajavyöhykkeellä, Paloheinä

Paloheinä edustaa yksityisyyttä vaalivaa pientaloaluetta Pohjois- 
Helsingissä: omakotitalot, rivitalot, paritalot ja pienet taloyhtiöt 
ovat 1–2-kerroksisia, kaikilla on oma pikkupihansa ja perinteisesti 
myös vähintään yksi autopaikka. Pihat ovat aina aidattuja, mutta 
tyylejä on monia. Kollaasissa on kuvattu 90-luvun pulivälissä 
valmistunut paritalo, joka sijaitsee kirveenvarsitontin päässä, 
asutusalueen rajalla. Asukkaiden oma piha on aidattu korkealla 
aidalla, joka turvaa näkösuojan naapurustoon, kuten tapana on. 
Naapureita voidaan tervehtiä postilaatikoilla ja parkkipaikalla  
– paikallinen kulttuuri ei ole rakentunut rikkaan vaihdannan varaan, 
vaan yksiselitteisesti yksityisen rauhan ympärille. Poikkeuksellisesti 
talon sisäänkäynti ja suurimmat ikkunat avautuvat julkisen niityn 
suuntaan, joka yhtyy puistomaiseen kävelytiehen ja julkiseen 
leikkipuistoon. Leikkipuiston käyttöaste on valtava läheisen koulun 
ja päiväkodin ansiosta. Puistotie on myös erittäin suosittu. Niityllä 
kulkee lähialueen asukkaiden tallama koiranulkoilutuspolku ja talvi-
sin hiihtolatu. Tästä huolimatta yksityiskodin tontin rajaa ei ole kat-
kaistu jäykällä aidalla vaan ainoastaan muutamilla pensailla, jotka 
sallivat tilojen hengittää. Vaihettumisvyöhyke on näyttävä, mutta 
toki sille on myös reilusti tilaa. Asukkaat asensivat tylyn tuntuisen 
”Läpikulku kielletty”-kyltin, kun tontin läpi oikaisevat koululaiset 
kaatuilivat pyörillään pehmeässä sorassa asukkaiden autoja vasten. 
Sekä kaupunki, että asukkaat itse hoitavat yhteistä rajavyöhykettä 
– toisinaan jopa yhteistyössä. Kaupunkia ei ole haitannut, vaikka 
osa asukkaiden pensaista on julkisella puolella tai että niityn lai-
dassa on jo vuosia sijainnut huomaamaton perunamaa. 
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kulkea ja havainnoida ympäristöön vapaasti kokeakseen 
itsenäisyyttä ja turvallisuutta. Näin ollen tilasuunnittelun 
tulisi tarjota ihmiselle ymmärrystä tilasta ja tilasta toiseen 
siirtymisistä, sekä sallia liikkumatilaa laajempien näky-
mien muodostumiseksi aina, kun siihen löytyy laadukkaita 
mahdollisuuksia.

Ihmisellä on luontainen taipumus luokitteluun, 
omimiseen ja hallitsemiseen. Rajan asettaminen on ilmaus 
vallankäytöstä ja tilan omistajuuden määrittämisestä, min-
kä takia kaikki eivät ilahdu rajoista tai eivät ole tyytyväisiä 
niihin. Raja voi kohdella toisia epäreilusti ja suosia toisia. 
Rajattomuus puolestaan aiheuttaa herkästi epäjärjestystä 
ja kilpailua, missä heikoimmat kärsivät. Näin ollen rajan 

Kuri ja järjestys, Vuosaari

Oheisessa kollaasissa on kuvia uudemmasta Vuosaaresta, eli 
2000-luvun alun Aurinkolahdesta ja Uutelan kanavanrannasta. Ne 
sijoittuvat julkisten rantojen, kävelypromenadien ja Uutelan laajan 
metsäalueen laidalle. Kuten edellisessä Vuosaari-kollaasissa (s. 10) 
myös näissä kuvissa näkyy, kuinka yksityisen ja julkisen tilan välistä 
rajaa pyritään korostamaan ja alueet halutaan pitää erillään. Täällä 
rajat on toteutettu istutusmassoilla, matalilla muureilla ja vähäisillä 
porteilla, mutta myös runsain huomiokyltityksin. Nämä asuinkortte-
lit viihtyvät julkisien puistojen, metsien ja vesistöjen äärellä, mutta 
eivät toivota vieraita kujilleen ja leikkipaikoilleen. Tämä käytäntö 
edustaa omalla aikakaudellaan suosittua yksityisyyden vaalimista. 
Käytännön tarpeellisuus mietityttää näissä kohteissa: Ne ovat jo 
itsessään siinä määrin suuria asukasyhteisöjä, että muuttaisiko 
ulkopuolisten pääsy alueelle oleellisella tavalla asukkaiden rauhaa? 
Ja toisaalta, kun nämä asuinalueet sijaitsevat poikkeuksellisen laa-
dukkaiden ja monipuolisten virkistyskohteiden varrella, jotka tar-
joavat jokaiselle jotakin, niin kuinka tarpeellista on varata aidattua 
tonttitilaa omien yksityis- ja yhteispihojen toteuttamiselle? Selvää 
on, että yksityiset ja julkiset alueet on haluttu pitää täällä erillään 
ja rajat pyrkivät vartioimaan järjestystä mahdollisimman selkeästi ja 
yksiselitteisesti. Rajojen muotoilut eivät sinänsä ole täysin jyrkkiä, 
sillä runsas kasvillisuuden käyttö pehmentää niitä, mutta kyltitys 
antaa puolestaan tylyn vaikutelman. Periaatteessa tällaiset ratkai-
sut  jättävät hyvin muunteluvaraa tulevaisuuteen.



Kaupunki ja ihminen: 3 / 4 Ihminen  20

hengittävyys, eli hahmotettavissa oleva raja, joka sallii 
dialogin rajan eri puolten välillä ja toisaalta mahdollistaa 
tarvittaessa myös rajan uudelleen linjauksen, on järkevää. 
(Madanipour, 2003, s. 53–55.) Ulkotilojen muuntojousta-
vuuden tärkeys korostuu tiivistyvässä kaupunkirakenteessa 
siinä missä sisätilojenkin muuntojoustavuus. David En-
gwichtin sanoin: “Build a master aspiration, not a master 
plan.” Eli muunnneltavuuden ja hengittävyyden ominai-
suus on tärkeämpää, kuin alkuperäinen suunnitteluidea. 
(Raphael, 2009.)

Fyysinen raja, joka erottaa kahta aluetta toisistaan, 
on kaikista huomiota herättävin osoitus sosiaalisen elämän 
jakautumisesta. Siitä, millä keinoin tuo raja artikuloi-
daan, konkretisoi sosiaalisen erottelun näkyväksi. Haaste 
rajan muodostuksessa on selkeyttää erityyppisten tilojen 
hahmottamista, leikkaamatta niitä silti irti toisistaan, ellei 
se ole tilanteen kannalta välttämätöntä. Hyvä raja välittää 
tarvittavan informaation erilaisten tilojen kohtaamisesta ja 
tukee kummankin tilan tarkoituksenmukaista käytettävyyt-
tä, sallien kuitenkin samalla jonkin asteisen läpäisevyyden, 
jotta tilojen välillä säilyy vuorovaikutteisuus ja hengittä-
vyys. (Madanipour, 2003, s. 61.)

Rajatilat, kuten puolijulkinen tila, toimivat tärkeinä 
puskureina ja vaihettumisvyöhykkeinä. Niiden ansiosta 
tilojen käyttäjät ja tilojen välillä kulkijat voivat orientoitua 
asteittaiseen tilamuutokseen ja sen myötä mahdollisesti 
uuteen sosiaaliseen tilanteeseen sekä muuttuviin käyttäyty-
missääntöihin. Tapauskohtaisesti tällainen puskurivyöhyke 
voi toimia myös itse kahden tilan erottajana, ilman että 
fyysistä rajaajaa tarvitaan. 

