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There are no clear guidelines on how to design street hierarchy in Finland. Existing instructions for dealing with designing street hierarchy in more detail are outdated and do not reflect the principles of the
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for street classification hierarchy and street classes could also be used for designing pedestrian and bicycle traffic. This way the place status could also be incorporated to pedestrian and cycling hierarchy. More
human-centered street and traffic planning as well as cooperation between different fields should be
emphasized in polytechnics and universities. After all, street design is in fact cooperation between different experts.
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LYHENTEET
ARTISTS

Arterial Streets Towards Sustainability

EU

Euroopan unioni

HSL

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä

LVM

Liikenne‐ ja viestintäministeriö

RIL

Rakennusinsinööriliitto

SCAFT

institutionen för Stadsbyggnad Chalmers Tekniska Högskola

SKTY

Suomen kuntatekniikan yhdistys

TOD

Transit oriented development

TRAST

Trafik för en attraktiv stad
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen tausta
Kaupungin katuverkko asemoi ja rajaa kaupungin sijainnin, rakenteen ja muodon antaen sille omat tunnistettavat piirteensä. Kadun toiminnot ja maankäyttö synnyttävät
kaupunkielämän kirjon, jossa jokainen liikkuja on mukana ja jonka perusteella luomme
oman käsityksemme kaupungista. (SKTY, 2003.)
Tie- ja katuverkon hierarkia kuvaa sekä kadun asemaa koko liikenneverkossa, että kadun tehtävää liikenteen ja maankäytön suhteen. Katujen suunnittelu tapahtuu niiden
roolin ja liikennemäärän sekä myös toivotun nopeustason mukaan. Katuverkon hierarkia auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan alueesta sen mukaan, mikä sen liikenteellinen tehtävä ja rooli ovat. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001).
Autoliikenteen kasvun huippuvuosien jälkeen ajatusmallit liikenteen suunnittelusta
ovat muuttuneet. Kaduista halutaan suunnitella yhä kaupunkimaisempia ja tiiviimpiä,
ympäristö ja kestävä kehitys huomioiden.
Katuhierarkiaan ja sen suunnitteluun vaikuttaa moni eri asia. Katuverkon hierarkia ei
ole pelkästään autoliikenteen suunnittelua sen nopeuden ja määrän mukaan. Suunnittelussa on otettava huomioon muutkin liikennemuodot sekä myös ympäristön huomioiminen osana suunnittelua.
Lähtökohtana työlle oli saada suunnitteluperiaatteet palvelemaan uutta yleiskaavatyötä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle. Nykyinen katuhierarkian suunnittelujärjestelmä on hajanainen eikä kaikin osin vastaa nykyisiä suunnitteluperiaatteita. Tästä syntyi tarve tutkimukselle, jonka tavoitteena oli etsiä uusia periaatteita suunnittelulle,
sekä selkiyttämään olemassa olevia ohjeita.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma
Tutkimuksessa kerätään tietoa katuhierarkiasta, katurooleista, ongelmista Helsingissä
ja suunnittelumenetelmien kehitysmahdollisuuksista. Työn tarkoitus on selvittää, millä
tavoin katuhierarkian suunnittelua voidaan parantaa Helsingissä. Päätavoitteena on
saada uusia ideoita ja menetelmiä katuhierarkian suunnittelulle ja luoda näiden tietojen perusteella apuvälineitä katuhierarkian suunnitteluun. Uusien menetelmien perusteella selvitetään, kuinka Helsingin Kallion alueen suunnittelussa näitä tietoja voitaisiin
hyödyntää.
Edellä kuvatun pohjalta voidaan johtaa tutkimukselle pääkysymykset:
- Mitä ongelmia ja haasteita Helsingin katuhierarkiassa ja sen suunnittelussa nykyään on?
- Mitkä ovat katuhierarkian ja katuroolien määrittelyn periaatteet?
- Miten tutkimuksesta saatuja periaatteita voidaan hyödyntää Helsingin Kalliossa?
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1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen kirjallisuusosa toteutettiin perehtymällä alan kirjallisuuteen ja tutustumalla sekä ulkomaisiin että kotimaisiin suunnitteluohjeisiin. Kirjallisuustutkimuksen
avulla pyrittiin kartoittamaan tietoa suunnitteluperiaatteista.
Työtä varten on myös haastateltu liikennesuunnittelijoita, kaavoittajia sekä arkkitehteja. Haastattelu tehtiin teemahaastattelulla, jossa vastausvaihtoehtoja ei ollut valmiiksi
muotoiltu. Haastattelu eteni ennakkoon mietittyjen avointen kysymysten perusteella.
Teemahaastatteluissa haastattelun kulku on luontevaa ja vastaukset perustuvat puhtaasti haastateltavan kokemuksiin. Lisäksi haastateltava voi vastauksissaan perustella
mielipiteitä laajemmin kuin strukturoidussa haastattelussa. Haastatteluista kuusi nauhoitettiin ja kaksi tehtiin sähköpostitse.
Haastatelluista asiantuntijoista kuusi vastasi kysymyksiin Helsingin katuhierarkian ongelmista. Sähköpostihaastatteluja tehtiin koskien ulkomaista katuhierarkian suunnittelua. Tarkemmat tiedot haastatelluista asiantuntijoista sekä haastattelujen ajankohdista
on esitetty liitteessä 1. Haastattelujen teemalliset kysymykset ovat liitteessä 2.

1.4 Työn rakenne
Työn alkuun on koostettu teoriaosuus eri kirjallisuuslähteistä. Teoriapohjaa hyödynnetään suunnittelumenetelmien määrittämisessä, Case- tutkimuksessa ja johtopäätöksissä.
Toisessa luvussa käydään läpi kaupunkiliikenteen perusperiaatteita. Kappaleessa pyritään
käymään läpi aiheita, jotka vaikuttavat katuhierarkiaan. Luvun lopussa tutkitaan sitä, millainen on nykypäivän elävä kaupunkiympäristö alan ammattilaisten näkökulmasta.
Kappaleessa kolme selvitetään mikä on kadun funktio, ja mitkä asiat kadun suunnitteluun
vaikuttavat. Neljännessä kappaleessa käydään läpi suunnittelun historiaa ja sitä mikä sen
vaikutus on Suomen kadun suunnitteluohjeisiin. Tavoitteena on luoda yleispiirteinen kuva
olemassa olevista katuhierarkian suunnitteluun liittyvistä ohjeista, sekä ohjeista jotka ovat
vaikuttaneet aikaisempina vuosikymmeninä suunnitteluun. Kappaleen lopuksi selvitetään
mitä uusia näkökulmia katuhierarkian suunnittelulle on.
Kappaleessa viisi on tutkittu kahta kohdekaupunkia Kööpenhaminaa ja Malmöä, sekä selvitetty minkälaisia katuhierarkian suunnitteluohjeita näissä kaupungeissa käytetään. Luvussa
kuusi esitellään Helsingin katuverkon historiaa sekä yleiskaavan vaikutuksia katuverkkoon.
Lisäksi kappaleessa tutustutaan liikenteen koostumukseen Helsingin kantakaupungin alueella. Lopuksi perehdytään liikennepolitiikkaan ja sen vaikutuksista katuhierarkiaan.

Seitsemännessä kappaleessa on esitetty haastattelun tulokset. Kappaleessa kahdeksan
määritellään kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen perusteella katuhierarkian suunnitteluperiaatteet, joita sovelletaan kappaleessa yhdeksän Kallion case-alueeseen.
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2 KAUPUNKILIIKENNE
2.1 Kestävä kaupunkiliikenne
Kestävä kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät
elämän mahdollisuudet ja sopeuttaa ihmisen toiminta luonnon asettamiin reunaehtoihin. Suomi on sitoutunut monella tapaa kestävään kehitykseen. Vuonna 2000 voimaan
tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa tavoitteena on alueiden rakentaminen ja alueiden käyttö siten, että se luo edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. (Ympäristöministeriö 2003.)
Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 kaupunkiliikenteen Vihreän kirjan, johon
Suomikin on sitoutunut. Vihreässä kirjassa keskitytään kolmeen tärkeään ongelmaan;
ympäristöhaittoihin, liikenteen ruuhkautumiseen sekä liikenneongelmiin. (Euroopan
yhteisöjen komissio 2007.) Vuonna 2011 julkaistussa liikennepolitiikan Valkoisen kirjassa komissio haluaa kehittää Euroopalle yhtenäisen, kilpailukykyisen ja resurssitehokkaan liikennejärjestelmän, joka pystyy kasvun ohella merkittäviin päästöjen vähennyksiin. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeksi komissio asettaa 60 % vuoteen 2050 mennessä. Komissio haluaa myös laajentaa "saastuttaja tai käyttäjä maksaa"-periaatetta. Pitkän aikavälin tavoitteena on soveltaa periaatteita kaikkiin ajoneuvoihin koko liikenneverkolla. (Euroopan komissio 2011.)
Yhdyskunta on ekologisesti sitä kestävämpi, mitä vähemmän tilankäytöllisesti ja siinä
elettäessä kulutetaan uusiutumatonta energiaa ja luonnonvaroja, tuotetaan ihmiselle
ja luonnolle haitallisia päästöjä ja jätteitä tai haitataan luonnon monimuotoisuutta.
Suomen päästöistä noin viidennes aiheutuu liikenteestä. Päästöjä voi vähentää eheyttämällä yhdyskuntaa, suosimalla autoista riippumatonta elämäntapaa, lisäämällä vähäenergisiä kulkuneuvoja kuten joukkoliikennettä, kävelyä tai pyöräilyä ja kehittämällä
ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaa sekä rajoittamalla moottoriliikennettä. (Ympäristöministeriö 2003.)
Liikenteeltä on totuttu odottamaan entistä parempia, sujuvampia ja nopeampia yhteyksiä moottoriajoneuvoille, mikä ei kestävän kehityksen mukaan ole kuitenkaan tärkein tavoite. Paremmat yhteydet kannustavat usein myös toimintoja siirtymään entistä
kauemmaksi toisistaan, mikä hajauttaa yhteiskuntaa entisestään ja lisää liikennettä.
(Ympäristöministeriö 2010.)
Henkilöauto tarvitsee tilaa moninkertaisesti enemmän kuin esimerkiksi kävelijä. Katutila on rajattu alue, josta kaikki kulkumuodot kilpailevat. Katupoikkileikkauksen voi jakaa
henkilöautoliikenteelle, tavaraliikenteelle, joukkoliikenteelle, kävelijöille ja pyöräilijöille
monella eri tavalla joko rakenteellisesti tai liikenteen ohjauksen keinoin. Henkilöautot
tarvitsevat myös oman pysäköintitilansa joko kadunvarsipaikoilla, pysäköintialueina tai
pysäköintilaitoksina. Pysäköity auto vie tilaa noin 10 m²/henkilö, mutta esimerkiksi
pysäköintilaitos ramppeineen vie jo lähes 25 m² /henkilö, kun taas esimerkiksi kävely ja
pyöräily vievät 1-7 m²/henkilö ja joukkoliikenne 1-9 m²/henkilö riippuen nopeudesta.
Näin ollen kaikki joukkoliikenteen muodot jalankulku sekä pyöräily ovat moninkertaisesti tehokkaampia kuin autoliikenne. (Ympäristöministeriö 2003.)
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Kuva 1. Eri liikennemuotojen tilantarve katualueella. (Ympäristöministeriö 2003).

2.2 Katutilan eri toiminnot
Puhuttaessa liikenteestä mielletään sana ”liikenne” usein vain autoliikenteeksi. Vastaavasti liikenteen sujuvuus saatetaan ymmärtää autoliikenteen mahdollisimman häiriöttömäksi etenemiseksi sopivalla nopeudella. Nykyään kuitenkin pyritään rauhoittamaan autoliikennettä, painottamaan kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen mielekkyyttä. (Tiehallinto 1998)
Kaupunkien keskusta-alueet ovat tyypillisiä kävelyyn painottuneita alueita ja hyvän
kaupungin tunnusmerkkeinä ovatkin hyvät kävelyolosuhteet. Kävelemistä voidaan
edistää parantamalla reittejä ja katutilaa. Vaihdot liikennevälineestä toiseen tehdään
usein jalan ja tästä syystä esimerkiksi joukkoliikenteen saavutettavuus tulisi olla hyvä.
Viihtyisät kävelyväylät, -alueet ja paikat, joissa voi pysähtyä ja istahtaa ovat kävelijöille
tärkeitä. (Tiehallinto 1998).
Lyhyet etäisyydet sopivat hyvin kävelyyn ja erityisesti pyöräilyyn. Pyörällä tehdään eniten noin kolmen kilometrin pituisia matkoja, mutta polkupyörä sopii erinomaisesti pidempiinkin matkoihin. Kuten henkilöautokin, pyöräily on hyvin autonomista, kun ajoneuvo on käytössä ympäri vuorokauden ja tarjoaa kulkumahdollisuuden ovelta ovelle.
Pyöräily ei myöskään ole aikatauluriippuvaista kuten joukkoliikenne. Kadun hierarkiasta ja käyttötarkoituksesta riippuen pyörälle voidaan varata vaatimuksia vastaava tila
katualueesta. Autoliikenteen tapaan myös kävely- ja pyöräilyväylät täytyy suunnitella
matkojen funktion ja käytön mukaan, eikä niitä tulisi pitää suunnittelun sivutuotteina.
(Tiehallinto 1998 s. 14–26, Vaismaa ym. 2011).
Joukkoliikenne on henkilöautoliikennettä ympäristöystävällisempi vaihtoehto, mikäli
matkustajia on tarpeeksi. Tällöin energiankulutus ja päästöt ovat henkilöä kohti laskettuna autoliikennettä vähäisemmät. Kaupunkiseudulla joukkoliikenne on luonnollinen
osa liikennettä, koska asukastiheys ja väestömäärä mahdollistavat suurien ihmismäärien kuljettamisen. Joukkoliikenteen suunnittelussa pitäisi pyrkiä siihen, että se olisi kilpailukykyinen yksityisautoiluun nähden ja että palvelu- ja laatutasoon panostettaisiin.
Kulkutavan valinnassa nopeus ja matkustusmukavuus ovat tärkeitä. Joukkoliikenteelle
olisikin tärkeää luoda nopeat runkolinjat asuinalueilta ja muilta tärkeiltä aluekeskitty-
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miltä keskustaan ja panostaa linjaston ja matkaketjujen selkeyteen sekä vaihtojen
helppouteen. (Ympäristöministeriö 2003, Vaismaa ym. 2011).
Henkilöauto on välttämätön kulkuneuvo simerkiksi silloin, kuin joukkoliikenteellä ei
pystytä tarjoamaan riittävää palvelutasoa. Sujuva liikenne kehäväylillä on välttämättömyys keskustan liikenteen sujuvuuden kannalta. Reitit pysäköintiin ja sieltä eteenpäin kävellen tai pyörällä ovat tärkeitä. (Ympäristöministeriö 2003, Vaismaa ym. 2011).
Yksityiskäytössä olevat henkilöautot ovat pysäköitynä jopa 96 % koko käyttöiästään.
Keskusta-alueilla jossa tilaa on vähän, on usein päädytty sijoittamaan pysäköinti maan
alle. Kadunvarsipysäköintipaikkaa etsivä lisää liikennettä, joka aiheuttaa siten myös
häiriötä ympäristölleen. Kuitenkin kadunvarsipysäköinti sopii hyvin lyhytaikaiseen pysäköintiin. Tarjoamalla kadunvarsia asukaspysäköintiin kaupunki parantaa asukkaiden
mahdollisuuksia omistaa autoja myös vanhoissa kaupunginosissa, joiden alkuperäisessä suunnittelussa autoistumiseen ei ole varauduttu. (Ympäristöministeriö 2003).