3.5. Roolit ja vuorovaikutteisuus tilassa

Psykologi Emily Proninin (2008) mukaan ihminen on altis 
vaikutuksille. Ihminen mukautuu ja muokkaa käytöstään 

jatkuvasti ympäristön ja muiden ihmisten suoran ja epä-
suoran vaikutuksen ansiosta. Emme aina ole edes itse tie-
toisia sosiaalisen ympäristön kaikista vaikutteiden tasoista, 
joita kohdistuu meihin toimijoina. (Pronin, 2008.) 

Siirtyessämme omasta tilastamme sosiaaliseen 
ympäristöön, siirrymme vuorovaikutuksien maailmaan. 
Kaupunkia koskevassa luvussa käsittelin sosioekonomisia 
tekijöitä ja niiden kasvun synnyttämää kiireen ilmiötä sekä 
vaihdantaa. Juuri nämä tekijät mukaan lukien kaupungin 
aistiärsyketulva, muut ihmiset tilan käyttäjinä, tilan ilma-
piiri ja kaikenlaiset ajankohtaiset aiheet vaikuttavat meihin 
suuresti päivittäin. Ympäristö, missä tiivistyy ja tapahtuu 
paljon johtaa siihen, että myös me mukaudumme ja muok-
kaamme käytöstämme jatkuvasti ympäristön tahdissa – 
luomme itsellemme lukemattomia erilaisia rooleja, joiden 
kautta pyrimme näyttelemään osuuttamme sulavasti. Näin 
ollen mikä tahansa tila tai ympäristö voi olla ylikuormit-
tava ja etenkin silloin kun altistumme sille pitkiä aikoja 
ilman, että pääsemme välillä levähtämään. Kuormitus vai-
kuttaa erilailla eri ihmisiin aivan kuten henkilökohtaisen 
tilan ja yksityisyyden suojan tarpeen kohdallakin oli puhe. 

Ihmisyyden ytimessä tasapainotellaan intimiteetin 
varjelun ja sosiaalisen maailman edessä tapahtuvan asteit-
taisen paljastumisen välillä. Ihmiselle ei ole eduksi paljas-
taa itseään kokonaan muille ja siksi sosiaalinen elämä on 
hyvin pitkälti salailujen ja paljastuksien vuorottelua. Tässä 
tasapainottelussa turvaudumme työkaluun, jota käyttäy-
tymistieteilijät kutsuvat nimellä ”maski”. (Madanipour, 
2003, s. 102–106.)

Sonnustaudumme maskiin arkirutiinien kautta: 
valitsemme pukeutumisemme ja asusteet, muotoilemme 
hiuksemme, ehostamme kasvomme, sovitamme erilaisia 
käytöstapoja, puhetyylejä, aksentteja ja kieliä, lukemat-
tomia erilaisia ilmeitä ja ruumiin eleitä. Maskin taakse 
voimme piilottaa herkän intimiteettimme ja maskin avulla 
näyttelemme sosiaalisten tilanteiden myötä vaihtuvissa 

Miten ihmiselle välitetään 
paikan ”juju” ilman, että 
hänessä herää vastustuksen 
tunne?
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rooleissamme. Maskin avulla voimme myös kuorettaa 
itsemme ympäristön kuormittavuudelta. Sosiaalisesti 
yltäkylläisessä kaupungin sykkeessä voimme vain harvoin 
riisua tuon maskin, luopua ideaalista versiosta itsestämme 
ja suojauksestamme sekä levähtää arkisena itsenämme 
omassa henkilökohtaisessa tilassamme. (Madanipour, 
2003, s. 102–113.)

Kuten Madanipour esittelee, julkista elämää on tut-
kittu runsaasti niin kutsutun dramaturgisen mallin kautta. 
Julkisella ja puolijulkisella paikalla kaikki on näytelmää, 
roolipelejä ja tarkkailua. Julkinen tila muodostuu erilaisis-
ta julkisivuista, niin ihmisten, rakennuksien, palveluiden, 
kuin kaupunkikuvallisten maisemienkin monenlaisista 
maskeista – muuttuvista tai muuttumattomista. (Madani-
pour, 2003, s. 110–118).

Suunnitelmallista valinnanvaraa, 
Kumpula 

Kumpulan siirtolapuutarha on 
kiinnostava esimerkki näyttämöstä, 
joissa tilasarja käsittää koko skaalan 
yksityisestä julkiseen. Näyttelijät, eli 
puutarhojen haltijat voivat valita pals-
tansa usean erilaisen esiintymislavan 
luonteen väliltä: puolijulkinen etu-
puutarha julkisen puistotien varrella, 
puoliyksityiset sopukat piha-alueen 
perällä ja yksityisin alue mökin sisällä. 
Kaupunkilaiset pääsevät nauttimaan 
moninaisista puutarhanäkymistä ja 
alueen persoonallisesta tunnelmasta 
yhteisiä puistoteitä pitkin rajattuina 

ajankohtina. Maa-alueen omistus-
pohja on julkinen, eli kaupungin, 
asettaen näin joitakin reunaehtoja, 
mutta operatiivinen omistus on 
säädellyn yhteisöllinen ja hallinnalli-
nen omistus on yksityinen yhteisön 
jäsenille. Tämä tarkoittaa, että pals-
tojen haltijoilla on etuoikeus nauttia 
puutarhoistaan laajennetuilla käyttö-
oikeuksilla, mutta myös velvollisuus 
ylläpitoon yhteisten reunaehtojen 
puitteissa sekä velvoite mukautua 
jakamaan alue ulkopuolisten iloksi 
julkisten normien mukaisesti. Alueen 
säännöt velvoittavat hallitsijoita 
muun muassa pitämään puut ja 

pensasaidat matalina ja sallimaan 
näin näkymien muodostumisen. Vie-
railevien kaupunkilaisten on helppo 
aloittaa puutarha-aiheinen keskustelu 
palstan haltijan kanssa, mikäli tämä 
on asettunut pihansa puolijulkiselle 
alueelle. Konsepti on vanha ja me-
nestyksekkäästi uomaansa asettu-
nut. Puu-Käpylä on asuinalue, joka 
noudattaa läheisesti vastaavaa mallia 
kuin siirtolapuutarha. Alueet ovat 
yhtä lailla asukkaidensa ja yleisönsä 
rakastamia riippumatta asumisen tai 
piha-alueiden omistusmuodoista. 
Elisabeth Koch on ollut vaikuttava 
suunnittelija kummallakin alueella.
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Siellä missä julkinen elämä tapahtuu tai sen toivotaan 
tiivistyvän, siellä tulisi olla ”esiintymislavoja” ja ”katso-
moita”, eli kutsuvat olosuhteen sosiaaliselle näytelmälle ja 
sen seuraamiselle. Julkinen tila voi korostaa teatraalisuutta 
tai sosiaalisuutta. Se voi esittäytyä monumentaalisena ja 
etäisenä taustalavasteena tai järjestää vastavuoroisuuden 
tiloja, joissa niin kutsutut näyttelijät ja yleisö, eli kaupun-
kilaiset itse, lähentyvät toisiaan ja luovat julkista esitystä 
yhdessä. (Madanipour, 2003, s. 113–118). 

Dramaturgista mallia kritisoidaan siksi, että se ei näe 
henkilöä kokonaisena, vaan pilkkoo hänet kahteen vasta-
kohtaiseen osaan, eli julkiseen ja yksityiseen. (Madani-
pour, 2003, s. 113–115).

Tarkastellessaan kaupungin vaihdantaa David 
Engwicht (1992) kiinnitti erityistä huomiota pariisilaisiin 
katukahviloihin, Ranskassa, missä ulkotilan asiakaspaikat 
oli järjestetty kohti vieressä kulkevaa bulevardia. Hän 
oivalsi, että bulevardilla ohi kävelevät ihmiset synnytti-
vät kiinnostavan kaupunkinäytelmän, jota kahviloiden 
asiakkaat saivat seurata rauhassa sivusta, virvokkeiden 
ja kahvileipien äärellä. (Engwicht, 1992, s. 16.) Samoin 
hän kiinnitti suurta huomiota Saksassa müncheniläisen 
aukion (Marienplatz) tuoleihin, jotka palvelivat julkista 
käyttöä, mutta eivät olleet kiinnitettyinä maahan. Eli kau-
punkilaiset saivat itse siirtää tuolin torilla mihin halusi-
vatkaan istahtaa. Näin julkinen tila loi vuorovaikutteisuu-
den puitteet, missä kaupunkilaiset tulivat itse osallisiksi 
kaupunkinäytelmässä sekä toimijoina että seuraajina, 
vaihtelemalla rooleja mielensä mukaisesti. (Engwicht, 
1992, s. 22, 25–26.)

Jan Gehl jaottelee julkisen kaupunkitilan ihmisten 
välttämättömien, valinnaisten ja sosiaalisten toimintojen 
mukaan. Kaupunkilaisten välttämättömiin toimintoihin 
kuuluvat erilaiset päivittäisasioinnit ja matkustaminen 
paikasta toiseen nopeimmalla ja helpoimmalla tavalla. 
Valinnaisiin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi kävelymat-

kalla pidemmän puistoreitin valinta, aurinkoiseen paikkaan 
istahtaminen ja maisemasta nauttimaan jääminen aiottua 
pidemmäksi aikaa. (Gehl, 2011, 2010, s.22–23) 

Välttämättömät ja valinnaiset toiminnot johtavat 
hyvin onnistuessaan sosiaalisiin toimintoihin, jotka 
puolestaan voidaan jaotella passiivisiin, aktiivisiin ja 
suunnitelmallisiin sosiaalisiin toimintoihin (Gehl, 2011, 
2010, s.22–23). Passiivista sosiaalista toimintaa edustaa 
Engwichin pariisilaiskahviloiden esimerkki. Aktiivista 
puolestaan Münchenin torin siirreltävien tuolien esi-
merkki. Suunnitelmallinen sosiaalinen toiminta syntyisi, 
jos esimerkiksi Munichin torilla järjestettäisiin kau-
punkifestivaali, josta ihmiset kerääntyisivät nauttimaan 
yhdessä. 

Gehl havainnoi, mittaa ja analysoi laajasti kaupun-
kielämää, joka tapahtuu erityisesti julkisessa ulkotilassa 
(Gehl 2011, 2010). Hänen huomionsa sivuavat dramatur-
gista mallia, eli kaupunki-näytelmää ja kaupunkilaisten 
erilaisia rooleja sen aktiivisina osallistujina sekä passiivi-
sina seuraajina, kuten myös kaupunkitilan muodostamien 
näytelmäkulissien ja esiintymislavojen sekä katsomoiden 
toimivuutta ja laadukkuutta. Näiden ympäristöjen toimi-
vuus ja laadukkuus määrittyy Gehlin teksteissä pitkälti sen 
mukaan, kuinka paljon ja mieluusti sekä miten pitkäksi 
aikaa ihmiset kerääntyvät hyödyntämään tarkkailtavia 
kaupunkitiloja (Gehl, 2010). 

Gehlin tapa havainnoida kaupunkilaisia perustuu 
elämän ulkoisten tekijöiden tarkkailuun. Ihmiset ja heidän 
toimintansa ovat pintapuolisen tarkastelun kohteina, mutta 
tarkkailu ei etene pintaa syvemmälle, ihmisen mielenmaa-
ilmaan, pyrkiäkseen ymmärtämään syvempiä vaikutteita 
inhimillisen toiminnan ja toimintamallien taustalla. Näin 
ollen havainnot ja johtopäätökset muodostuvat ja jäävät 
tälle ulkopuolisuuden yksinkertaistavalle ja yleistävälle 
tasolle, jota Emily Proninin (2008) seurassa käsiteltiin 
luvussa 3.1. ”Mielen maailma”.
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3.6. Osattomuus, osallisuus ja yhteisöllisyys

Julkinen tila pyrkii olemaan joustava ja neutraali alue 
kaikille, mutta yleensä se epäonnistuu tässä tehtävässä – 
aina joku tai jotkut jäävät sivuun, kun yhteiseksi tarkoi-
tettu alue ei ole heille sopiva. Tämä synnyttää ulkopuo-
lisuutta ja osattomuutta. Jos samat yksilöt tai ryhmät 
jäävät toistuvasti sivuun muiden jakamasta julkisesta 
elämästä, he kokevat syrjäytymisen tunteita. Syrjäyty-
misen rooliin mukautuminen aiheuttaa syrjäytymisen 
konkretisoitumista yhteisöstä ja kaupungista, joiden 
”leikkeihin” he eivät pääse osalliseksi. (Madanipour, 
2003, s. 110–118)

David Engwicht nostaa esiin toisenlaisen osattomuu-
den muodon kaupungissa: Hänen mukaansa kaupungin ja 
kaupunkilaisen suhde on muuttunut eräänlaiseksi myyjä   
– asiakkuus -suhteeksi. Asetelma on kärjistynyt niin, että 
kaupunkilainen on vieraantunut toimettomaksi ja vaativak-
si asiakkaaksi, joka maksaa veronsa ja odottaa vastineeksi 
kaupungin tuottamia palveluja. Kaupunkilaisen vaikutta-
misen keinot kaupungin kehitykseen ovat näin rajautuneet 
vain rahan ja valittamisen tasoille. Engwichtin mielestään 
kaupunkilaisen vastuuttaminen ja aktiivinen osallistaminen 
on palautettava takaisin, jotta saavutettaisiin elinvoimainen 
yhteisö. (Raphael, 2009.)

Jane Jacobsin mukaan kaupungeilla on kyky ja 
mahdollisuus tarjota jotakin jokaiselle, mutta ainoastaan 
siski ja ainoastaan silloin, kun jokainen on osallistu-

nut kaupungin luomiseen (Place making heroes: Jane 
Jacobs).

Osallisuus muodostuu esimerkiksi erilaisista vaikutta-
misen mahdollisuuksista, ylläpi- ja huoltovastuun jakami-
sesta, luomisvoimasta, rajoista ja oleskelupaikoista, jotka 
sallivat erilaisten ihmisten kohtaamisia ja kunnioittavasta 
sekä läpinäkyvästä kommunikaation kulttuurista. Osalli-
suus synnyttää omistajuutta ja ylpeitä asukkaita. Näistä 
aineksista muodostuu yhteisöllisyys ja kotiseuturakkaus.

Etenkin länsimaisen kulttuurin nykyisellä, yksilölli-
syyttä arvostavalla aikakaudellamme ydinperheen merki-
tys ei ole enää sama kuin historiassa (Madanipou, 2003, 
s. 88–89). Yksineläjien määrän raportoidaan kasvaneen 
kaupungeissa vauhdilla (Anne Tervo, 2021; Vesalainen, 
2015). Samalla myös yksinäisyydestä puhutaan enemmän 
kaikkien ikäryhmien kohdalla (Vesalainen, 2015). Kun 
yksilöiden yksityisyyden tarve on tyydytetty, yhteisölli-
syydelle syntyy kasvavaa kysyntää. Tämä ilmiö heijastelee 
kaupungin tiloihin, tapahtumiin, ihmisten toimintaan niin 
yksilötasolla kuin ryhmissäkin, naapurustojen elämään ja 
asumismuotoihin. 