2.3 Liikenteen rauhoittaminen
Liikenteen rauhoittamisella pyritään vähentämään autoliikenteen negatiivisia vaikutuksia, kuten ruuhkaa, melua, päästöjä, onnettomuuksia ja turvattomuuden tunnetta.
Edellytyksenä liikenteen rauhoittamiselle on autoliikenteen riittävän alhaiset nopeudet. Ajonopeuksilla on vaikutusta siihen, miten paljon onnettomuuksia sattuu ja miten
vakavat ovat onnettomuuden seuraukset. Ajonopeudet vaikuttavat myös alueiden tilankäyttöön ja kadun tai tien estevaikutukseen. Ajonopeuksien alentamisella on hyötyä
niin ympäristön, kuin turvallisuudenkin kannalta. Ajonopeuksien vähäisilläkin alenemisilla voidaan saada hyviä tuloksia. Esimerkiksi keskinopeuden lasku 1 km/h:ssa on vähentänyt onnettomuuksien määrää 2-4 %, kuten kuvassa 2 esitetään. Jalankulkijan
vahingoittumisaste pienenee huomattavasti törmäysnopeuden alentuessa. (Liikenneja viestintäministeriö 2001, Tiehallinto 2000.)

Kuva 2. Keskinopeuden alenemisen vaikutus onnettomuuksien määrään taajamaolosuhteissa (DUMAS-projekti) (Tiehallinto 2000).
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Autoliikenteen hidastamisella tarkoitetaan katuympäristön muokkaamista siten, että
luonteva ajonopeus asettuu alueelle sopivalle tasolle. Keinoja, joilla autoliikennettä
voidaan rauhoittaa voivat olla esimerkiksi ajokaistojen kaventaminen, korotetut suojatiet ja hidastetöyssyt. (Suomen ympäristökeskus 2012).
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3 KATU JA KATUVERKKO
3.1 Kadun historiaa
Katujen kehityksen voidaan katsoa alkaneeksi jo esihistorialliselta ajalta. Ensimmäinen
selkeä väylämäinen katu on ajalta noin 6000 vuotta eaa. Kyproksen Khiroktiassa. Sana
"katu" tulee alun perin latinankielestä, joka tarkoittaa latinaksi verbiä "päällystää".
Katujen perustarkoituksena oli toimia liikenteen, tavaran kuljetuksen, sekä sosiaalisen
elämän ja kommunikaation väylinä. Aikojen kuluessa tärkeimmät väylät päällystettiin
ja niistä syntyi paljon käytettyjä katuja, jotka yhdistivät kaupungit toisiinsa. (Kostof
1991).
Keskiaikaisten kaupunkien katuverkko periytyi kauempaa historiasta, esimerkiksi monet kaupungit olivat Rooman valtakunnan ajoilta. Nämä kaupungit usein pitivät suorakulmaisen korttelirakenteen. Katuverkko saattoi syntyä myös ilman erityistä suunnittelua maaston muotojen perusteella tai muuta rakentamista myötäillen. Kadut olivat
sosiaalista tilaa, jossa käytiin kauppaa ja kaupan rooli keskiaikaisissa kaupungissa olikin
tärkeä. Keskiajalla rakennustaiteen kehittyessä katujenkin suunnittelu tarkentui asemakaavatasolle. Perusajatus oli, että suorat pääkadut yhdistivät keskeisiä toreja ja aukioita. (Mumford 1961)
1700- ja 1800-luvulla kaupungit olivat vielä pieniä ja liikenne jalankulun, sekä hevosajoneuvojen varassa. Rakennukset ja katujen kalusteet, sekä puut ja päällysteet olivat
tärkeitä tekijöitä katuverkkojen hierarkioiden kannalta. Pääkadut olivat monesti väljiä,
koska pääkadut suunniteltiin niin, että niille mahtuivat sotilasparaatit. Katualueiden
suunnittelun merkitys kasvoi ja alettiin arvostaa suoria katulinjoja. Renessanssin aikana
katutila voitiin jakaa kolmeen luokkaan toiminnallisuuden mukaan. Ensimmäinen luokka oli liikenteellinen alue, joka muodosti pääliikenneväylän. Pääväylää käyttivät jalankulkijat sekä hevoset. Toinen alue oli asuinalueet. Asuinalueilla hevosliikenne oli rajoitettu palvelemaan vain alueen sisällä, sekä alueella liikuttiin harvoin jalan. Alueilla liikkuivat yleensä korkeammat sosiaaliset luokat. Kolmas alue oli jalankulkijoiden alue,
jossa kaikenlainen hevosliikenne oli usein kiellettyä. Tällaisten alueiden tarkoituksena
oli toimia tärkeiden julkisen rakennusten edustalla etupihoina tai julkisina ajanviettopaikkoina. Liikennealueet olivat hyvin käytettyjä ja laajoja. Katuverkko muodostui
muutamasta isommasta pääväylästä, jota pienemmät sivukadut halkoivat. (Mumford
1961, Kostof 1999, Morris 1994)
Bulevardi ja avenue olivat samantyyppisiä katuja ja molemmat peräisin barokin ajoilta.
Bulevardeilla saatiin kytkettyä kaupungin keskusta toimivasti reuna-alueisiin. Avenue
oli lähtökohdiltaan hyvin ruraali, eli etenkin maaseudulla avenueita oli enemmän.
Avenue oli katu, jossa oli korkeita puita erottamassa kadun ympäristöstään, kuten
metsästä. Ehkä tunnetuimpia bulevardeja on Pariisin Champs-Elysee, jonka pääsuunnittelijana toimi Georges-Eugene Haussmann. Haussmannin suunnittelemat bulevardit
olivat leveitä ja niillä oli runsaasti päällystettyä pintaa. Hän näki tämän edistävän julkista järjestystä ja parantavan ilman kiertoa, mutta painotti erityisesti bulevardin liikenteellistä roolia osana kaupungin tärkeimpiä väyliä. (Mumford 1961, Kostof 1999)
Suomalainen katu on selvästi keskieurooppalaista katua leveämpi, mikä johtuu muun
muassa puukaupunkiperinteestämme. Kadut mitoitettiin paloturvallisuussyistä leveiksi
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ja kerrosmäärälle annettiin ylärajat. Keskustoihin suunniteltiin myös palon leviämisen
estäviä puistokatuja, jotka ovat säilyneet kaupungeissa väljinä puistobulevardeina.
Suomessa leveä katu on soveltunut myös autoilun tilantarpeisiin. (Lindroos 1999).

3.2 Katujen roolit
3.2.1 Kadun liikenteellinen rooli
Liikenteellisellä roolilla tarkoitetaan mm. kadun liikenteen kapasiteettia, nopeutta ja
sujuvuutta. Modernistisen katuhierarkian suunnittelun mukaan, kadut jaetaan pääkatuun, kokoojakatuun ja tonttikatuun. Kadut on määritelty niiden kapasiteetin mukaan.
(Department of Transport 2007, Katu 2002).
Katutilassa on monta eri liikkujaryhmää. Näille ryhmille on omat liikkumisalueensa tai
katutilassa on määritelty järjestys siitä, ketkä saavat kadulla liikkua ja minkälaisilla nopeuksilla. Alueita ovat esimerkiksi moottoriliikennekaistat, pysäköintikaistat, jalankulkuväylät ja -alueet, hidaskadut ja shared space- alueet, joukkoliikennereitit tai joukkoliikennekaistat. (Katu 2002 s.10, Vaismaa ym. 2011).
Jalankulkuväylät ja -alueet ovat erityisesti jalankululle tarkoitettuja alueita. Näitä ovat
esimerkiksi kävelykadut, jalkakäytävät ja kävelytiet, puistot, sekä kävely - ja pyöräsillat.
Kävelykaduilla voidaan sallia myös pyöräily, sekä huoltoajo kiinteistöille. Kävelykaduksi
voidaan tehdä keskusta-alueen ostoskatu tai jokin muu alue, joka on kävelijöille riittävän vetovoimainen. (Katu 2002 s.10)
Kadut tai alueet, jotka yhdistävät moottoriliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ovat sekaliikenneväyliä, kuten hidaskadut ja ns. shared space- alueet. Hidaskatu tarkoittaa katua,
joilla yli 30 km/h ajonopeudet eivät ole luontevia. Katua voidaan muokata hidaskaduksi
rakentamalla töyssyjä ja vastaavia hidastimia, leventämällä jalkakäytäviä tai kaventamalla ajorataa. (Katu 2002 s.10, Vaismaa ym. 2011).
Perinteisessä liikennesuunnittelussa jalankulkija on eroteltu moottoriliikenteestä, koska samalla väylällä liikkumisen on koettu nostavan onnettomuusriskiä. Shared spaceperiaatteessa kävely-, pyöräily ja moottoriliikenne on sijoitettu samaan tilaan, kuitenkin tiettyjen edellytysten toteutuessa. Liikenneympäristö tulisi olla sellainen, että se
ohjaa ajamaan rauhallisesti. Taajaman ulkopuolella erottelu on usein perusteltua. Keskustamaisessa katuympäristössä ja asuinalueilla liikennemuotojen yhdistelemisen on
huomattu jopa parantavan liikenneturvallisuutta. (Vaismaa ym. 2011).
Katuja jotka ovat osa joukkoliikennereittiä tai joukkoliikenteelle on tehty etuisuuksia
(esim. joukkoliikennekaistat), kutsutaan joukkoliikennepainotteisiksi kaduiksi. Näillä
kaduilla on myös muu liikenne sallittu. Joukkoliikennekatu tarkoittaa taas katua, joka
on tarkoitettu ainoastaan joukkoliikenteen käyttöön. (Ympäristöministeriö 2003).

3.2.2 Kadun sosiaalinen rooli
Kaupunkiympäristön toimivuus riippuu monesta eri tekijästä. Pelkästään hyvällä liikennesuunnittelulla ei kaupunkikeskustoja välttämättä saada vetovoimaisiksi ja viihtyviksi
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alueiksi. Kaupunkiympäristön tulisi olla elävä, jotta se pysyy toimivana ja kiinnostavana
ympäristönä.
Kaupunkiympäristöä ja sen toimivuutta on pohtinut esimerkiksi yhdysvaltalaiskanadalainen aktivisti ja kaupunkiteoreetikko Jane Jacobs kirjassa The Death and Life
of Great American Cities (1961). Jacobs esittelee elävän kaupungin konseptin ja sen
mukaan kaduilla tulisi olla monia eri funktioita. Hän esittelee kaupungille tärkeänä
toiminnallisena ja sosiaalisen näyttämönä toimivat kadut, joissa vallitsee hyvä elävyys,
toiminnallisuus ja turvallisuus. Jacobs esittelee neljä tekijää, jotka mahdollistavat moninaisen kaupunkiympäristön muodostumisen; 1) alueella tulee olla enemmän kuin
yksi käyttötarkoitus, 2) kortteleiden tulee olla lyhyitä - eli kadunkulmia tiheässä, 3) alueella tulee olla eri-ikäisiä kunnossa olevia rakennuksia, 3) alueella tulee olla riittävä
väestötiheys ja paikallisia asukkaita. (Jacobs, 1961).
Ajatus katujen useasta käyttötarkoituksesta perustuu siihen, että kaduilla kulkee eriikäisiä ihmisiä eri vuorokauden aikoihin. Esimerkkejä käyttötarkoitukseltaan yksipuolisista kaupunginosista ovat nukkumalähiöt, jotka hiljenevät päiviksi, sekä työpaikkaalueet, jotka puolestaan ovat kuolleita iltaisin. Jacobsin sekoittunut rakenne tukee paikallisten palveluiden toimintaa, kuten kahviloita ja ravintoloita. Lyhyiden kortteleiden
ajatus kytkeytyy myös lähipalveluiden kannattavuuteen. Kun korttelit eivät ole pitkiä,
alue luo vaihtoehtoisia reittejä ja lähellä asiointi on luontevampaa. Eri-ikäisten rakennusten tarve Jacobsin mukaan johtuu siitä, että usein uusissa rakennuksissa on korkeammat vuokrat kuin vanhoissa. Jotta matalampaa vuokraa maksavat liiketoiminnan
muodot menestyisivät alueella, olisi alueella oltava tarjolla myös edullisempia liiketiloja. Jos tarjontaa ei ole, jäävät alueen palvelut yksipuolisiksi. Jotta alueelle muodostuu
monipuolisia palveluita, tulisi siellä olla myös riittävä ihmistiheys. Usein kaikista houkuttelevimmat alueet ovat suuren väestötiheyden alueita, kuten esimerkiksi Jacobsin
silloinen kotikaupunginosa New Yorkin Greenwich Villagessa. Kuitenkaan pelkästään
suuri väestötiheys ei riitä elävän kaupunkitilan muodostumiseen. (Jacobs, 1961).
Arkkitehti Jan Gehl on tutkinut laajasti kaupunkisuunnitteluun ja arkkitehtuurin vaikutuksia katuympäristöön sekä kadulla tapahtuviin aktiviteetteihin. Kun varsinkin Yhdysvalloissa ja myös Suomessa on totuttu suunnittelemaan teknisesti ja rakenteellisesti
mahdollisimman toimivaa katuympäristöä, Gehlin suunnittelun perustana ovat ihmiset
ja heidän kokemuksensa ympäristöstä. (Gehl, 2010., Gehl, 1996).
Gehl määrittelee neljä päämäärää; elävä, turvallinen, kestävä ja terveellinen kaupunki.
Näiden päämäärien toteutuessa on mahdollista lisätä kävelijöitä ja pyöräilijöitä kaupunkialueella, sekä parantaa elämänlaatua ylipäätään. Gehlin mukaan autoliikennettä
syntyy sitä enemmän, mitä enemmän teitä on. Hän kysyy: jos teitä ja katuja olisikin
vähemmän, vähenisikö vastaavasti myös autoliikenne? Esimerkkeinä tällaisista ratkaisuista hän esittelee Kööpenhaminan, jossa autoliikennemäärät ovat vähentyneet tai
pysyneet ennallaan vuodesta 1970 nykypäivään, kun taas pyöräilymäärät taas ovat
lisääntyneet voimakkaasti. Muutoksen taustalla on pyöräilyn voimakas edistäminen
Kööpenhaminassa 1970-luvulta saakka. Sama ajatus koskee kaupunkielämää ja kävelyä, eli siellä missä luodaan tilaa kävelylle, on myös enemmän kävelyä ja elämää. Gehl
jakaa kaupunkitilassa suoritettavat toiminnot välttämättömiin aktiviteetteihin joita
ovat mm. työ- ja koulumatkat, valinnaisiin aktiviteetteihin kuten esimerkiksi kävelylen-
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kit, ulkona oleskelu ylipäätään ja sosiaalisiin aktiviteetteihin, joita ovat esimerkiksi tapaamiset ja tervehtimiset vastaantulijoiden kanssa. Gehlin mukaan korkeatasoinen
ympäristö tuottaa valinnaisia ja sosiaalisia toimintoja, joita tavanomaisessa tai heikkolaatuisessa ympäristössä ilmenee vain niukasti jos lainkaan. Miellyttävässä ympäristössä ihminen on myös valmis kävelemään pidempiä matkoja kuin ankeassa. (Gehl, 2010).
Gehl painottaa lyhyitä luontevia reittejä, pieniä tiloja ja selkeää kaupunkitilan hierarkiaa. Lyhyet reitit lisäävät jalankulkua ja pyöräilyä, sekä tuovat elävyyttä kaupunkimaisemaan. Liian suuret tilat, kuten aukiot, bulevardit ja puistot tuottavat usein esimerkiksi kävelijälle liian pitkiä matkoja, jotta tämä voisi niistä nauttia. Alueiden hierarkialla
tarkoitetaan sitä, että kaupunkiympäristöstä näkee, mitkä tilat on tietoisesti valittu
mielenkiintoisimmiksi ja tärkeimmiksi. Näin alueisiin saadaan lisää vaihtelevuutta.
Ajonopeuksilla on merkitystä siihen kuinka ihminen kokee tilan. Suurempi nopeus kuin
kävely tai juoksu vähentää ympäristön havainnointia. Ennen autoa tilat suunniteltiin
5km/h mittakaavaan, suuremmissa nopeuksissa ei ole mahdollista nähdä yksityiskohtia, mitkä ovat taas kävelijälle tärkeitä. (Gehl, 2010., Gehl, 1996).
Useat kaupunkisuunnittelun periaatteet kohdistuvat ratkaisemaan suunnittelun edellytyksiä inhimilliselle ulottuvuudelle. Pääperiaatteena on, että ihmisiä ja kaupunkielämää
tulisi yhdistää ja tähän on määritelty viisi eri periaatetta, jotka on kuvattu alla:
1. Kaupungin funktiot tulisi paikantaa ja näin varmistaa lyhimmät etäisyydet niiden välillä
2. Eri toimintoja tulisi integroida ja varmistaa niiden monipuolisuus, kokemukset,
sosiaalinen kestävyys, sekä turvallisuuden tunne yksittäisissä kaupunginosissa
3. Kaupunkitila tulisi suunnitella niin, että se on kutsuva ja turvallinen kävelijöille
ja pyöräilijöille
4. Rakennusten julkisivujen tulisi olla kutsuvia, niin että kaupunkielämä yhdistyy
rakennusten kanssa
5. Kaupunkitilan tulisi kutsua oleskelemaan pidempään ja tätä tulisi pyrkiä tehostamaan. (Gehl 2010).
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Kuva 3. Suunnittelun periaatteet; yhdistää tai eriyttää. (Gehl 2010).
Sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä katutilassa. Kuuleminen ja näkeminen johtavat kontakteihin ja inspiraatioihin. Suunnittelulla voidaan lisätä kontakteja katuympäristössä,
kuten kuvassa 3 ja 4 esitetään. Tapahtumien ja asioiden aistiminen on tärkeää ja esimerkiksi liian suuret nopeudet estävät sen ja näin ollen eivät sovi tällaiseen ympäristöön. Suunniteltaessa kaupunkiympäristöä, näiden asioiden mielessä pitäminen on
erityisen tärkeää. Kutsuva katutila vaatii esteettömät näkymät, lyhyet etäisyydet, matalat nopeudet, pysymisen samalla tasolla ja suuntautuminen siihen mitä ollaan kokemassa. Jos tarkastellaan vanhoja kävelyalueita, voidaan huomata, että nämä vaatimukset usein toteutuvat näillä alueilla. Uudemmissa taajamissa ja asuinalueilla fyysiset
puitteet eivät toteudu. (Gehl 2010).
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Kuva 4. Kutsua tai torjua; näkemisen ja kuulemisen kontaktit. (Gehl 2010).

3.2.3 Kadun kaupunkikuvallinen rooli
Kaupunkikuvalla tarkoitetaan sitä, mitä ihminen voi havaita ympärillään kaupungissa
liikkuessaan; julkisivujen jäsennöinti, pintamateriaalit, valaistus ja valaistuslaitteet,
kadun kalusteet ja varusteet, meluesteet, aidat ja muut rakenteet, sekä detaljointi.
(Helsingin kaupunki, 2001).
Sitä suurempi tulee toteutuksen tarkkuuden ja detaljoinnin määrän olla, mitä hitaammin katutilassa liikutaan. Kaupungin sisääntuloväylillä ympäristö voi olla suurpiirteinen,
mutta tonttikaduilla liikutaan hitaasti ja jalkaisin asukkaiden kotiympäristössä. Näillä
alueilla detaljoinnin lisäys ja tarkkuus on perusteltua. Pihakaduilla ja kävelykaduilla
oleskellaan muita enemmän, siellä virikkeellisyys ja tarkkuus kasvavat, kun katsojalla
on enemmän aikaa katsella ympäristöään. (Helsingin kaupunki, 2001).
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3.3 Maankäytön yhteys katuverkon rakenteeseen
Maankäytöllä voidaan ohjata liikennejärjestelmän muodostamista, mutta toisaalta taas
jo valmiit liikennejärjestelmät vaikuttavat uusien toimintojen sijaintiin ja maankäytön
suunnitteluun. Newman ja Kenworthy kirjassa "Sustainable and Citites", esittävätkaupunkien jakamisen kävelykaupungeiksi, joukkoliikennekaupungeiksi tai autoliikennekaupungeiksi. Kävelykaupungissa jalankulkija oli hevoskärryjen ohella katutilan pääkäyttäjä. Etäisyydet eivät olleet kovin suuria ja matkat olivat harvemmin yli viittä kilometriä. (Newman, Kenworthy. 1998).
1800-luvun lopussa kävelykaupungit alkoivat muuttua lisääntyneen väkiluvun ja teollistumisen tieltä joukkoliikennekaupungeiksi. Kaupungit alkoivat kasvaa rautateiden tai
raitiovaunujen varaan, jotka mahdollistivat nopeamman kulkemisen. Junat mahdollistivat esikaupunkialueiden synnyn, jotka toimivat pieninä kaupunkeina rautatien varrella. Raitiovaunut taas kulkivat pääosin isoilla kaduilla, mutta molemmissa tilanteissa eri
liikennemuotojen sekoitusalueet olivat keskittyneet rautatien ja raitioteiden solukohtiin. Joukkoliikennekaupunki pystyi leviämään pidemmälle kuin kävelykaupunki.
(Newman, Kenworthy. 1998).
Autoliikennekaupungit muodostuivat toisen maailmansodan jälkeen, kun auto yleistyi
yleiseksi liikennevälineeksi. Se muokkasi kaupunkeja ja kaupunkirakenteita ympäri
maailmaa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Australiassa. Auton nopeus mahdollisti taas
kaupungin kasvun ja kaupungin asumistiheys laski, kun asuntoja rakennettiin kauemmaksi esikaupunkialueille. Auto alkoi korvata joukkoliikennettä ja muita liikkumisen
muotoja. Autoriippuvuus tuli osaksi nyky-yhteiskuntaa, kun auto ei ollut enää liikkumisen mahdollisuus vaan välttämättömyys. (Newman, Kenworthy. 1998., Preston, Schiller ym. 2010.)
Moni kaupunki sisältää kaikkia edellä mainittuja elementtejä. Vyöhykemallia voidaan
tutkia maankäytön ja liikenteen rakenteellisen vuorovaikutusten tarkastelemiseksi.
Tällöin yhdyskuntarakennetta tarkastellaan eri liikennemuotojen mukaan vyöhykkeittäin. Uudenmaan alueelta on tehty vyöhykealueiden rajaus Urban Zone- hankkeessa
(Kuva 5). Vyöhykemalli mahdollistaa tarkastelun yhdyskuntarakenteen hajautumis- ja
eheytymiskehitystä aiempaa selkeämmin ja auttaa tunnistamaan yhdyskuntarakenteesta alueita, joihin eheyttämistä ja täydennysrakentamista tulisi suunnata. (SYKE
2013, Sairinen 2009).
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Kuva 5. Vyöhykekriteerit Helsingin metropolialueella Urban Zone-hankkeen mukaan
(SYKE 2013)
Leo Kososen esittelemä kolmen kaupunkijärjestelmän malli luo selvästi jäsennetyn
yhteyden koko kaupunkiseudun rakenteen ja paikallisen rakennetun ympäristön välille
(kuva 6). Tämä malli pohjautuu Newmanin ja Kenworthyn ajatusten pohjalle, jossa
kaupunki jaetaan sen rakenteen ja liikkumismahdollisuuksien mukaan. Kosonen kuitenkin esittelee kaupunkijärjestelmän mallin siten, että ne lomittuvat toisiinsa. Mallia
on käytetty Kuopion kaupungissa, jossa kaupungin ydinkeskusta on pyritty kehittämään jalankulkukaupunkina. Keskusta palvelee myös joukko- ja autoliikennettä. Näin
keskustassa toimii samanaikaisesti limittäin kolme eri liikennejärjestelmää. (Kosonen
2007).

Kuva 6. Leo Kososen esittelemä kolmen kaupunkijärjestelmän malli. (Kosonen 2007.)
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3.4 Katuverkon rakenne
3.4.1 Kaupungin katuverkot ja rakenteet
Liikennemäärät lisääntyivät 1960–1970 luvuilla ja nopeudet kasvoivat. Samoihin aikoihin liikennemuotojen erottelu yleistyi. Öljykriisien jälkeen Keski-Euroopassa kuitenkin
alettiin kiinnostua liikennemuotojen sekoittamisesta ja liikenteen rauhoittamisesta.
Kuvassa 7 on esitetty erilaisia kaupunkeja, joissa on toteutettu kaupunkisuunnittelua
eri liikennemuotojen ehdoilla. Los Angeles on suunniteltu nopeakulkuisen autoliikenteen ehdoilla, jossa on heikko liikenneturvallisuus ja kävely- ja pyöräilyliikenne hankalaa. Toisessa ääripäässä esitetään Venetsia, joka on kävelykaupunki. Kaupungin laidoilla kulkee nopeat liikennemuodot, mutta keskusta on kävelylle rauhoitettu. (Gehl
2010).
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Kuva 7. Katuverkon rakenne eri kaupungeissa. (Gehl 2010).
Kaupunkien erilaiset katuverkkojen rakenteet johtuvat kuitenkin monesta eri tekijästä.
Kaupungin topografia, luonnon ominaisuudet, asukastiheys ja intensiteetti vaikuttavat
myös osaltaan katuverkon rakenteen syntyyn. Keskiaikaisen Euroopan kaupunkeihin
mäkiset olosuhteet ovat vaikuttaneet korttelirakenteisiin. Samoin myös jokien vaikutus
näkyy rakenteissa. Jokien ylitysten hankaluuden takia kaupunki kehittyy voimakkaammin joen toiselle puolelle. Moottoritiet aiheuttavat usein samanlaisen efektin. Ne rikkovat rakenteita tai sijoittuvat sinne, missä on jo valmiiksi rikkoutunut rakenne, esimerkiksi ei-kenenkään-maalle. Vanhoissa kaupungeissa mittakaava on pienempi kuin
uudemmissa. Viimeisen 150 vuoden aikana korttelien mittakaava on suurentunut ja
rakenteista on tullut yksinkertaisempia. (Jacobs 1993).
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3.4.2 Katuverkko Suomessa
Suomalaisille kaupungeille ominaista on ruutukaavaan perustuva korttelijako, sekä
torin ja kirkon keskeinen sijainti. Tyypillistä on myös väljä ja hajanainen korttelirakenne, leveä ja matala katutila ja monesti myös uusimmilla alueilla kaupunkikuvan yksitoikkoisuus. Ruutukaava keskustan sisäisenä järjestelmänä on heikentänyt katu- ja
korttelihierarkiaa. Pääkatu on monesti muodostunut kadulla sijaitsevien toimintojen
mukaan, eikä esimerkiksi sen topografian takia. Pääkatu ja sivukadut saattavat olla
monesti yhtä leveitä ja samannäköisiä. Monissa Suomen kaupungeissa keskustojen
heikko fyysinen rajautuminen johtuukin ruutukaavan korttelirakenteen jatkumisesta
eräiltä osin kaupungin laidoille saakka. (Ympäristöministeriö 1996).
Valtateillä on ollut pitkään jo merkittävä asema suomalaisten kaupunkikeskustojen
liikenneverkossa. Vielä 1980-luvulla monissa kaupungeissa valtatiet kulkivat keskustojen läpi. Keskustojen ohikulkuteiden rakentaminen ja keskustaan kuulumattoman pitkämatkaisen liikenteen siirtäminen pois keskustasta on luonut edellytykset keskustojen
liikenteen rauhoittamiselle. (Ympäristöministeriö 1996).