Yhteisöllisyys on myös tapa torjua kasvavan urbani-
saation luomaa sosiaalisen vieraantumisen uhkaa. David 
Simin ajatuksien mukaan käsitteen ”naapuri” voidaan 
yksinkertaisimmillaan ymmärtää tarkoittavan viereisen 
osoitteen asukasta. Avarasti ajatellen se voi tarkoittaa koko 
ihmiskuntaa. Simin mukaan ”naapurusto” ei ole ainoas-
taan paikka vaan sitä tulisi ajatella enemmän mielentilana. 
(Sim & Gehl, 2019, s. 11–13)

Millaista on epätasa-arvoinen 
ja osattomuutta synnyttävä 
kaupunkiympäristö?  
Entä päin vastoin?
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Erilaisia näkökulmia ja yllättäviä rajoja, Jätkäsaari

Jätkäsaari edustaa uutta Helsinkiä. Alue rakentuu yhä ja sen on tar-
koitus valmistua vuoteen 2030 mennessä (Uutta Helsinkiä: Jätkäsaa-
ri). Jätkäsaaressa asuvan Virven mielestä Jätkäsaaressa olisi kehi-
tettävää ollakseen kaupunkisuunnittelun tuoreinta antia. 40-vuotias 
Virve sairastaa aikuisiällä puhjennutta MS-tautia ja liikkuu kaupun-
kiympäristössä pyörätuolilla tai sähkömopolla. Tarkemmin sanottuna 
hän liikkuu ulkona silloin kun lumi, jää tai loska eivät estä kulkemista. 
Sään lisäksi itse kaupunkirakenne aiheuttaa monenlaisia esteitä 
liikkumiselle. Seitsemän senttimetrin korko on maksimi ylityskorkeus 
sähkömopolle, mutta vähempikin jo pelottaa. Yllättävän moni katuki-
veys ja reunakanttaus on asennettu niin, että pyörätuolilla kulkijalle 
syntyy etenemisvaikeus tai tulee jopa raja vastaan. Näin ollen esi-
merkiksi kadunylitys, missä suojatie kulkee liikennejakajan kautta, on 
helpompi tehdä omalla riskillä autotien risteyksen puolelta kiertäen. 
Virve arvelee, että suunnittelijat ja rakentajat eivät välttämättä ole 
itse kokeilleet kaupunkiympäristössä liikkumista pyörätuolin selässä. 
Jätkäsaaressa ulkotilat muodostuvat asukkaiden yksityisille parvek-
keille, umpikorttelien sisäisille asukaspihoille, tehokkaiden katujen 
verkoston ja yhteisien kaupunkipuistojen sekä aukioiden varaan. 
Jätkäsaari perustuu kantakaupungin ideaan (Uutta Helsinkiä: Jät-
käsaari). Virven ulkoilu Jätkäsaaressa toteutuu kokeiluperiaatteella, 
sillä kattavaa karttapalvelua ei ole, eikä kaupunkiympäristössä ole 
hänenlaisilleen viittojakaan. Minkä tahansa kulman takana saattaa 
tulla etenemiseste. Virve toivoisi, että esimerkiksi turhia portaita väl-
tettäisiin, ja että kulkualueiden pintamateriaalit olisivat kantavia – ei 
esimerkiksi hiekkaa tai upottavaa soraa. Poikkeavissa ympäristöissä 
saisi olla edes polku liikuntarajoitteisille. Se, että ei pääse yhteisille 
paikoille vaikka muut pääsevät, synnyttää ulkopuolisuuden tunteen. 
Viime aikoina Virven näkökyky on alkanut heiketä. Hän kertoo, että 
mieluiten hän hakeutuu meren ääreen, missä aistii avaruuden, tuulen 
ja meren tuoksut. Korkeat rakennukset ja ahtaat kadut erilaisine 
esteineen ahdistavat häntä. Sen sijaan puisto, oli se sitten pieni tai 
suuri, missä kuulee kasvillisuuden rauhoittavan havinan ja lintujen 
laulun, on aina mieluinen paikka. Ulkotilaan jalkautuneet palvelut, 
kuten esimerkiksi pyörän päällä kulkeva jäätelönmyyjä, ilahduttavat 
Virveä, sillä kahviloihin ja jopa niiden rakennetuille terasseille ahtau-
tuminen on yleensä liian haastavaa.

Virven haastattelut on toteutettu puhelinkeskusteluiden ja yhteisen 
ulkoilun merkeissä Helsingin Jätkäsaaressa syksyllä 2019  
ja keväällä 2021.
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4.1. Inhimillinen elinympäristö

Kaupunki on syntynyt ihmisen sosiaalisesta tarpeesta verkos-
toitua. Kaupunki muodostaa ihmiselle elinympäristön, jossa 
tiivistyy turva, erilaiset keskittämisen hyödyt, sosiaalinen 
yhteisöllisyys ja näiden myötä avartuvat uudet mahdollisuu-
det. Ihminen rakentaa kaupungin monikerroksista infrastruk-
tuurin verkostoa palvelemaan ihmiselämää. (West, 2020.) 

Kaupungit kehittyvät saman kaltaisin periaattein 
kaikkialla maailmassa, kaikkina eri aikoina, sillä yhdistävä 
tekijä on ihminen itse. Kaupunki skaalautuu pienempään 
tai suurempaan kokoon samanlaisin universaalein peri-
aattein. Pienempi kaupunki tarvitsee kokoonsa nähden 
enemmän kallista infrastruktuuria per asukas kuin suu-
rempi kaupunki. Suuremmassa kaupungissa keskittämisen 
hyödyt pienentävät tarvittavan infran määrää. Näin ollen 
voidaan matemaattisesti todistaa, että suurempi kaupunki 
on ekologisempi versio pienemmästä. (West, 2020.)

Kaupungeissa innovoidaan uutta, tehdään tuotekehi-
tystä, palvelumuotoilua ja elintärkeää tiedettä sekä ratko-
taan jopa globaalin tason pulmia. Mitä suurempi kaupunki 
on, sitä enemmän se kokoaa yhteen erilaisia ihmisiä ja 
heidän myötään erilaisia inhimillisiä ominaisuuksia kuten 
tietoa, taitoa, luovuutta ja visionäärisyyttä, mutta myöskin 
ahneutta ja agressioita sekä esimerkiksi tartuntatauteja. 
Tätä inhimillisten hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien 
pääomaa kutsutaan sosioekonomiaksi. Se muodostaa mer-
kittävän osan saavutetusta urbaanista elintasostamme kau-
pungin infrastruktuurin ja talouden ohella. (West, 2020.)

Sosioekonomiset muuttujat skaalautuvat kaupungin 
kokoon nähden päinvastoin kuin infrastruktuuri, eli mitä 
suuremmaksi kaupunki kasvaa, sitä enemmän ylijäämäistä 
sosioekonomiaa muodostuu. Sosioekonomisten muuttu-
jien jyrkän kasvun sivutuotteena syntyy matemaattinen 
kiihtyvyyden ilmiö, mikä tuntuu kasvavana kiireenä 

kaupunkilaisten arjessa. (West, 2020.) Sosioekonomian 
kasvattama korkeampi elintasomme lisää intohimoja ja 
kulutustottumuksia. Kun markkinavoimat kilpailevat 
ihmisten huomiosta, ajasta ja rahasta, uusi muoti-ilmiö 
saattaa vanhentua verrattain nopeasti. Samalla ihmisten 
opiskelu- ja työtahtiin kohdistuu lisäpaineita ja arki muut-
tuu monisuoritteiseksi. Toisaalta myös sosioekonomian ka-
saamat inhimilliset haittatekijät, kestämättömällä pohjalla 
oleva raaka-aineiden kulutuksemme sekä ihmistoiminnan 
kiihdyttämät muut globaalit ongelmat, kuten saastuminen 
ja ilmastonmuutos, pakottavat meidät innovoimaan yhä 
enemmän ja nopeammin. Kiire kasvaa tehdessä. (West, 
2020.)

Ristiriita syntyy siitä, että ihmisen oma biologia 
mukautuu huonosti kiihtyvään elämänrytmiin ja aiste-
ja ylikuormittavaan elinympäristöön. Ihmiskeho ja sen 
toimintamekanismit ovat luonnon monimutkaisen opti-
moinnin tulos: sydämen sykkeemme, aineenvaihduntamme 
ja aivotoimintamme noudattavat rytmiä, joka on suoraan 
suhteessa kehomme massaan Kleiberin lain mukaisesti 
(Martin & Hine, 2008; West, 2020). 

Kehomme on siis rajallinen, eikä suorituskeskeinen 
elämäntapamme sitä muuksi muuta. Sen sijaan se saattaa 
uhata terveyttämme. Kiireen ilmiö on kuin yhteiskuntam-
me syöpä. Mutta koska nykyisessä elämäntavassamme ei 
näillä näkymin ole odotettavissa laajamittaista muutosta, 
niin katse kohdistuu muun muassa elinympäristöömme, eli 
kaupunkisuunnitteluun: Millaista tasapainotusta kaupun-
kiympäristö voisi tarjota suorituskeskeiselle arjellem-
me, joka tapahtuu enimmäkseen sisätiloissa, paikallaan 
pysytellen, digitaalisen näytön edessä ja keinotekoisesti 
manipuloidun huoneilman, valon ja materiaalien keskellä? 
Miten tiivistyvä kaupunkiympäristö voisi tarjoaisi meille 
mahdollisuuden levähtämiseen ja palautumiseen, yksi-
tyiseen rauhaan, virkistymiseen, merkityksellisiin ihmis-
kohtaamisiin, piristävään sosialisointiin sekä yhteyden 

4. Yhteenveto ja 
johtopäätökset
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luonnon elementteihin? Miten kaupunkiympäristö kohteli-
si meitä mahdollisimman reilusti tulotasosta ja asuin- sekä 
toimipaikastamme riippumatta? 

Kaupunkisuunnittelua tulee pohtia ja kehittää, sillä 
samalla kun ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita elin-
olosuhteillemme, niin kaupungistumisen trendi jatkuu 
maailmanlaajuisesti. Kehittyneissä kaupungeissa tapahtuu 
tiivistymistä ja kehittyvissä maissa syntyy neitseellisiä, uu-
sia kaupunkeja (West, 2020). Miten näissä kummassakin 
erilaisessa kaupungistumisen kehityssuunnassa voitaisiin 
muovata ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti entistä 
kestävämpää ihmisen elinympäristöä?

4.2. Tavataan kasvotusten

Yksi kaupungin keskeisimmistä tehtävistä on mahdollistaa 
tehokas vaihdannan toteutuminen ja minimoida samalla 
etäisyys (Engwicht, 1992). Vaihdantaa ovat kaupankäyn-
nin lisäksi esimerkiksi kuulumisten, tiedon, inspiraation 
ja vaikutteiden sekä palveluiden ja hyödykkeiden vaihto 
ihmisten kesken – tätä voitaisiin kutsua sosiaaliseksi vaih-
dannaksi. Myös rakennettu ympäristö, luonto ja kulttuuri 
tarjoavat meille luovuuden ja ajattelun kimmokkeita sekä 
aistien stimulointia – sekin kuuluu kaupungin vaihdantaan 
ja voitaisiin nimetä ympäristölliseksi vaihdannaksi.

Kaupunkiympäristö tarjoaa sekä suunniteltua että 
suunnittelematonta vaihdantaa. Suunniteltua vaihdantaa 
voidaan kontrolloida, mitata ja muuttaa rahaksi. (Raphael, 
2009.) Tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi joukkolii-
kenteellä taitetut matkat paikasta toiseen, katumainonnan 
tavoitteet ja kaupunkifestivaalin keräämät osallistujamää-
rät. Suunnittelematon vaihdanta on puolestaan ilmaista 
ja vaikeasti mitattavaa, sattumanvaraista sekä luovaa 
(Raphael, 2009). Suunnittelemattoman vaihdannan piirin 
kuuluvat esimerkiksi tyylikkäältä ohikulkijalta napat-

tu asusteidea, tuoksujen assosioimat muistot kahvilan 
kulmalla ja niiden pohjalta syntynyt runo, veistotaiteen 
herättämä mielenkiinto jatkopohdintoineen ja katusoitta-
jan melodioiden nostattama hymy, joka tarttuu. 

Vaihdanta on kuin elämän suola, josta ihminen 
ammentaa ja luo edelleen uutta. Kaupunkiympäristö 
ei tietenkään yksin omista vaihdannan käsitettä, sillä 
vaihdanta liittyy kaikkeen ihmiskulttuuriin ja ihmisen ja 
luonnon väliseen suhteeseen. Mutta kaupunkiympristö 
kykenee niin halutessaan tarjoamaan erityisen monipuo-
lisen ja hedelmällisen ympäristön vaihdannan toteutu-
miselle, minimoiden samalla esteet kuten etäisyydet ja 
henkiset kynnykset. 

Ihmisen tapauksessa vaihdannan onnistuminen on 
kuitenkin täysin riippuvainen inhimillisistä reunaehdoista. 
Eli oleellista on se, onko ihmisen huomio vastaanottava? 
Onko hän fyysisesti läsnä kyetäkseen asitimaan ja vuo-
rovaikuttamaan kokonaisvaltaisesti? Onko hän sopivassa 
liikevauhdissa ehtiäkseen havainnoimaan ja sisäistämään 
kokemaansa? Tähän kaikkeen voidaan vaikuttaa kaupunki-
suunnittelun piirissä.

Digitalisaatio on mahdollistanut meille tehokkaan, 
paikasta ja ajasta riippumattoman tiedonvaihdon. Sosiaa-
linen media on synnyttänyt virtuaalisen avaruuden sosi-
aalisuutemme tyydyttymiseksi. Koronapandemian aika 
on puolestaan opettanut koko maailmaa etätyökulttuurin 
käytäntöihin niin peruskoulussa, yliopistoissa kuin työ-
paikoillakin. Myös monet palvelut, kulttuurikokemukset 
ja shoppailu hoituvat verkossa. Eikö siis koko kaupungin 
konseptin voisi siirtää saman tien verkkoon?

Ihminen tarvitsee fyysisen kodin ja jonkin asteisen 
työpisteen. Niin tarvitsee myös suurin osa palveluista, tuotan-
nosta, logistiikasta jne. Tarvitsemme energiaa ja datakeskuk-
sia. Tarvitsemme vettä, ruokaa ja jätehuollon. Peruspalvelui-
den ja päivittäistarpeiden lisäksi tarvitsemme sekä omaa tilaa 
että seuraa ja ihmiskosketusta. 
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Kaikella virtuaalisuudella on olemassa fyysinen 
sijainti – alku- ja loppupiste, mahdollisesti myös välipisteitä 
– jossain päin maailmaa. Keskittämisen hyödyt ja ekologi-
suus puoltavat suunnitelmallista, kaupunkimaista ratkaisua 
ennemmin kuin hajanaista sijoittelua ja haja-asumista. 