3.4.3 Katuverkon liikenneturvallisuus
Vuonna 2006 OECD ja European Conference of Ministers of Transport (ECMT) julkaisi
tutkimuksen liikenneturvallisuudesta. Tutkimuksessa tuli ilmi, että noin 50 % kuljettajista ajaa yli nopeusrajoitusten ja tämä ylinopeus on osasyynä 1/3 onnettomuuksista.
Jos ajoneuvojen nopeuden keskiarvoja saataisiin pienennettyä 5 %:lla, se vähentäisi
tapaturmaan johtaneita onnettomuuksia 10 %:lla ja liikennekuolemia 20 %:lla. (Marshall 2008).
Useimmat nykyiset liikenneturvallisuuden tutkimukset keskittyvät yksittäisten tieosuuksien tai risteysten ominaisuuksiin. Vuonna 2008 Connecticut yliopistossa tehtiin
tutkimus " Types and Road Safety: A Study of 24 California Cities ", jossa tutkittiin katuverkon ja liikenneturvallisuuden suhdetta 24 eri Kalifornian kaupungissa. Tutkimuksessa saatiin selville, että katuverkolla on vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Kaikkia taustalla vaikuttavien tekijöiden roolia ei vielä tiedetä, mutta tulokset osoittivat että risteystiheys korreloi voimakkaasti turvallisuuden tulosten kanssa. Tarkemmin sanottuna
tulokset osoittavat, että suurin riski kuolemaan tai vakavaan onnettomuuteen tapahtuu hyvin alhaisissa risteystiheyksissä ja turvallisuuden tulokset paranevat risteyksissä
kun tiheys kasvaa. Tuloksien tarkempaa analysointia varten tulisi ottaa huomioon myös
katutyyppi, nopeus ja riskit. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että katuverkon rakenne korreloi liikenneonnettomuuksien kanssa. On huomattava, että myös nopeudella voi olla
vaikutusta tuloksiin. (Marshall 2008).
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4 KATUHIERARKIAN SUUNNITTELU
4.1 Suunnittelun lähtökohdat
Suomessa katujen ja katuhierarkian suunnitteluun on vaikuttanut eri suuntaukset maailmalta, niin funktionalismi kuin modernismikin. Näiden vanhoja ajatussuuntauksien
rinnalle on kuitenkin tullut myös uusia suunnittelumenetelmiä ja vanhat menetelmät
ovat saaneet kritiikkiä osakseen. (Tiehallinto 2009).

4.1.1 Funktionalismi
Funktionaalisen kaupunkisuunnittelun alkuna voidaan pitää arkkitehtuurin järjestön
CIAMin (Congrès internationaux d'architecture moderne) vuonna 1933 julkistamaa
Ateenan asiakirjaa. Tämän mukaan kaupunkia piti suunnitella vyöhykkeittäin siten, että
eri toiminnot erotetaan toisistaan omille alueilleen. Lähtökohtana funktionaliseen
suunnitteluun oli turvallinen ja terve asuinympäristö. Perinteinen kaupunki nähtiin
ahtaana ja huonona asuinympäristönä. Kaupunkirakennetta uudistettiin tiiviillä rakenteella, pyrittiin pois toimintojen sekoittuneisuudesta, mutta samalla unohdettiin aktiivisen ja julkisen kaupunkitilan positiiviset puolet. (Suomen ympäristökeskus 2012,
Lindroos 1999).
Yksi voimakkaimmista funktionalismin kaupunkisuunnittelijoista oli sveitsiläinen Le
Corbusier. Corbusierin näkemys tilasta oli absoluuttinen ja hän käsitteellisti tilan hyvin
vahvasti, sekä irrotti sen täysin aistitusta tai eletystä tilasta. Corbusierille kaupunkisuunnittelun keskeisin prosessi oli katsoa kaupunkia ilmakuvasta tai ylhäältä. Hän ei
pitänyt yhteiskunnan ytimenä enää palatsia tai uskonnollista palvontaa, vaan ennemminkin liikennettä, yhteyksiä ja kommunikaatiota, jotka pumppaavat elämää koko kaupunkiin. Arkkitehtuuri oli samanlaista ja perustui standardoituihin teräsbetonikehikkoihin. Enää ei tarvinnut poistua rakennuksesta lainkaan saavuttaakseen tietyt palvelut
tai toiminnat. Corbusier halusi puhdistaa ahtaat, tunkkaiset kadut ja hänen tavoitteensa oli poistaa sosiaalinen ympäristö kaduilta. Kaikki toiminta tapahtuu rakennusten
sisällä ja näin rakennusten ympärille jää puistoa, eikä liikenteen melu sekä päästöt
pääse häiritsemään. Corbusier halusi erottaa hitaasti kulkevat jalankulkijat nopean
autoliikenteen tieltä. Hän määritteli katuhierarkian seitsenosaisessa katuhierarkiassaan, jossa autotiet vaihtelivat nopeakulkuisista väylistä alueellisiin kokoojakatuihin ja
erotti jalankulun omille väylilleen. (Suomen ympäristökeskus 2012, Kostof 1999).

4.1.2 Modernistisen katuhierarkian suunnittelu
Englannissa 1963 ilmestynyt kirja, Colin Buchananin Traffic In Towns on vaikuttanut
katuhierarkian käsitteeseen Englannissa ja muualla Euroopassa. Työn tavoitteena oli
vähentää onnettomuuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Englannin liikenneministeri Ernest Marplesin asettaman komitean oli tarkoitus puuttua ongelmaan. Komitea
asetti tutkimusryhmän, jota Colin Buchanan veti. (Buchanan 1963).
Buchananin raportin väylähierarkia perustui siihen, että suurilla väylillä painotetaan
liikkuvuutta ja pitkämatkaista liikennettä, pienet kadut taas palvelevat paikallisia asukkaita ja toimintoja. Autoliikenne erotetaan rakenteellisesti kevyestä liikenteestä, esimerkiksi rakentamalla jalankulku ja pyöräliikenne eri tasoon kuin autoliikenne, jolloin
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autoliikenteen ja jalankulun, sekä pyöräilyn väliset onnettomuudet vähenevät. (kuva
8). (Buchanan 1963). Tämä voimakas autoliikenteen ja kevyen liikenteen erotteluajatus
on ollut voimakkaasti esillä myös Suomessa, esimerkiksi Lappeenrannan ja Pasilan
suunnittelussa. (Murole 2010).

Kuva 8. Autoliikenteen ja kevyen liikenteen erottelu kaupungissa Buchanan raportin
mukaan (Buchanan 1963).
Buchanan pyrki luomaan kaupunkiympäristöä ilman autojen läpikulkuliikennettä (kuva
9) ja hän teki sen katuhierarkian avulla kanavoimalla liikenteen kokoojakaduille, pois
herkemmiltä alueilta. Buchananin raportin mukaan autojen määrä sekä ympäristönäkökulmat, määräävät teiden infrastruktuurin ja parkkipaikat. Nämä tekijät, mukaan lukien autojen suunnitellut nopeudet, määrittelevät teiden suunnittelun lähtökohdat. (Buchanan 1963).
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Kuva 9. Jotta autot eivät aiheuttaisi liikaa häiriötä urbaanissa ympäristössä, Buchanan
raportissa suositellaan luomaan ympäristö, jossa ei ole läpiajoliikennettä. (Buchanan
1963).

4.1.3 SCAFT
Suomessa varsinkin 1960-luvun jälkeen liikennesuunnittelu on saanut voimakkaasti
vaikutteita Ruotsissa vuonna 1968 julkaistusta SCAFT- tutkijaryhmän tekemistä selvityksistä. Raportin nimi oli ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet”
Suomessa suunnitteluohjeet tunnistetaan parhaiten työryhmän SCAFT nimellä. Ryhmän tärkeimpiä tavoitteita oli liikenneturvallisuuden parantaminen, mutta myös melutasojen pienentäminen, ilman epäpuhtauksien vähentäminen ja joukkoliikenteen
säännöllistäminen. SCAFT-suunnitteluohjeiden ajatus yhdistää kävelijät ja pyöräilijät
yhteen "kevyeksi liikenteeksi" elää Suomessa edelleen vahvasti. SCAFT:in selvitysten
mukaan liikennemuodot tulisi erotella koko liikenneverkolla liikenneturvallisuuden
parantamiseksi ja muodostaa toiminnallisesti eheitä, autojen läpikulkuliikenteeltä kokonaan suojattuja alueita. Erottelu voi tapahtua siten, että jalankulku- ja pyöräily sijoitetaan eri tasoille kuin autoliikenne. SCAFT-suunnitteluohjeiden periaate liikenteen
jäsentelystä perustuu puumaiseen rakenteeseen, joissa asuinalueiden kokoojakaduilla
ei ole läpiajoliikennettä vaan ne päättyvät kääntöpaikkaan eli ovat ns. pussikatuja.
SCAFT:in funktionalismin hengessä tehty katuhierarkia perustui uusiin kaupunkikatuihin, kuten moottoritie, pääkatu I lk, pääkatu II lk, kokoojakatu-tonttikatu, yhdistetty
jalankulku- ja pyörätie. Vanhat katuluokitukset, kuten bulevardit, kauppakadut, puistokadut ja kujat jäivät historiaan. (SCAFT 1968).
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SCAFTin pääperiaatteet:
1. Kaupungin toiminnot tulee suunnitella niin, että konfliktit ja häiriöt voidaan minimoida.
2. Liikennemuotojen erotteluun pitäisi pyrkiä, niin tilan kuin ajankin suhteen, erityisesti tilanteissa, jolloin liikennettä on paljon, suurilla nopeuksilla ja kun lapset
ovat mukana.
3. Liikenteen erottelu liikenneverkossa, eri funktioiden, nopeuden ja muiden perusominaisuuksien mukaan. (SCAFT 1968).
Periaatteet ovat olleet osa kansallisia suunnittelumääräyksiä ja monet kaupungit Skandinaviassa on rakennettu SCAFTin periaatteiden pohjalta. Liikenteen erottelun periaatteet ovat edelleen voimassa Skandinavian kaupunkien teiden ja katujen suunnittelussa,
joskin nykyään kiinnitetään enemmän huomiota kaupunkien tilaominaisuuksiin ja muihin ympäristönäkökulmiin. (Vägverket 2007).

4.1.4 Kritiikki modernistista suunnittelua kohtaan
Yksi tunnetuimmista totunnaisen liikennesuunnittelun kriitikoista on englantilainen
kaupunkisuunnittelija Stephen Marshall, joka on tutkinut väylähierarkiaa ja kaupunkirakennetta. Hän suuntaa kritiikkinsä autoliikenteeseen perustuvaan tiesuunnitteluun,
joka sisältää periaatteita eriytetystä katuhierarkiasta, ympäristön alueista, kulkutavoista ja eri liikennemuotojen eriyttämisestä. (Tiehallinto 2009).
Liikenteen erottelua Marshall kutsuu "modernismin katalyytiksi". Modernistinen käsite
tarkoitti hänen mukaansa sitä, että ajoneuvoliikenteen väylät ovat erillään rakennuksista ja julkisista tiloista. Se oli dramaattinen muutos, joka muokkasi perinteistä yhdyskuntarakennetta ja kaupunkisuunnittelua. Liikkumisen ja urbaanin ympäristön suhde,
joka oli perinteistä kaupunkisuunnittelua, unohdettiin. Modernissa rakenteessa pääliikennevirrat ovat korkean tason pääteillä, jotka on suunniteltu autoliikenteelle. (Marshall 2004b).
Toiminnallisuuteen perustuva jaottelu ei kuitenkaan tunnu löytävän määrittelyä kaupunkimaiselle pääväylälle tai pääkadulle. On joko suuria väyliä, jotka painottavat liikkuvuutta ja pitkämatkaista liikennettä tai sitten pieniä katuja, jotka palvelevat paikallisia asukkaita tai toimintoja. On kuitenkin olemassa myös monitoimintaisia pääkatumalleja. Stephen Marshallin mukaan perinteinen hierarkia on vajavainen eikä se tarjoa
nykyiseen katumaisempaan kaupunkisuunnitteluun vaihtoehtoja. Hierarkia, jossa voimakkaasti erotellaan eri kulkumuodot, johtaa käytännössä autoriippuvaiseen rakenteeseen. Tällöin eri kulkumuotojen kontaktit vähentyvät ja esimerkiksi joukkoliikenteen saavutettavuus jalankulkijoille heikentyy, koska jalankulku- ja pyöräilyalueiden
reitit muodostuvat epäyhtenäisiksi. Keskeistä onkin hierarkian sovittaminen alueen
mittakaavaan ja siihen kaupunkirakenteen vyöhykkeeseen, jota väylä palvelee. (Marshall 2004b, Tiehallinto 2009).
Stephen Marshallin mukaan modernistinen liikennemuotojen erottaminen on johtanut
voimakkaaseen työnjaon erottumiseen (kuva 10). Liikennesuunnittelijat suunnittelivat
moottoritiet, tie- ja liikennejärjestelmän ja rautateiden infrastruktuurin, arkkitehdit
keskittyivät rakennusten suunnitteluun ja maisema-arkkitehdit suunnittelivat aukiot
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rakennusten ja liikenneväylien välille. Marshall esittää, että periaatteet modernististen
suunnitteluperiaatteiden erottumisesta, seurasi myös ammatillinen erottuminen. Ilman perinteistä, integroitua lähestymistapaa kadun suunnitteluun, liikennesuunnittelu
keskittyi katuverkon kokonaisuudesta enemmän sen eri osiin, niiden kulkutavan funktion mukaan. Modernistisen suunnittelun mukaan jokaisella kadulla olisi yksi päätoiminto, jonka mukaan katu tulisi suunnitella. (Marshall 2004b).