Vuonna 2003 arkkitehti ja kaupunkisuunnittelun profes-
sori Ali Madanipour argumentoi, että mitä persoonattomampi 
yhteiskunnallinen kehityssuunta on, sitä merkityksellisem-
pään arvoon nousevat ihmisten väliset kohtaamiset, vuoro-

Yhteisöllisyys ja vieraanvaraisuus, Puu-Käpylä

Tällä 1920-luvulla rakennetulla ja nykyään erittäin suojellulla 
alueella yhdistyy kaupungin vuokra- ja yksityistä omistusasumis-
ta, asukkaiden hallitsemat puutarhat sekä koko kokonaisuuden 
synnyttämä puolijulkinen puisto ja ulkoilmamuseo. Yksityinen ja 
julkinen lomittuvat ja polveilevat jopa pienipiirteisesti synnyttäen 
poikkeuksellisen interaktiivisen asuinalueen. Myös asukkaiden 
hallitsemat pikkupihat lomittuvat keskenään monimutkaisesti. Silti 
alueella ei käytetä aitoja kuin ainoastaan katualueiden laitamilla. 
Asukaspihojen erottajina saattaa olla istutuksia ja pensaita, mutta 
yhtenäisiä näköesteitä vältetään. Alueen erikoisuus on se, että 
rakennuksien kuistillisten sisäänkäyntien ja asuntoihin kuuluvien 
pihojen välitse kulkee yleensä aina puolijulkinen pihapolku. Niitä 
saa kuka tahansa käyttää, mutta asukkaan vastuulla on ylläpito 
kuten esimerkiksi lumityöt. Pihapolkujen varsilla asuinkorttelit 
ja puutarha-alueet yhdistyvät suuremmaksi kokonaisuudeksi, 
jonka ilmettä Museovirasto ja kaupunki valvovat. Rakennuksien ja 
asukkaiden yksityisten pihojen lisäksi kokonaisuus kätkee sisäänsä 
myös yhteispihoja, joihin sisältyy yleensä korttelisauna, leikki-
paikka, pyykkinarut, jätehuolto ja mahdollisesti myös parkkialue. 
Koska alueen rakenne ja tunnelma ovat vahvasti yhteisöllisyyttä 
tukevia, täytyy asukkaiden huomioida tämä toiminnassaan ja 
mukauttaa omat henkilökohtaiset tarpeensa sen mukaisesti. 
Törmäyksiltä ei voida välttyä, mutta paikalliskulttuuri ohjaa ihmi-
siä tulemaan toimeen keskenään. Puolijulkiset piharakenteet ja 
aidattomuuden luoma avoimuus mahdollistavat luontevan vuoro-
vaikutteisuuden ja vaihdannan toteutumisen. Ympäröivä moniker-
roksellinen luonto ja rikas arkkitehtuuri tarjoavat puolestaan myös 
pienipiirteisiä oleskelupaikkoja yksityisyyden tarpeeseen. 

Moi !
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vaikutus ja vaihdanta. Hänen mukaansa tässä yhteydessä 
sosiaalisen kontaktin merkitys kasvaa huolimatta siitä, ovatko 
ihmiset toisilleen ennalta tuttuja, tai mikä heidän vuorovaiku-
tuksen ja vaihdannan motiivinsa on. (Madanipour, 2003.) 

Kaupunkilaisten omatoimista kaupunkiaktivismia 
kuten ravintolapäivä ja siivouspäivä, erilaisia kaupungi-
nosajuhlia kuten kyläjuhlat, block partyt ja kadunvaltaukset 
sekä kaupunkiviljelyn yleistymistä voisi pitää viitteenä 
kaupunkilaisten tarpeesta inhimillisempään vaihdantaan ja 
personallisempaan kaupukielämään ja / tai -ympäristöön. 
Ne ilmentävät myös vahvaa osallisuuden ja yhteisöllisyy-
den tarvetta sekä ihmiskontaktin arvostusta, vaikka kaupun-
kilaiset eivät olisi toisilleen ennalta tuttuja.

Toisaalta taas persoonaton kaupunkiympäristö 
kohtelee erityisen huonosti heitä, jotka ovat heikommassa 
asemassa. Osattomuus, yksinäisyys ja syrjäytyneisyys 
puhuttavat paljon Suomessa. Yksineläjien määrä on kasva-
nut voimakkaasti esimerkiksi Helsingissä ja yksinäisyyttä 

Tiivis interaktiivisuus, Kalasatama

100 vuotta Puu-Käpylän jälkeen rakentuu parhaillaan Kalasatama 
Etelä-Helsinkiin. Sen monimuotoisissa typologioissa, luonnon mur-
rettuja sävyjä iloisesti yhdistelevissä tiiliverhoiluissa, ajoittain melko 
rohkeasti lomittuvissa yksityisen ja julkisen tilan vuoropuheluissa ja 
kapeilla kävelykujilla tunnistaa piirteitä jopa rakastetusta Käpylästä. 
Myös täältä löytyy runsaasti avointa, puolijulkista ja vaihtelevaa 
kaupunkitilaa, missä mukavasti myös sisä- ja ulkotilat hengittävät 
keskenään. Kivikylässä tuntuu yllättävää kodikkuutta ja vaihdan-
nan energiaa, vaikka alue on vielä vahvasti keskeneräinen. Ikävää 
on se, että luonto vaikuttaa jäävän katukuvassa melko vähäiseen 
rooliin. Sillä olisi rauhoittava vaikutus ihmisiin, mikä on tärkeää 
etenkin, kun ympäristö ja asuminen tiivistyvät. On kiinnostavaa 
nähdä, ovatko puitteet asukkaille valmiiksi annetut, vai muunnel-
tavissa? Voivatko he esimerkiksi rikastaa pienten pihatilkkujen ja 
istutusaltaiden kasvillisuutta sekä oleskelualueiden materiaaleja 
ja kalusteita? Löytyykö täältä sadan vuoden kuluttua asukkaiden 
jättämiä kerrostumia esimerkiksi vanhan kasvillisuuden muodossa?
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huomataan enemmän ja enemmän kaikissa eri ikäryhmissä 
(Vesalainen, 2015).

”Me olemme siirtymässä siihen maailmaan, joka 
asuu kaupungeissa ja siellä ihmissuhteiden ylläpitäminen 
on haastavampaa kuin maaseudulla, jossa ne tulevat ikään 
kuin pakosta sen yhteisön kautta. Meidän on hyvin helppoa 
yksilöllistää yksinäisyys ja ajatella, että se on yksilön omi-
naisuus. Se ei ole sitä. Se on hyvin voimakkaasti kytkeyty-
nyt siihen miten yhteisö toimii. Eli miten ja missä ihmiset 
kohtaavat”, sosiologian professori Itä-Suomen yliopistosta 
ja yksinäisyystutkija Juho Saari sanoo. (Vesalainen, 2015.)

4.3. Kahdet kasvot – kaksi puolta

Ihmisellä on luontainen tarve seurallisuuteen kuten myös 
tarve omaan rauhaan. Etenkin informaatioähkyn, mark-
kinoinnin ja digitaalisen viestinnän jatkuva ärsykkeiden 
kuormitus kasvattavat ihmisen tarvetta vetäytyä rauhoit-
tumaan omaan yksityiseen kuplaansa. Tuo kupla voi olla 
koti tai kodin vastine, henkilökohtaisen tilan muodostuma 
julkisessa ympäristössä tai luonnonmaisema, joka purkaa 
stressiä ja tasapainottaa kaupungin epäluonnollisen aisti-
kuormituksen yltäkylläisyyttä. (Madanipour, 2003.)

Yksityisyyden tiloja ovat muun muassa mielenmaail-
ma, keho ja sen välittömässä yhteydessä mukanamme kul-
keva, mukautuva henkilökohtainen tila. Oma huone, koti ja 
yksityisalue asuttavat mielemme ja kehomme. Yksityisyy-
den loukkaus, etenkin yllättävä sellainen, aiheuttaa stressiä, 
nostaa pintaan aggressioita ja ennakkoluuloista protektio-
nismia kuten reviiritietoisuutta. (Madanipour, 2003.)

Meille ihmiselle on myös luontaista muodostaa kiin-
tymyssuhde mihin hyvänsä paikkaan, jota säännöllisesti 
käytämme, huollamme ja / tai ylläpidämme, tai johon 
meillä on rahallinen kytkös tai tunneside muistojen kautta. 
Puolustava suojelevuutemme saattaa ylettyä koskemaan 

myös tällaisia tärkeitä paikkoja, vaikka meillä ei olisikaan 
virallista omistajuutta kyseiseen kohteeseen. (Altman, 
1975; Bell ym., 1996.)