Kuva 10. Marshallin mukainen modernismin vaikutus suunnittelutehtäviin. (Marshall
2004b).
Anders Hagson Ruotsin Chalmersin teknisestä yliopistosta kritisoi myös liikenteen
suunnittelua Ruotsissa. Hagson suhtautuu hyvin skeptisesti SCAFTin suunnittelun periaatteisiin liikenteen eriyttämisestä, ajatuksesta "kulkijan on helppo lukea liikennettä".
Hänen kritiikkinsä on hyvin samanlaista kuin Marshallin, mutta hän lisää yhden tärkeän
näkökulman. Hän väittää, että SCAFTin pohjautuvalla suunnitteluperiaatteilla on hyvin
heikot tieteelliset tai empiiriset tutkimusperustat. Hän väittää myös, että SCAFTin periaatteet eivät ole linjassa kestävän yhteiskunnan tavoitteiden kanssa. Lisäksi Hagson
väittää, että perinteinen lähestymistapa kaupunkien kehittämiseen ja tieverkon suunnitteluun on lisännyt energian käyttöä liikenteessä, liikenneonnettomuuksia, melua ja
saasteita, sekä aiheuttanut ongelmia autottomille ja yhteiskuntarakenteen hajoamista
kaupunkiympäristössä. (Vägverket 2007).
Hagsonin mukaan SCAFTin tiehierarkian väyläinvestoinnit ovat tilaa vieviä ja kalliita
investointeja, joista jää suuret turvavyöhykkeet sekä paljon ylimääräistä tilaa liikenne-
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järjestelmän sisään. Nämä järjestelmät ovat usein hankalakulkuisia jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden sekä joukkoliikenteen tarpeita silmällä pitäen, koska reiteistä tuli pitkiä,
mutkaisia, aikaa vieviä ja kalliita käyttää. Tämä taas luo enemmän autoliikennettä ja
aiheuttaa sen vuoksi ongelmia liikenteen turvallisuuteen ja ympäristöön. Lisäksi uudet,
parannetut päätiet ja autojen eriytetty tieverkosto luo uusia kannustimia auton käyttöä varten ja on kannustanut kaupunkikehitystä panostamaan uusiin moottoriteihin.
Hagsonin lisäksi myös tanskalainen kaupunkisuunnittelija Jan Gehl on sitä mieltä, että
erottelun periaate on tuottanut monta tylsää ja hiljaista katua sekä kulkutietä, joita
kukaan ei halua käyttää varsinkaan huonossa säässä tai pimeällä. (Vägverket 2007,
Gehl 2010).

4.1.5 New Urbanism- liike ja muut uudemmat suuntaukset
Modernistisen alhaisen maankäytön tehokkuuden kaupunkisuunnittelun ja erityisesti
julkista tilaa korostamattoman, autoriippuvaisen aluesuunnittelun vastaliikkeeksi on
1970- ja 1980-lukujen taitteen USA:ssa syntynyt uustraditionaalinen ja uusrationalistinen New Urbanism –liike. Suuntaus ihailee klassista antiikin ja keskiajan kaupunkirakennetta, jossa julkinen tila on merkityksellistä ja vilisee ihmisiä. Ennen kaikkea new
urbanismin periaatteisiin kuuluu, että kaupunkilaisen arki ei perustu yksityisautoiluun,
vaikka autoa ei täysin hylätäkään. Klassisen yhdyskuntarakenteen ja kaupunkimiljöön
taustalla toimii kuitenkin uusin kunnallis- ja tietotekniikka. Liikkeen tunnusmerkkejä
ovat muun muassa tehokas maankäyttö, jalankulkuystävällisyys, ekologisuus ja raideliikenteen suosiminen. Yhteisöllisyys ja paikallisuus ovat myös hyvin tärkeitä, kun pyritään luomaan viihtyisiä kaupunkiympäristöjä. (Rakennustieto 2008).
Shared space- suunnitteluperiaatteen mukaan kävely, pyöräily ja moottoriliikenne voidaan yhdistää samaan tilaan tietyin edellytyksin. Liikenneympäristö muutetaan sellaiseksi, että se ohjaa kadulla liikkujia ajamaan rauhallisesti ja ottamaan muut liikkujat
huomioon. Yhtenä shared space- alueiden lähtökohtana on ollut palauttaa katu takaisin kadun funktio, joka oli ennen autoistumista. Alueilla liikkumisnopeudet ovat alhaisia, minkä takia kadut ovat turvallisia. Shared space ajattelu soveltuukin keskustamaiseen ympäristöön ja asuinalueille, joilla liikennemuotojen yhdistäminen voi oikein
suunniteltuna parantaa turvallisuutta. (Vaismaa ym. 2011).
Muita uudempia suuntauksia ovat New Mobility Agenda ja Transit oriented development. New Mobility Agenda – liike suhteuttaa itseään ”vanhaan liikkumiseen”, joka
korostaa ylipäänsä ajoneuvoliikenteen ja erityisesti pitkämatkaisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. New Mobility Agenda – liike korostaa esimerkiksi nykyisten
kulkutapojen ja niihin liittyvien markkinointi-, informaatio- ja jakelupalvelujen uudenlaista yhteistyötä ja konseptointia. Transit oriented development (TOD) päätarkoituksena on vähentää eri tuloluokkiin kuuluvien ihmisten riippuvaisuutta henkilöautoliikenteestä. Kun joukkoliikenne on lähellä asumista, antaa se enemmän vaihtoehtoja liikkumismuodon valintaan, mikä tarvittavaa rahan määrää ja matkassa kuluvaan aikaa.
TOD pyrkii näin mahdollistamaan monikäyttöistä ympäristöä, lisäämään kävelyä, sekä
lisäämään sekoittunutta maankäyttöä. (Helsingin kaupunki 2011).
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4.2 Katuhierarkian suunnittelukäytäntöjä maailmalla
4.2.1 Ruotsi
Ruotsissa on julkaistu myös liikenteen käsikirja TRAST (Trafik för en attraktiv stad), jonka uusin osa on vuodelta 2007. TRAST määrittelee kolme eri suuntausta; eriyttäminen,
integraatio ja erottelu. Eriyttäminen tarkoittaa, että verkkojen eri osilla on erilaisia
tehtäviä. Esimerkiksi polkupyörien verkosto voidaan jakaa pääverkostoon ja paikalliseen verkostoon. Integraatio tarkoittaa taas, että liikennemuodot sekoittuvat, tämä on
useimmin voimakkainta kaupungin keskustoissa. Integraatio tarvitsee suuremmat vaatimukset katutilassa, joita ovat kadun tilasuunnittelu ja nopeuksien sääntely. Integrointi myös helpottuu, mikäli kaupungin katuverkko on järkevä ja tasapainoinen. Erottamisen periaate on yleensä se, että erotetaan suuremmat ja nopeammat virrat hitaammista. On useampia kansainvälisiä tutkimuksia siitä, että erottaminen vähentää onnettomuuksia, estevaikutuksia ja antaa edellytyksen vanhuksille ja lapsille liikkua turvallisesti
katutilassa. Erottaminen voi tapahtua ajallisesti tai paikallisesti. Ajallinen erottaminen
voi tarkoittaa esimerkiksi liikennevalojen ohjaamisella tehtävää erottelua. Paikallinen
erottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi katutilassa olevaa pyöräkaistaa. (Sveriges Kommuner och Landsting 2007).
SCAFTin jälkeen on ruotsissakin tehty uusia ohjeita kadun suunnitteluun. Ruotsissa
noin 240 kuntaa on toteuttanut Lugna Gatan ohjetta, joka pohjautuu TRASTajatteluun. Lugna Gatan käsittelee lähinnä vain liikenneturvallisuutta, saavutettavuutta
ja melua. TRAST kuvaa tämän lisäksi useita muitakin näkökohtia ja ominaisuuksia, jotka
vaikuttavat liikenteeseen. Näitä ovat kaupungin luonne, saavutettavuus, ympäristövaikutukset ja turvallisuus. (Sveriges Kommuner och Landsting 2007, Svenska Kommunförbundet 1998).
Ruotsissa Vägverket on teettänyt vuonna 2007 tutkimuksen "Traffic integration or segragation for the sustainable city", jossa tutkittiin liikenteen sekoittumisen ja erottamisen etuja sekä haittoja. Työn tavoitteena oli tehdä tutkimuksen perusteella kehitysehdotuksia koskien liikenteen suunnittelua ja tulevaisuuden liikenneverkon strategioita
kaupunki- ja taajama-alueilla. Tuloksista todetaan, että monet suunnittelijat ovat hyvin
tietoisia suosituksista. Usein kuitenkin päättäjät ja muut suunnittelun prosessiin osallistujat eivät täysin tunnista periaatteiden tärkeyttä ja merkityksestä. Heitä kuitenkin
tarvitaan ratkaisujen täytäntöön panoon. Työn tuloksissa on annettu 17 eri suositusta
liittyen kaupunkiliikenteen ja katuverkon suunnitteluun, sekä suunnittelun strategioihin:
1. Määrittele tavoitteet
2. Luo kaupunkien maankäytön ja liikennepolitiikan paketti siten, että se saavuttaa vaaditut liikennemäärät ja ympäristöominaisuudet
3. Hyödynnä tietotekniikkaa hallitsemaan liikenteen määrä, nopeutta ja luonnetta
4. Luo läpikulkupainotteinen katuverkko, jonka tavoitteena on tukea kestävää liikennettä ja urbaania elämää
5. Eristä raskas ja nopea autoliikenne kaupunkielämästä
6. Luo kaksiportainen autoverkko: Moottoritiet, sekä kaupungin rauhoitetut tiet ja
kadut
7. Selvä ero kaupungin teiden ja valtatien välille
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8. Suunnittele kaupunkien tiet alhaisille nopeuksille
9. Luo kaupunkien katuverkko joka parantaa kilpailukykyä, sekä huomioi ympäristöä säästävien liikkumismuotojen etuja
10. Anna esikaupungeille ja teollisuusalueille enemmän kaupunkien elementtejä
11. Määrittele ympäristöalueet
12. Määrittele laadukas kauttakulkusuuntautunut strategia vanhoille kaupunkialueille
13. Luo jatkuvia reittejä, jotka ei ole ristiriidassa kaupunkien ympäristötavoitteiden
kanssa
14. Suodatin moottoriajoneuvojen liikkumiseen
15. Luo pysäköintipolitiikkaa, jolla parannetaan ympäristöä ja joka tukee ympäristöä säästävää liikennettä
16. Luo enemmän ja isompia autottomia alueita
17. Kehitä merkittävästi liityntäpysäköinnin roolia (Vägverket 2007).

4.2.2 Iso-Britannia
Englannissa vuonna 2007 julkaistussa kirjassa "Manual For Streets" painotetaan eri
kulkumuotojen sekoittumista mahdollisuuksien mukaan. Tärkeänä pidetään hyviä liikenneyhteyksiä kävelylle ja pyöräilylle, missä voidaan käyttää apuna suunniteltua hierarkiaa (kuva 11). Kattavan verkoston luomiseksi kehotetaan välttämään yksisuuntaisia
katuja, koska yksisuuntaisuus vaatii lisää ohjeistusta ja pidentää matkoja. Kirjassa myös
kritisoidaan perinteistä jakoa (pääkatuun, kokoojakatuun, tonttikatuun), koska hierarkian määrittely on perustunut liikenteen kapasiteettiin. Uusi määrittely tulisi perustaa
paikan ja liikkumisen funktion mukaan. Esimerkkinä uusista katutyypeistä on pääkatu,
ostoskatu, sekaliikennekatu, bulevardi. (Department of Transport 2007)

Kuva 11. Katuhierarkian suunnittelu kävelijöiden ja pyöräilijöiden ehdoilla. (Department of Transport 2007)
Pussikatuun perustuvaa katuverkkoa pidetään hajanaisena ja autoriippuvaisuutta aiheuttavana. Kirjassa pidetäänkin perinteistä katuverkkoa pussikatua suositeltavampana vaihtoehtona, koska se tukee kävelyä ja pyöräilyä paremmin. Perinteisen katuverkon suunnittelussa on kuitenkin huomioitu katuhierarkia, toisin kuin vanhoissa kaupunkikeskustoissa, joissa kaikki kadut olivat samanlaisia (kuva 12). (Department of
Transport 2007).
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Kuva 12. Pussikatuun perustuva katuverkko (a) ja perinteinen, tiivis, jalankulkua ja pyöräilyä tukeva katuverkko (b). (Department of Transport 2007).

4.2.3 Yhdysvallat
The American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) on
organisaatio, joka määrittelee ohjearvot, protokollat ja suuntaviivat moottoriteiden ja
katujen suunnitteluun Yhdysvalloissa. AASHTO määrittelee katuhierarkian liikkumisen
mukaan. Hierarkiassa on kuusi eri liikkumistasoa, jotka määräytyvät autoliikenteen
määrän ja sujuvuuden mukaan valtamatkoihin, siirtymämatkoihin, jakelumatkoihin,
kokoojamatkoihin, sisääntulomatkoihin ja päätösmatkoihin. Liikkumistasojen suhteet
määritellään niiden palvelun luonteen mukaan. Koska hierarkia määräytyy kokonaan
liikenteen määrän mukaan, moottoritiematkat ovat yleensä korkeimmalla tasolla hierarkiassa. Jalankulkua ja pyöräilyä ei huomioida hierarkian osalta lainkaan, vaan ainoastaan näiden kuuden eri liikkumistason mukaan, jotka määrittyvät autoliikenteen sujuvuuden ja määrän mukaan. Katujen ja moottoriteiden suunnittelun luonne riippuu
myös vahvasti siitä, ovatko ne sijoittuneet kaupunki- vai maaseudulle, jolloin niiden
hierarkiakin muuttuu maankäyttöä tukevaksi, kuitenkin vain autoliikenteen osalta.
(AASHTO 2004, s. 1-14).

4.3 Katuhierarkian suunnitteluohjeet Suomessa
Suomessa kaupunkien pääväylät jaetaan valtion hallinnoimiin moottoriteihin ja pääteihin, sekä katuverkkoon, jota kaupungit hallinnoivat. Kunnat vastaavat kadunpidosta.
Maantielaki määrittelee tieluokat (valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet). Luokat kuvaavat
teiden tavoitteellista laatutasoa ja palvelutehtävää. Moottori- ja moottoriliikenneteiden teknisistä ominaisuuksista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2006).
Kaupunkialueiden tie- ja katuverkko voidaan Suomessa luokitella pääverkkoon ja paikallisverkkoon, jossa pääverkon tehtävänä ovat siirtymiset ja paikallisverkon tehtävänä
on hoitaa liittymiset matkan lähtö- ja saapumispaikkoihin. Pääverkko jakautuu alueellisiin ja seudullisiin pääväyliin. Alueellisen pääväylän tehtävänä on hoitaa yhdysliikenne
ja seudullisen pääväylän tehtävänä on taas hoitaa kauko- ja kauttakulkuliikenne. Kaupunkialueen pääväylät voivat olla joko moottoriväyliä tai muita pääväyliä. Moottoriväylät ovat usein valtakunnallisten pääväylien osia ja ne pyritään sijoittamaan raken-
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nettujen alueiden ulkopuolelle. Muut pääväylät voivat olla sisääntuloväyliä tai kaupunkialueen sisäisiä pääväyliä. (Tiehallinto 2003, RIL 2005).
Pääkatuverkoissa on havaittavissa kaksi erilaista perusverkkoa, joita ovat säteiskehäverkot ja rasteriverkot (kuva 13). Säteis-kehäverkko takaa keskustaan hyvän saavutettavuuden, suunnistamisen ja kehäteitä voidaan lisätä maankäytön laajentuessa.
Helsingin seutu on rakenteeltaan säteis-kehäverkko. Rasteriverkon etu on taas se, että
niitä voidaan jatkaa samanlaisina kaikkiin suuntiin ja kaikki kaupunginosat ovat samantasoisesti saavutettavissa, sekä liikennekuormitus jakautuu tasaisesti. (RIL 2005).