Yksityisyyden merkitys korostuu samalla, kun 
kaupunkirakenne tiivistyy ja yhteisten tilojen sekä liik-
kumisväylien käyttöaste kasvaa. Kasvotusten tapahtuvien 
sosiaalisten kohtaamisten merkitys puolestaan kasvaa 
samalla, kun digitalisaatio muokkaa arkirutiinejamme ja 
yksineläjien sekä tilastoidun yksinäisyyden määrä kasvaa 
kaupungeissa. Nykyisen kaupunkikehityksen myötä on 
entistäkin todennäköisempää, että satunnaiset sosiaaliset 
kohtaamiset tapahtuvat toisilleen tuntemattomien tai etäis-
ten ihmisten välillä myös asuinympäristöissä. 

Ihmisen kannalta yksityinen ja henkilökohtainen 
tila muuttuu vuorovaikutteiseksi muiden ihmisten ja hei-
dän myötään sosiaalisen ulottuvuuden kautta (Madani-
pour, 2003). Sosiaalinen vuorovaikutteisuus on ihmisten 
välistä läsnäolon aistimista ja näkö-, kuulo- sekä jonkin 
asteista kommunikaatioyhteyttä. Sekä yksityinen että 
julkinen tila voivat olla tai olla olematta sosiaalisesti 
vuorovaikutteisia.

Vuorovaikutteisessa ympäristössä muovaamme käy-
töstämme tilannekohtaisesti. Vaatetuksen ja muun ulkoisen 
olemuksemme muokkauksen, erilaisten ilmeiden, elekie-
len ja kielellisten aksenttien avulla ikään kuin puemme 
päällemme suojaavan maskin, jonka avulla näyttelemme 
roolimme sosiaalisen elämän näytelmässä. Maski auttaa 
meitä suojelemaan sisintämme, kaikista henkilökohtaisinta 
yksityisyyttämme. Maskin avulla voimme astua erilaisiin 
rooleihin ja hallitusti paljastaa itsestämme sen verran kuin 
on tarpeen. (Madanipour, 2003.)

Sanotaan, että julkisessa tilassa kaikki on näytelmää, 
ja että koko julkinen tila muodostuu erilaisista maskeista, 
niin ihmisten, rakennuksien, tilojen kuin kaupunkikuval-
listen maisemienkin muuttuvista tai muuttumattomista 
maskeista (Madanipour, 2003).
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Kaupunkiympäristö voi itsessäänkin olla vuorovai-
kutteista tai passiivista. Tämä tarkoittaa, että rakennetun 
ympäristön elementit kuten rakennukset, luonto ja liiken-
ne ottavat kontaktia keskenään ja muodostavat keskenään 
aktiivista vuoropuhelua, rytmiä sekä jännitteitä. Vastaa-
vasti ympäristön elementit voivat ikään kuin sulkeutua 
kuoreensa ja keskittyä suorittamaan vain omaa tehtävään-
sä ottamatta juuri lainkaan huomioon ympäristön muita 
tekijöitä. Tästä syntyy ympäristön passiivisuutta. Riittää, 
että vain yksi kaupungin osatekijä keskittyy pelkästään 
omaan perussuoritukseensa, niin lopputulos on heikompi 
koko kokonaisuuden kannalta. Koska ympäristöllä on 

Tilojen keskinäinen yhteistyö, Kalasatama

Kalasatamassa on myös huomiota herättäviä asuinkortteleiden 
porttimaisia aukkoja ja niiden yhteydessä usein pieni taskuaukio. 
Yhdessä ne tarjoavat mielenkiintoisia näkymiä ja viihtyisyyttä sekä 
julkisen tilan käyttäjille että korttelin asukkaille. Näin kaupun-
kirakenteeseen avautuu ilahduttavia yllätyksiä ja elävää valoa. 
Avarat portit ja porttipuistikot toivottavat ikään kuin tervetulleeksi 
kortteleiden sisälle ja houkuttelevat kaupunkilaisia etsimään 
kiinnostavia uusia reittejä. Tämä on hieno esimerkki siitä, kuinka 
tiiviskin kaupunki voi mahdollistaa avoimuutta ja myötävaikuttaa 
spontaanin vaihdannan toteutumiseen. Katujen linjaukset avaavat 
myös paljon kiinnostavia maisemia, jotka korostuvat edukseen 
kadunvarsien rakennuksien tiukissa rajauksissa. Kalasataman mo-
net kadut ovat pelastusominaisuuksien ja tiiviyden takia jouduttu 
jättämään puuttomiksi. Myös siksi taskuaukioiden, näkymälinjojen 
ja kaukomaisemien tärkeys korostuu. Toisaalta Kalasatamalla on 
myös mahdollista pelata tiiveydelle, kun heti vieressä aukeaa 
meri ja Mustikkamaan poikkeuksellisen upea saariluonto sekä 
monipuolinen virkistystarjonta. Sijainti meren ja joukkoliikenteen 
solmukohdan välissä vähentää myös merkittävästi autojen tarvet-
ta ja roolia tässä kaupunginosassa. Puitteet ovat lupaavat, mutta 
aika näyttää, kuinka ihmiset tähän elinympäristöönsä mieltyvät, 
millaista kulttuuria sinne syntyy, millaisia pelkoja, sosiologisia 
ongelmia, yhteisöllisyyttä, paikallistoimintaa ja kotiseuturakkautta 
alueella muodostuu.
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vahva vaikutus ihmiseen (Pronin, 2008), kaupunkiympä-
ristön energeettinen vuorovaikutteisuus puhuttelee myös 
häntä, vaikka ihminen ei tätä aina edes itse havaitsisi.

Tässä mielessä kaupunkisuunnittelua tulisi teh-
dä vahvemmin eri alojen yhteistyönä. Prosessi alkaisi 
kaavoituksen perinteikkäästi arkkitehtivetoisen kulttuurin 
muovaamisesta entistä aktiivisempaan sekatiimimalliin. 
Tällöin esimerkiksi maisema-arkkitehdit olisivat aktii-
visemmin mukana kaavan luonnissa tekijöinä – eivät 
pelkästään selvitysten, suositusten ja ohjeistusten luojina. 
Lisäksi maisema-arkkitehtien tulisi itse pyrkiä rohkeam-
min mukaan arkkitehtivetoisiin suunnitteluyksiköihin. 
Tällöin suunnittelun kulttuurinen muutos lähtisi vahvem-
min sisältä päin.

4.4. Muureja vai liitoksia?

Yksityisyyden ja sen puolustamisen sekä sosiaalisuuden 
ja vuorovaikutteisuuden erilaisista tulokulmista virtaa 
havaittavaa painetta, joka kerääntyy yksityisen ja julkisen 
tilan kohtauspisteeseen. Yksityinen ja julkinen käsitetään 
toistensa vastakohdiksi. Usein ne nähdään myös toisten-
sa kilpailijoina, jopa uhkina. Tosiasiassa ne täydentävät 
toisiansa ja raja niiden välillä on häilyvä. Yksityinen ja 
julkinen ovat toisistaan riippuvaisia ja määrittyvät tapaus-
kohtaisesti toistensa kautta. Jos esimerkiksi oma keho on 
yksityinen, niin muut kehot edustavat julkista. Jos oma 
huone on yksityinen paikka, niin kodin muut huoneet ovat 
julkista aluetta. Jos koti edustaa yksityistä, niin kodin naa-
purusto, katu ja lähipalvelut edustavat julkista. Itse asiassa 
ei ole olemassa yksityisyyden määritelmää ilman julkisuu-
den määritelmää ja päinvastoin. (Madanipour, 2003).

Jaottelu yksityisen ja julkisen välillä palvelee hallin-
nan tarvettamme. Selkeästi hahmotettavissa olevat rajat 
auttavat meitä jäsentämään ympäristöämme. Ne välittävät 

meille alueisiin liittyvää informaatiota, kuten vastuujakoja, 
oikeuksia ja käyttäytymisnormeja. Ymmärrys tilajaoista 
vähentää negatiivisia reaktioita, joita reviiritietoisuus tai 
toisaalta vapauden rajoituksen tunne meissä synnyttää. 

Koska rajanveto on kaikista näkyvin omistuksen 
ja kontrollin ilmaus kaupunkitilassa, on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, millainen rajan artikulointi on tarpeen. 
Rajat eivät aina kohtele kaikkia osapuolia reilusti, eivätkä 
miellytä kaikkia. Rajan muuntojoustavuus ja läpäisevyys, 
joka sallii ainakin osittaisen vuorovaikutteisuuden, pal-
velee useinmiten paremmin tiivistyvässä ja moninaisessa 
kaupunkitilassa, kuin jyrkkä ja jäykkä raja. (Madanipour, 
2003).

Parhaimmillaan yksityinen ja julkinen tila täydentä-
vät toisiaan (Madanipour, 2003). Ne voivat tarjoavat niin 
yksilöille kuin koko kaupungille enemmän vastinetta saa-
dessaan hengittää, avatessaan laajempia ja kiinnostavampia 
näkymiä sekä salliessaan vaihdannan toteutua kaupunki-
tilasta toiseen. Rajoja muodostettaessa olisikin hyvä edetä 
miettien, mitkä ovat sellaisia vähäisimpiä elementtejä ja 
toimenpiteitä, joilla riittävän selkeä ja tilojen käyttöä hah-
mottava rajan saadaan aikaiseksi. Vaihettumisvyöhykkeillä 
on tärkeä mentaalinen rooli, kun muodostetaan pehmeitä 
liukumia tilasta toiseen. 

Annan usein pienimuotoista konsultaatiota helsin-
kiläisten yksityishenkilöiden kodinympäristöjen viher-
ratkaisuissa. Kyse on yleensä pihan, parvekkeen, terassin 
tai sisäänkäynnin kasvi- ja materiaalivalinnoista. Näissä 
yhteyksissä törmään jatkuvasti toiveeseen, että tähän ja 
tuohon ”tulisi saada enemmän näkösuojaa”. Eräs nuori ai-
kuinen sanoi suoraan, että hän nauttisi ”bunkkerimaisesta 
pihasta syreeniaidoilla”. Tämä on hyvä muistutus siitä, että 
tiivistyvän kaupungin konsepti on meillä Suomessa ja esi-
merkiksi Helsingissä verrattain tuore. Asenteiden muutos 
kaupunkilaisten keskuudessa muuttuu hitaasti ideologisen 
trendin perässä. 
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Kaupunkisuunnittelulla voidaan monella tapaa edes-
auttaa ihmisiä suhtautumaan toisiinsa hyväksyvämmin. 
Kasvavassa ja tiivistyvässä kaupunkiympäristössä suun-
nittelun tulisi tähdätä pehmeisiin liitoksiin ennemmin kuin 
erottavien muurien rajaamiin poteroihin. Mutta kaupunki- 
ja asuinympäristöjen suunnittelussa on myös olennaisen 
tärkeää  jättää riittävästi vaihtoehtoja intimin ja vuorovai-
kutteisuuden välille, kaupunkilaisen perustarpeiden tyydyt-
tymiseksi ja hyvinvoinnin tasapainottumiseksi: Vetäytyykö 
ihminen omaan rauhaansa vai osallistuuko sosiaaliseen 
seuraelämään joko sivustakatsojana tai aktiivisena toimija-
na? Eli kuinka ihmisen yksityisyyden tarve ja sosiaalinen 
vaihdanta toteutuvat kaupungin erilaisissa ympäristöissä, 
niin yleisissä ja yhteisissä kuin kotienkin piirissä?

On myös tärkeää muistaa, ettei kaupunkisuunnittelulla 
voida eikä pidä tehdä kaikkea valmiiksi. Kaupunkilaisten 
tulee säilyttää osallisuus heidän oman kaupunkinsa ja asui-
nympäristönsä muovaamiseen. Osallisuus synnyttää henkis-
tä omistajuutta, mikä puolestaan rakentaa yhteisöllisyyttä 
ja tukee kaupungin menestymisen sekä pitkäikäisyyden 
mahdollisuuksia. Näin ollen inhimillisen elämän ja luon-
non kerrostumille tulee jättää tilaa myös uusissa, tiiviisti 
mitoitetuissa ja yksityistä sekä julkista tilaa ja toimintoja 
tehokkaasti lomittavissa kaupunkisuunnittelun kohteissa. 

Millaisia ovat sellaiset toimivat pohjat, raamit ja 
”peliohjeet”, joita kaupunkisuunnittelu synnyttää ja joiden 
pohjalta kaupunkilaiset, luonto ja rakennukset jatkavat 
kaupunkielämän kerrostumien luomista? On aivan selvää, 
että näiden pohjien, raamien ja peliohjeiden tulee hengit-
tää muuntojoustavuutta, jotta elämälle jää tilaa tapahtua. 
Niiden tulee osallistaa erilaisia ihmisiä, jotta syntyisi 
osallisuutta, omistajuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja niiden tulee 
perustua mahdollisimman kestävälle ajattelulle, jotta nuo 

pohjat kestäisivät ajasta aikaan, kauas epävarmaan tule-
vaisuuteen. Suomi ja esimerkiksi Helsinki ovat verrattain 
nuoria, mutta tunnemme kaikki rakkaudella vanhentu-
neen rakennuksen arvokkuuden ja satoja vuosia vanhojen 
puiden maagisuuden. Haluaisimme varmasti kaikki nähdä 
sellaisia myös tulevaisuuden elinympäristöissämme uu-
dempien rinnalla. 

Tämän kandidaatintyön pohjalta rajat, kuten yksi-
tyisen ja julkisen tilan välinen raja, nousevat erityisen 
kiinnostavaan valoon. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa 
kaikenlaiset rajat tulevat meitä lähemmäksi. Tällaisessa 
ympäristössä ei ole mielekästä korostaa jokaista rajaa 
muistuttamaan kontrollista ja säännöistä vanhojen peri-
aatteiden mukaisesti. Päin vastoin sekä suunnittelijoiden 
että kaupunkilaisten kannalta on kiinnostavaa tutkia, mitä 
pehmeät liukumat ja vaihdanta voisivat tarjota perinteis-
ten tilajaotteluiden ja rajanvetojen sijaan: Millaisia ovat 
sisä- ja ulkotiloja rohkeasti yhdistelevät hybriditilat? Miten 
rakennukset, rakenteet ja luonto kietoutuvat toisiinsa niin 
sisä-, ulko- kuin välitiloissakin? Mitä uutta voisi syntyä 
erilaisten omistuspohjien yhteistyöstä? Entä ihmisen oman 
ylläpidollisen työn ja luonnon sukkession yhteistyös-
tä? Miten erilaiset toiminnot ja niiden käyttäjät voisivat 
jakaa samoja tiloja keskenään? Miten historia ja uusia 
aika voivat elää entistä tiiviimmin rinnakkain ja rikastaa 
kaupunkiympäristöä yhdessä erilaisilla tarinoillaan? Miten 
vuodenaikojen ominaispiirteitä rohkeasti hyödyntämällä 
voitaisiin kaupungin ulkotiloihin luoda enemmän ympäri-
vuotista käyttöä?

Kaupunki on ihmisiä varten ja ihminen on puolestaan 
osa luontoa. Tämä mielessä pitäen voidaan todeta, että tiivis-
tyvä kaupunkirakenne tarvitsee monitasoista suvaitsevuutta, 
ja sitä me suunnittelijat olemme muun muassa edistämässä.

Kaupunki ja ihminen
Kuinka ihmisen yksityisyyden tarve  
ja sosiaalinen vaihdanta  
toteutuvat kaupungissa?
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