Kuva 13. Esimerkki säteittäisestä ja rasterimaisesta liikenneverkosta. (Ympäristöministeriö 2003)
Kadut voidaan luokitella hallinnollisen ja toiminnallisen luokituksen mukaan. Hallinnollinen luokitus jakaa liikenneväylät omistajuuden ja hallintovastuun perusteella maanteiksi, kaduiksi ja yksityisiksi teiksi. Toiminnallinen luokitus luokittelee kadut pääkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin. Helsingissä kokoojakatu on jaettu vielä alueelliseen ja paikalliseen kokoojakatuun. Katujen toiminnallinen luokitus perustuu niiden
liikenteellisiin tehtäviin. Pääkadun tehtävänä on yhdistää yhdyskunnan osa-alueiden
paikallisverkkoja toisiinsa, sekä tarvittaessa yhdistävät seudullista tieverkkoa yhdyskunnan katuverkkoon. Kokoojakatujen tehtävänä on yhdistää alueiden tonttikadut
toisiinsa ja pääverkkoon, sekä mahdollistaa liikenne alueen sisällä. Tonttikadut kytkevät tontit paikallisverkkoon ja niitä voisi kutsua yhtälailla liityntäkaduksi, asuntoalueella
asuntokaduksi. Muita katutyyppejä ovat myös teollisuuskatu, hidaskadut, pihakadut ja
kävelykadut. (Katu 2002, Ympäristöministeriö 2003, RIL 2005).
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Taulukko 1. Toiminnallisten katuluokkien ominaispiirteet. (Katu 2002).
Katuluokka määrää moottoriajoneuvo- ja kevyen liikenteen erottelutavan (taulukko 1.)
Yksittäisten katupoikkileikkausten suunnittelu perustuu koko alueen liikenteelliseen
tarkasteluun. Katusuunnitelman yhteydessä voidaan tarkistaa asemakaava-alueen katuverkon jäsentely seuraavasti:
1. Hankitaan aikaisemmin laaditut yleissuunnitelmat, esim. asemakaavan liikennesuunnitelma
2. Selvitetään tarkastellun kohteena olevan alueen luonne ja tyyppi
3. Asemakaavan tietojen pohjalta määritellään katuluokat
4. Määritellään mahdollisuuksien mukaan katuverkon osien liikennemäärät ja liikenteen koostumus
5. Valitaan katujen enimmäisnopeudet
6. Tarkistetaan katujen luokat (Katu 2002).
Taulukossa 2 on suunnitteluohjeet siitä, kuinka kevytliikenne erotetaan moottoriajoneuvoliikenteestä.

Pääkatu
Kokoojakatu
Tonttikatu
Teollisuuskatu

Erotuskaista

Reunatuki

Samassa tasossa
oleva erottelumateriaali

Ei erottelua, liikennemuotojen yhdistäminen

kyllä
jos tilaa
ei
jos tilaa

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

ei
ei
jos vähän liikennettä
ei

ei
ei
jos vähän liikennettä
ei

Taulukko 2. Kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen erottelutapa. (Katu 2002,
s.164).

4.4 Uusia näkemyksiä katuhierarkian määrittelylle
Yksi syy miksi katuverkon suunnittelun ammatillinen keskustelu on sekavaa ja se voi
johtua siitä, ettei suunnittelun päämääriä olla määritelty kunnolla. Hyvää ja huonoa
suunnittelua ei voida erottaa, mikäli selkeä kuvaus katuverkon kehittämisen tavoitteista puuttuu. (Vägverket 2007). EU:n projekti ARTISTS on vuonna 2004 valmistunut tut-
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kimus, jonka tarkoituksena oli kehittää parempia suuntaviivoja katuverkon suunnitteluun. (Euroopan komissio 2004).
Tämä projekti pyrki määrittämään sellaisen kadun, joka yhdistää merkittävän määrän
läpikulkuliikennettä urbaaniin paikkafunktioon. Tutkimus pyrki kehittämään paremmat
menetelmät määrittämään ja analysoimaan pääkatujen toiminnallisuutta. (Euroopan
komissio 2004).
Kadun käyttäjä voi olla ns. läpikulkija tai paikallinen liikkuja. Läpikulkija on liikkuja, joka
haluaa kulkea tietyn katualueen mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Paikallisella
liikkujalla tarkoitetaan käyttäjää, joka hyödyntää jotain osaa katutilasta paikkana. Oli
paikka sitten kaupallinen keskittymä, leikkipaikka tai kävelyalue. Suurin ero läpikulkijaan verrattuna on se, että paikallisen liikkujan tärkein pyrkimys ei ole päästä alueen
läpi mahdollisimman nopeasti, vaan hän liikkuu alueella hyödyntäen katutilan tarjoamia mahdollisuuksia. (Euroopan komissio 2004).

4.4.1 Kadun ja alueen yhteys hierarkiaan
Stephen Marshall on tutkinut maankäytön ja katuverkon hierarkian suhdetta (Kuva
14). Perinteisen liikenteen katuhierarkian määrittelyn sijaan, hän yhdistää katuluokkaan myös paikan määritelmän. (Marshall 2004).
Taulukossa 3. näkyy katuhierarkia eri maissa. Vaikka luokitusterminologia on erilainen
kussakin tapauksessa, perusperiaatteet noudattavat samaa yleistä mallia. Päätiet ovat
yleensä strategisia reittejä, joissa on raskaammat liikennevirrat, korkeammat mitoitusnopeudet ja rajoitettu pääsy pienemmille teille. Pienemmille teille useimmin liittyy
enemmän jalankulkua ja pyöräilyä, ja reittejä, joilla on alhaisemmat mitoitusnopeudet.
(Marshall 2004).

Taulukko 3. Esimerkkejä eri maiden mukaan katuhierarkian luokituksesta. (Marshall
2004).
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Uuden luokituksen tavoitteena on tunnistaa asianmukaiset kadun tai kadun osan toiminnalliset roolit, suhteessa koko järjestelmään. Näin voidaan ohjata päätöksiä katutilan käytöstä tiettyjen liikkujaryhmien välillä, tietyillä katualueilla. (Marshall 2004).

Kuva 14. Katuhierarkian ja maantieteellisen mittakaavan suhde toisiinsa. (Marshall
2004).

4.4.2 Kadun luokituksen uudelleen arviointi
ARTISTS-tutkimus esittelee kadun suunnittelun viitekehyksen (Kuva 15), joka sisältää
päämäärien asettamisen, ongelmien tunnistamisen, vaihtoehtojen määrittelemisen ja
valitun vaihtoehdon tunnistamisen. (Euroopan komissio 2004).

Kuva 15. Kadun suunnitteluprosessin viitekehys. (Euroopan komissio 2004).
Ilmeinen edellytys ihmiskeskeiseen päätös- ja suunnitteluprosessiin on myös se, että
ihmiset, kadun käyttäjät ja sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun. Sidosryhmien osal-
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listuminen suunnitteluun ja päätöksentekoprosessiin voidaan nähdä yhtenä perustana
demokraattisen työn osana. Sidosryhmien osallistuminen uudelleensuunnitteluprosessiin on tässä suhteessa erityisen sopivaa, koska kadut ovat osa julkista tilaa. Tämä on
tärkeää, koska kaduissa yhdistyvät korkea strategisen verkoston rooli ja ne ovat osa
paikallisten kaupunkien toimintaa. (Euroopan komissio 2004).
Paikalliset käyttäjät ovat yleensä tietoisia ongelmista. Käyttäjien osallistumisella voidaan varmistaa se, että tavoitteita ja ongelmia, sekä innovaatioita on tarkasteltu monelta eri kantilta. Sidosryhmien tarkoituksena on parantaa suunnitteluratkaisuja, ottaa
huomioon asukkaiden tai kadun käyttäjien tietoa ja paikallista tuntemusta. Tarkoituksena on myös lisätä tietoa käyttäjille tulevista suunnitelmista. (Euroopan komissio
2004).

4.4.3 Linkki ja paikkastatus
Projektissa esitetään yksinkertainen ryhmittely, joka ottaa huomioon kadun, sekä linkkinä, että paikkana (kuva 16). Kadun linkillä tarkoitetaan sen osuutta katuverkossa. Se
on tyypillisesti verkossa esimerkiksi pääkatuna, kokoojakatuna tai sen mukaan kuinka
tärkeä linkki on koko verkolle. Linkki ei tarkoita ainoastaan moottoriliikennettä, vaan se
on käytössä myös kävelijöille ja pyöräilijöille. Kuitenkin sen päätarkoituksena on toimia
autoliikenteen hierarkian määrittelyn apuna. Yhden linkin statuksen määrittelee sen
rooli koko katuverkossa. (Euroopan komissio 2004).
Kadun paikkastatus tarkoittaa kadun tärkeyttä urbaanina paikkana. Kadulla voi olla
paikallista tunnettavuutta katuna tai se voi kerätä suuremmalta alueelta mielenkiintoa.
Ei ole olemassa suoraa vastinetta paikkastatukselle perinteisessä katuluokituksessa tai
katuhierarkiassa. Kuitenkin paikkastatuksen nimeämisen suorittaa usein yhdyskuntasuunnittelija tai maantieteilijä muissa yhteyksissä. Näitä ovat esimerkiksi nimi "aluekeskus". Paikan statuksen nimeäminen ei ole sen enemmän tai vähemmän subjektiivinen kuin perinteiset tien toimintojen luokittelu. Linkin on taipumus pysyä vakiona koko
kadun pituuden, paikka status taas vaihtelee pitkin katua, ja voi olla erilainen periaatteessa jokaiselle paikalliselle alueelle. (Euroopan komissio 2004).

Kuva 16. Katuverkko on esitetty yllä linkkeinä (vasen kuva) sekä katu paikkana (oikea
kuva). (Euroopan komissio 2004).
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Linkkistatuksella ja paikkastatuksella on kuvassa 17 molemmilla kolmetasoinen hierarkia. Linkkistatuksen hierarkia voi olla esimerkiksi kuvassa 17 vasemmalla kohta A. kaupungin tasolla merkittävät kadut, B. alueellisesti merkittävät kadut ja C. paikallisesti
merkittävät kadut. Paikkastatuksen hierarkia on esitetty kuvassa oikealla. Se voi olla
esimerkiksi a. alueelliset keskukset, b. paikalliset keskukset ja c. paikat joilla on paikallista merkitystä. (Euroopan komissio 2004).

Kuva 17. Linkkistatuksella ja paikkastatuksella on molemmilla kolmetasoinen hierarkia.
(Euroopan komissio 2004).
Linkki- ja paikkastatus ovat molemmat omia kokonaisuuksiaan. Molemmat akselit ovat
laitettu samaan mittakaavaan, joka laittaa paikka- ja linkkistatuksen samanarvoisiksi.
Tämän määritelmän avulla voidaan erottaa erilaiset kadut toisistaan laajemmalla skaalalla, koska niissä on yhdistynyt linkin ja paikan status. (Euroopan komissio 2004).

4.4.4 Katuluokkien määrittely
ARTISTS-tutkimus esittää taulukon, jonka perusteella katuluokat määritellään paikkaja linkkistatuksen perusteella (kuva 18). Pystysuoralla akselilla esitetään linkkistatus ja
vaaka-akselilla paikkastatus. Kadut luokitellaan sen mukaan kuinka paikallisia tai kansallisia ne ovat. (Euroopan komissio 2004).

Kuva 18. ARTISTS –tutkimuksen mukainen katujen luokitus. (Euroopan komissio 2004).
Kaksiulotteinen järjestelmäluokitus antaa puitteet siihen, minkä tyyppistä suunnittelua
ja asetusta sovelletaan kadun suunnitteluun. Mikä tahansa kadun osa voidaan arvioida
sen mukaan, onko sen linkkistatus suhteellisesti merkittävämpi kuin sen asema kau-
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pungissa paikkana. Kadut, joilla on vahvempi linkkistatus vievät enemmän katutilaa ja
näillä kaduilla on myös enemmän läpikulkuliikennettä. Kaduilla, joilla on suhteessa
korkeampi paikkastatus, katutilaa on enemmän kävelijöille ja jalankulkijoille, kadun
sosiaalisia toimintoja on enemmän, sekä katuylitykset ovat helpompia kävelijöille ja
pyöräilijöille. (Euroopan komissio 2004).
Tämä kaksiulotteinen luokittelujärjestelmä mahdollistaa puitteet siihen, mitä suunnittelua ja ohjeistuksia kadun osaan voidaan käyttää. Tämä voisi periaatteessa johtaa siihen, että kahdella kadulla, joilla on täysin samat auto- ja jalankulun liikennemäärät,
mutta kuitenkin eri funktion suhteessa koko liikenneverkkoon, voi olla määriteltynä eri
luokkaan. Samanlaisilla liikennemäärillä voitaisiin päätyä eri suunnitteluratkaisuihin.
(Euroopan komissio 2004).
Kadut, joilla on suurempi linkkistatus suhteessa paikkastatukseen, vaativat mahdollisesti enemmän tilaa ja enemmän läpiajoliikennettä. Kaduilla, joilla on isompi paikkastatus kuin linkkistatus on enemmän tilaa kävelijöille tai muille kadun aktiviteeteille
(kuva 19). (Euroopan komissio 2004).

Kuva 19. Kuvassa vasemmalla: leveämmät ajoradat ovat sopivia, jos on painoarvo
enemmän linkkistatuksella. Kuvassa oikealla: kapeammat ajoradat voivat olla sopivia
silloin, kun paikka status suurempi, suhteessa linkin statukseen. (Euroopan komissio
2004).
Jos halutaan käyttää ARTISTS:in esittämää katuluokitusta, voidaan hyödyntää nykyisiä
tai paikallisia katutyyppejä (kuva 20). Tuloksia voidaan käyttää ohjaamaan suunnittelua
kadun osissa. (Euroopan komissio 2004).
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Kuva 20. Linkki- ja paikkastatus ARTISTS-projektin mukaan. (Euroopan komissio 2004).
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5 TUTKIMUKSIA EUROOPASTA; KÖÖPENHAMINA JA
MALMÖ
5.1 Kööpenhamina
Kööpenhaminassa on noin 520 000 asukasta ja metropolialueella noin 1,8 miljoonaa
asukasta. Kööpenhaminalla on pitkä historia pyöräilykulttuurissa ja jo vuonna 1934
Kööpenhaminassa oli 130 km päällystettyjä pyöräilyreittejä ja 1950-luvulla oli noin
puolet nykyisistä reiteistä jo olemassa. Vaikka autoistuminen lisääntyikin 1950-luvun
jälkeen, on pyöräilyn osuus jatkanut kasvuaan Kööpenhaminassa. Pyöräilyn lisäksi
myös kävelyn edistäminen on ollut tärkeää. Esimerkkinä ydinkeskustan Strøgetin
muuttaminen kävelykaduksi alkoi jo 1960-luvulla. Nykyään Strøget on noin 3,2 km pituinen, maailman pisin kävelykatu. (Vaismaa ym. 2011).
Kööpenhamina on asettanut korkeat tavoitteet tulevaisuudelle laadukkaan kaupunkielämän luomiseksi. Kaupungin tavoitteena on olla vuonna 2015 tunnettu ekologisena
metropolina, jossa on maailman paras kaupunkiympäristö, missä ihmisten elämänlaatu
on metropolialueiden paras. Kööpenhaminalla on kolme tavoitetta; parantaa laatua,
edistää kävelyä ja lisätä kaupunkitilojen käyttöastetta. Päämääränä on vuoteen 2015
mennessä se, että 80 % ihmisistä olisi tyytyväisiä kaupunkielämän antamiin mahdollisuuksiin, kävelymatkojen määrät kasvaisivat 20 %:lla ja että ihmiset viettäisivät 20 %
enemmän aikaa kaupunkitiloissa. Tavoitteita ei haluta jättää pelkän puheen tasolle,
vaan kaupunki on määrittänyt tavoitteisiin osatavoitteita ja niihin liittyviä mittareita.
(Vaismaa ym. 2011).
Kööpenhaminassa ensimmäiset pyöräilyväylät on tehty jo 1900-luvun alussa ja 1950luvulla puolet pyöräilyverkostosta oli jo valmiina. Työmatkoista 37 % tehdään pyörällä
ja pyöräilijöistä 54 % pyöräilee sen helppouden ja nopeuden vuoksi. Kööpenhaminan
pyöräilyn suosioon on vaikuttanut pyöräilyä suosiva liikennepolitiikka (kuva 21). (Vaismaa ym. 2011).

Kuva 21. Kööpenhaminan kulkutapajakauma vuonna 2011. (Cleardrive 2013).
Kaupungin strategiassakin painotetaan kadun sosiaalista osaa siten, että kaupunki haluaa ihmisten viihtyvän pidempiä aikoja katuympäristössä.
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5.1.1 Katujen roolit ja hierarkia
Kööpenhaminassa on tarkoitus aktiivisesti uudistaa katuja ja suunnitella uusia katuja
tulevaisuuden vaatimuksia varten. Kaupungin politiikkana on edistää kestävän kehityksen kulkumuotoja niin paljon kuin mahdollista ja luoda kaupungista hyvä paikka asua.
(Københavns kommune 2013).
Kööpenhaminassa katuhierarkian suunnittelua varten ei ole kiinteitä rakenteita, poikkileikkauksia, eikä nopeusrajoituksia. Kun yksityiskohtaiset päätökset tehdään poikkileikkauksista, niiden elementeistä tai katuhierarkiasta käytetään ohjeistusta Tanskan tiestandardeista kaupunkialueille. (Københavns kommune 2013).
Kaupungin tiet ja kadut on jaettu viiteen eri luokkaan; seututeihin, kokoojakatuihin,
kaupungin katuihin, ostoskatuihin ja paikallisiin katuihin. (Københavns kommune
2013).

Kuva 21. Kööpenhaminan katuhierarkia. (Københavns kommune 2013).
Seututiet yhdistävät Kööpenhaminan muihin kaupunkeihin. Niiden tarkoitus on varmistaa sujuva ajoneuvoliikenne. Koska liikenne seututeillä sisältää paljon raskasta liikennettä, näillä väylillä huomioidaan erityisesti ympäristö ja liikenneturvallisuus. Seututeillä myös busseilla on hyvät yhteydet ja lisäksi polkupyöräliikenteen esteettömyyttä ja
turvallisuutta pyritään kehittämään lisää seututeitä suunniteltaessa. (Københavns
kommune 2013).
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Kokoojakadut varmistavat yhteydet seututeiltä kaupunginosien sisään. Näillä väylillä
otetaan vahvemmin huomioon myös julkinen liikenne ja pyöräily. Usein kokoojakatujen varsilla on toimintoja jotka vaativat erityistä huomiota, kuten kouluja ja kauppoja.
Näillä alueilla usein joukkoliikenne on etusijalla verrattuna autoliikenteestä. (Københavns kommune 2013).
Kaupungin sisäisillä kaduilla joukkoliikenne ja pyöräliikenne on asetettu etusijalle. Kaduilla pyritään rauhoittamaan autoliikenne ja esimerkiksi priorisoimalla busseja bussikaistoille ja pyöräilijöitä pyöräkaistoille. Joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen saavutettavuus on etusijalla, autoliikenne tulee vasta sen jälkeen. (Københavns kommune
2013).
Tärkeimmät ostoskadut ovat lähiöiden kaupallisia keskuksia. Katujen varsilla on paljon
kauppoja, kahviloita ja ravintoloita. Kadulla oleskelu ja sen ylitys tulee olla etusijalla,
jotta ostoskadun toimintoja, sen molemmin puolin, voidaan turvallisesti käyttää. Autoliikenteen on liikuttava hitaasti, ottaen huomioon ostoskadun ympäristö. Joukkoliikenteen saavutettavuus on etusijalla, ennen autoliikennettä. (Københavns kommune
2013).
Paikallisten katujen tehtävänä on mahdollistaa pääsy paikallisten alueiden toimintoihin. Autoliikenteen on sopeuduttava paikalliseen ympäristöön ja otettava huomioon
erityisesti jalankulkijat ja pyöräilijät. Autoliikenteellä on alhaiset nopeudet (enintään 40
km/h) ja läpiajoliikennettä vältetään, jotta alue saadaan rauhoitettua. (Københavns
kommune 2013).

5.1.2 Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne
Kööpenhamina on kehittänyt jalankulkijoiden strategiaa, jonka tavoitteena on saada
ihmisiä liikkumaan enemmän. Jalankulun kehittämis-strategiaan määritellään neljä
painopistettä, joilla pyritään kehittämään kaupunkikulttuuria:
• Kävely tukee terveys- ja ympäristöhyötyjä
• Johdonmukainen katuverkko jalankulkijoille, sekä reitit, jotka sijoittuvat hyville paikoille
• Parempi mahdollisuus liikkua kävelyetäisyydellä kaupungin ostoskaduilla
• Lisääntynyt mukavuus ja saavutettavuus jalankulkijoille kaupungin liikennekeskustassa
Kööpenhaminan pyrkii olemaan kaupunki, jossa jokaisella on todellinen liikkumisvapaus, ihmiset voivat mennä minne tahansa ja on mahdollisuus osallistua yhteisön elämään. Hyvä saavutettavuus on ensisijainen asia kaupunkialueilla. Kööpenhaminassa
onkin varsin kattava kävelykatuverkosto (kuva 22). (Københavns kommune 2013).
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Kuva 22. Kööpenhaminan kävelykadut.
Pyöräilyverkko paranee entisestään rakentamalla pyöräteitä ja muuttamalla turvattomia ja vaarallisia risteyksiä turvallisiksi. Yleisenä tavoitteena on tehdä pyörätiet kaikille
pääteille, ellei tämä ole poikkeuksellisten olosuhteiden takia mahdotonta. Pyöräteiden
mitoitus tehdään pyöräliikenteen mukaan. Pyöräilyn suunnittelussa yksi tärkeimmistä
asioista on se, että pyöräilijät pääsevät liikkumaan ilman että he joutuvat tekemään
merkittäviä kiertoreittejä. Silloin kun etäisyydet ovat pitkiä, pyöräilyn ja joukkoliikenteen vuorovaikutus vahvistuu. Tämän takia esimerkiksi pyöräpysäköinti asemien ja
liikenteen solmukohdissa on optimoitu. Kumppanuushankkeena Kööpenhamina ja ympäröivät kunnat ovat kehittäneet niin sanotut superpyöräreitit. Pyörien superreiteillä
on panostettu hyvään ajomukavuuteen (sileä, puhdas tie), hyvään saavutettavuuteen
(esim. vihreä aalto) ja hyvään ohjaukseen. (Københavns kommune 2013).
Kööpenhaminassa toimii myös vihreät virkistysreitit kaupungin läpi. Näillä alueilla voi
liikkua vapaammin ja ne soveltuvat myös lapsien liikkumisalueiksi, koska reitit ovat
erotettu ajoneuvoliikenteestä. Kööpenhaminassa on pyöräilijöille suunnattuja älykkäitä
ratkaisuja, jotka voivat lisätä turvallisuutta ja vähentää matka-aikaa. Näitä ovat esimerkiksi vihreä aalto pyöräilijöille. (Københavns kommune 2013).
Joukkoliikenteen linjastot tulisi suunnitella nopeiksi reiteiksi, esimerkiksi antamalla
linjoille etuajo tietyillä reiteillä. Johdonmukaisuutta joukkoliikenteen on varmistettava
optimoimalla liitynnät muihin kulkuneuvoihin erityisesti suurimmilla asemilla ja terminaaleissa. Liikenteen solmukohdissa tulisi olla lyhyet kävelymatkat, selkeät reitit,
informaatio polkupyörille ja jalankulkijoille. (Københavns kommune 2013).

5.2 Malmö, Ruotsi
Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki ja on Helsinkiä asukasmäärältään lähes puolet pienempi. Samoin kuin Helsinki ja Kööpenhamina, Malmö on myös merenrantakaupunki. Malmö on kaupallinen keskus Etelä-Ruotsissa, jossa asuu noin 300 000
asukasta. Malmö on vanha teollisuuskaupunki, mutta se on käymässä läpi voimakasta
rakennemuutosta, jossa telakka- ja savupiipputeollisuus ovat kadonneet ja tilalle on
tullut teknologia, kulttuuri ja koulutus. Malmön infrastruktuuri mahdollistaa hyvän
liikkumisen kaupunkiin. Kaupunki on helppo tavoittaa joko veneellä, lentokoneella,
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junalla tai autolla. Malmön lähiympäristöstä löytyy myös kansainvälinen satama ja lentokentät Kastrup ja Sturup, jotka ovat vain puolen tunnin matkan päässä Malmöstä.
Moottoritie saapuu suoraan kaupungin keskustaan. Kaupungissa on erinomaiset junayhteydet muuhun Ruotsiin ja Eurooppaan. (Malmön kaupunki 2013a, Poljin 2012).
Kaupungin ja sen lähialueiden välillä on paljon työmatkaliikennettä. Asukasluvun odotetaan kasvavan lähivuosikymmenten aikana jopa neljänneksen ja liikenteen tämän
mukana. (Malmön kaupunki 2013b).
Kaupunki on saanut useita kansainvälisiä palkintoja kestävän kehityksen hankkeistaan.
Päämääränä kaupungilla on luoda liikennejärjestelmä, jonka painopisteenä on puhdas,
tehokas ja hiljainen liikenne, jossa on helppo matkustaa. Pyörän kulkumuoto-osuus on
lisääntynyt vuodesta 1995 kymmenellä prosentilla (Kuva 23). (Malmön kaupunki
2013b). Kävelylle ja pyöräilylle oleva budjetti vuonna 2012 sisälsi investoinnit 13.9
milj€, kunnossapidon 3.4 milj€, tiedotuksen ja markkinoinnin 300.000€. (Poljin 2012).
Malmön kaupungin liikenneohjelma vuodelle 2012–2017 sisältää tavoitteita lisätä kestävää kehitystä kaupungin liikennejärjestelmässä ja luoda houkutteleva kaupunki asuttavaksi. Yleisenä tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen.
Ohjelma määrittelee pitkän aikavälin tavoitteiksi autoliikenteen vähentämisen henkilöautolla tehtävistä työmatkoista 30 %:lla. (Malmön kaupunki 2013b).

Kuva 23. Malmön kaupungin kulkutapajakauma v.2008. (Poljin 2012).
Painopisteet ohjelmassa ovat toimenpiteitä, joista ensimmäinen on kävelyn, pyöräilyn
ja joukkoliikenteen edistäminen ja suunnitelmat toimivasta matkaketjusta. Toisena
toimenpiteenä pidetään autoliikenteen vähentämistä keskustassa, varsinkin läpiajoliikenteen vähentämistä. Kolmantena on edistää puhdasta, tehokasta ja hiljaista liikennettä, niin kuljetusten kuin henkilöautojenkin osalta. Neljäntenä toimenpiteenä parannetaan liikkumisen viestintää ja markkinointia. Viimeinen toimenpide on tehdä kattava
strategian mukainen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Malmön kaupunki on määritellyt
myös kaupunkisuunnittelun perustana olevan hierarkian (kuva 24). (Malmön kaupunki
2013b).
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Kuva 24. Malmön kaupunkisuunnittelun perustana oleva liikkumishierarkia. (Poljin
2012).
Malmö on selkeä Skånen alueellinen keskus. Tärkeää on varmistaa kaupungin saavutettavuus Malmön sisällä, mutta myös niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Joukkoliikennettä on pyritty parantamaan vuonna 2010 valmistuneella keskustatunnelilla,
joka tuo junamatkustajat suoraan Malmön keskustaan. Tärkeää on huomioida tästä
jatkuva matkaketju, joko muulla joukkoliikennevälineellä, pyörällä tai kävellen. Parantuneesta joukkoliikenteestä huolimatta moni valitsee henkilöauton matkatessaan kaupunkiin. Se että keskustaan on helppo päästä henkilöautolla haittaa ympäristön viihtyvyyttä ja vetovoimaisuutta. Liikenteestä aiheutuu melua ja pakokaasuja, sekä ruuhkaa.
(Malmön kaupunki 2011).
Malmön kaupunki on kasvanut ja kehittynyt viime vuosien aikana paljon ja kasvun odotetaan jatkuvan. Liikenteen kasvu rasittaa pääkatuverkkoa. Kaupungin tavoitteena on
kuitenkin pitää yhteydet sisämaahan hyvinä ja joukkoliikennettä halutaan kehittää.
Tämän lisäksi kaupungissa halutaan kuitenkin säilyttää hyvä elinympäristö ja tavoitteet
on asetettu niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ekologisenkin asumisen osalta. Liikennettä tulisi säännellä, mutta sen pitäisi myös kuitenkin tukea kaupungin toivottua kehitystä. (Malmön kaupunki 2011).
Malmön kaupunki on tehnyt tutkimuksen ”Differentiering av huvudgatunätet i Malmö”
vuonna 2011, jossa tarkoituksena oli jäsennellä kaupungin katuverkkoa. Työn tarkoituksena oli selvittää mikä on pääkatujen tulevaisuuden kehitys ja mitkä toiminnot tukevat kaupungin kestävää kehitystä liikenteen näkökulmasta. Työssä ei ollut tarkoitus
saavuttaa yhteistä suunnitteluohjetta, vaan tutkia pääkatujen toimivuutta ja tehdä
selkeä kuva katuhierarkiasta. (Malmön kaupunki 2011).
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5.2.1 Malmön katuhierarkia
Malmön pääkadut ovat hyvän kapasiteetin vuoksi houkuttelevia autoilijoille, sekä kaupungin sisäisillä matkoilla, kuin myös muualta kaupunkiin suuntautuvilta matkoilta.
Katujen läheiset rakennukset ovat sopeutuneet näihin olosuhteisiin. Tutkimuksen ”Differentiering av huvudgatunätet i Malmö” tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat kaupungin tärkeät kadut tulevaisuuden kehitystä silmälläpitäen. Pääkatuja on erilaisia,
lähinnä riippuen niiden historiallisesta perinnöstä, sijainnista ja alueellisesta sijainnista
kaupungissa. Malmön tulevaisuuden kehitys tulee muuttamaan katujen ja katuverkon
vaatimuksia. Tuleva kasvu on tarkoitus kohdistaa nykyiseen yhteiskuntarakenteeseen
ja pyrkiä tihentämään jo olemassa olevaa maankäyttöä. Maankäytön tehostaminen ja
kaupungin tiivistäminen tukee myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä.
Pääkatuverkko on suurien muutosten edessä, koska tulevaisuudessa tulee ottaa huomioon monet eri liikkujien vaatimukset ja priorisoinnit. Sen vuoksi on tärkeää lisätä
tietoisuutta pääkatujen ja niiden toiminnasta, kuten niiden alueellisista tiedoista.
(Malmön kaupunki 2011).

Kuva 25. Malmön pääkatuverkko, joka on täydennettynä muilla strategisesti tärkeillä
kaduilla. (Malmön kaupunki 2011).
Jotta saadaan selville pääkatujen tarkoitukset, ovat kadut jaettu eri ryhmiin. Pääkatutyyppejä olivat sisääntulokadut, ohikulkukadut ja pääkadut. Jaoittelun tavoitteena on
osoittaa, että kaupunki on nähtävä laajempana kokonaisuutena, kuten alueellisena
keskuksena, johon vaikuttaa liikenne myös muualta kuin Malmön sisältä (kuva 25).
Nykyisistä ja suunnitellusta maankäytöstä syntyy katuverkon ruudukko, joka johtaa
autoilijat kohteisiin kaupungin sisään. (Malmön kaupunki 2011).
Katuverkko voidaan eritellä kaupungin alueellisten funktioiden mukaan. Tämä vaatii
sen, että ensin määritellään alueet funktioiden mukaan. Tätä varten Malmö on jaettu
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neljään erilaiseen tasoon sen mukaan kuinka kiinnostavia ne ovat ihmiselle jotka eivät
asu Malmössä. Tarkoituksena on määritellä ne alueet, jotka ovat kiinnostavia ja ne
alueet, joille muualta tulevia on vähän. Malmö jaettiin neljään alaluokkaan:
- Suuri alueellinen kiinnostus - Toiminnot ja alueet jotka kiinnostavat muita alueita, esimerkiksi Smalandista ja Hallandista saakka tulevia
- Lähialueiden kiinnostus - Toiminnot ja alueet jotka saavutetaan lounais- Skånesta, Själlandin läheisiltä alueilta ja Malmön muilta lähialueilta
- Kaupungin sisäinen kiinnostus - Toiminnot ja alueet jotka kiinnostavat Malmön
asukkaita
- Kiinnostava alue - Toiminto tai alue jotka kiinnostaa naapurustossa asuvia.
Ryhmään kuuluvat myös alueet, jotka eivät sisältyneet aikaisempiin ryhmiin.
(Malmön kaupunki 2011).
Seuraavaksi luokitellaan pääkatuverkko. Luokittelu tapahtuu siten, että tutkitaan, mitkä alueet katu yhdistää. Yksi lähtökohta on se, mitkä kadut yhdistävät Malmön alueet
muihin suurin aluekeskuksiin. Pääkadut luokitellaan seuraaviin ryhmiin:
- Kansainvälinen / kansallinen kiinnostus - yhdistää alueet muihin maihin ja suuriin kaupunkeihin
- Suurta alueellista kiinnostusta - yhdistää suuria alueellisia alueita keskenään,
mutta myös kansainvälisiä/kansallisia Malmön ulkopuolella
- Kaupungin kiinnostus - yhdistää kiinnostavat alueet toisiinsa kaupungin sisällä,
mutta myös kansalliset/kansainväliset ja lähialueet Malmön alueellisiin keskustoihin
- Kiinnostavat alueet - tähän ryhmään kuuluvat muut pääkadut, joita käytetään
lähinnä paikalliset asukkaan tultaessa korkeamman hierarkian kadulle. (Malmön kaupunki 2011).

Kuva 26. Malmön kadut ja alueet luokiteltuna yllä listatun luokittelun mukaisesti.
(Malmön kaupunki 2011).
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Tutkimuksen tavoitteena oli paikallistaa, mitkä ovat Malmön aluekeskuksia ja mitkä
kadut yhdistävät ne muihin aluekeskuksiin. Alueiden ja katujen jako eri luokkiin on esitetty kuvassa 26. Analyysi kaipaa kuitenkin lisäselvittelyjä siitä, että voiko mallia soveltaa muihin vaatimuksiin pääkaduilla ja voisiko mallissa ottaa huomioon Malmön lähialueiden olosuhteita. (Malmön kaupunki 2011).
Sisä- ja kehätiet ohjaavat liikennettä ulos kaupungista. Kymmenestä poistumistiestä
kahdeksan ovat mallin mukaan merkittäviä alueellisen liikenteen osalta. Kaupunkiin
tullessa liikenteenohjaus jättää monta reittivaihtoehtoa mahdolliseksi, jolloin liikenne
leviää monille eri kaduille. Tämä aiheuttaa alueille melua ja pakokaasuja, vähentää
viihtyvyyttä ja lisää jonoja. Selvityksessä kävi ilmi, että suuri osa Malmön autoliikenteestä sisäisestä liikennettä ja pienempi osa liikenteestä on muulta suuntautuvaa liikennettä Malmön alueelle. Kävi ilmi, että muualta suuntautuvaa liikennettä oli vähemmän kuin mitä aikaisemmin luultu. Tulos tukee myös kaupungin tavoitetta vähentää autoilla kuljettavia lyhyitä matkoja. (Malmön kaupunki 2011).
Työtä olisi hyvä jatkaa esimerkiksi eri liikennemuotojen tutkimista katutilassa, (raskas
liikenne, pyöräilijät, kävelijät ja joukkoliikenne). Liikennemuotojen yhdistäminen samaan katutilaan kuitenkin on hankalaa. Liikennemuotojen sijoittaminen samaan katupoikkileikkaukseen voi aiheuttaa ongelmia. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi ylittämistarpeiden hankaloituminen, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, sekä kadun estetiikan, kokemuksellisuuden, sekä viihtyvyyden kärsiminen. (Malmön kaupunki 2011).

5.2.2 Malmön kaupungin liikennesuunnittelijan näkemyksiä
Malmön liikennesuunnittelijalle, K. Fryklanderille tehtiin sähköpostitse haastattelu hänen näkemyksistään, koskien Malmön katuhierarkiaa ja tehtyä tutkimusta katuhierarkiasta. Haastattelussa kysytyt kysymykset on esitetty liitteessä 3.
Pääkatuverkon käyttäminen eri tavoin julkiselle liikenteelle, kävelyyn ja pyöräilyyn on
ollut itsestäänselvyys. Jotkut suunnittelijat ovat liian varovaisia, kun lähdetään rauhoittamaan autoliikennettä tai kapasiteetin leikkauksia. Liikenneanalyysin taustalla oli antaa laajempi kuva kaupungin katuverkosta ja lisätä ymmärrystä siitä. (Fryklander 2013).
Jatkoa suunnitelmalle on Malmön Liikenne ja liikkuvuus suunnitelma (TROMP). Työn
tarkoituksena on selkeyttää ja tuoda yksimielisyys siitä, miten kaupunkia liikennesuunnittelun keinoin voidaan kehittää vihreämmäksi ja tiiviimmäksi. Muita ohjelmia ovat
myös kävelyliikenteen- ja pyöräliikenteen kehittämisohjelma. Perustana on liikenneverkon analyysi. (Fryklander 2013).
Pääkadut ovat katuja, joita autoilijat mieluiten käyttävät, niiden kapasiteetin ja nopeuden takia. Tarkoituksena on, että autoilijat ohjataan pääkaduille, jotta vähäliikenteisempien katujen ympäristö pysyy rauhallisempana. (Fryklander 2013).
Malmön kaupungilla on nettisivuillaan karttasovellus, jossa voi tutkia liikennesuunnitelmia ja liikenneverkkoja päällekkäin kaupungin pohjakartan kanssa. Näin kaikki kaupunkilaiset voivat tarkkailla kaupungin suunnittelustrategiaa. (Fryklander 2013).
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Fryklander suosittelee tekemään katujen roolin analysointia myös Helsingissä. Tutkimuksesta saatu tieto katuverkosta ja perustelut saavat näin vankemman perustan.
Malmössä huomattiin kuinka suuri osa pääkaduista on kiinnostanut ainoastaan kaupungin omia asukkaita. Tämä tarkoittaa, että näiden katujen julkisen liikenteen tarjontaa voitaisiin parantaa, koska autolla tehtävät matkat ovat lyhyitä. Tällaisia tuloksia
voidaan käyttää myös poliittisiin tarkoituksiin. (Fryklander 2013).
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6 HELSINGIN KATUVERKKO
6.1 Katuverkko muodostuu
1800-luvun lopusta 1940-luvulle saakka Helsinki oli kävely- ja joukkoliikennekaupunki.
Liikenneväylien mitoitus perustui jalankulkuun ja hevosvaunujen vaatimaan tilaan, mittakaava oli tiivis ja maankäyttö oli sekoittunut. Vanhin katuverkko Helsingissä perustuu
Johan Albrecht Ehrenströmin asemakaavaan vuodelta 1817. Risteävine katuineen
asemakaava perustuu klassiseen ruutukaavaan. (Hietala, M. yms. 2009)
Ensimmäisen maankäytön yleissuunnitelmaluonnoksen Suur-Helsingistä laati Bertel
Jung vuonna 1911. Samalla vuosikymmenellä syntyi myös Pro Helsingfors-suunnitelma.
Tärkeimmät kysymykset liittyivät ydinalueen liian suureen tiiveyteen, teollisuuden sijoittamiseen ja nopean kasvun edellyttämiin liikennejärjestelyihin. Jung ja Saarinen
pyrkivät ratkaisemaan ongelmaa "hajakeskitysperiaatteella". Kaupungin kasvu haluttiin
suunnata esikaupunkialueille, jota yhdistäisi julkinen liikenne. Helsingissä rautatie on
ollut käytössä jo vuodesta 1862, kun päärata Helsingistä Hämeenlinnaan avattiin. Raitiovaunut ovat olleet käytössä vuodesta 1900. Rautatien myötä kaupunki laajeni aiemman jalankulkukaupungin ulkopuolelle. (Hietala, M. yms. 2009)
Sodan jälkeinen rakentaminen, sekä erityisesti metsälähiöiden rakentaminen myöhemmin 1960- ja 1970-luvuilla loivat suomalaisen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen perustan. Vuonna 1959 uusitun rakennuslain mukainen ensimmäinen yleiskaava
laadittiin Helsingissä vuonna 1960. Tiiviin kaupunkirakentamisen ongelmiin haettiin
ratkaisua lähiöistä, joiden matkatarpeet hoidettiin busseilla, kun henkilöautoihin ei
ollut vielä varaa. Näin syntyi sormimainen joukkoliikennekaupungin rakenne ja kantakaupungin ja metsälähiöiden väliin jäi laajoja rakentamattomia alueita. Helsingin työmarkkinat, sekä teollisuus pysyivät pitkään kantakaupungissa ja liikenne suuntautuikin
muilta alueilta säteittäin Helsingin keskustaan. Autoistumisen myötä herättiin uudenlaisiin vaatimuksiin niin kaupunkirakenteessa kuin katutilassakin. (Helsingin kaupungin
tietokeskus 2001).
Autokauppa vapautui 1963 ja sen jälkeinen aika oli Helsingin voimakkaimpia autoistumisen kasvuvaiheita. Autoilun uusi aikakausi nähtiin optimismin hengessä. Helsingin
kadut täyttyivät ruuhkista ja käyttöön otettiin ensimmäiset pysäköintimittarit ja liikennevalot. Auton merkitys voimistui yleisen vaurastumisen myötä, mikä näkyi erityisesti
katujen mitoituksessa ja pysäköintialueina. Suunnittelussa varauduttiin täyteen autoistumiseen Amerikan mallin mukaan. (Helsingin kaupungin tietokeskus 2001, Kolbe ja
Helin, 2002).
1980-luvun vaurastumisen myötä asuntotuotanto suuntautui pienrakentamiseen ja
autoistuminen mahdollisti työpaikkojen osittaisen siirtymisen keskustojen reunoille.
Harvenevan yhdyskuntarakenteen vuoksi kotitaloudet autoistuivat voimakkaasti, eikä
kaupunkialueiden tiivistäminen riittänyt muuttamaan kaupunkiseudun asukastiheyden
laskusuuntaa. Kasvua rauhoitti 1990-luvun lama, vaikuttaen huomattavasti myös liikenteen ja rakentamisen kehitykseen. 1990-luvulla Suomi liittyi Euroopan Unioniin.
Helsingille se tarkoitti kilpailua muiden Euroopan kaupunkien kanssa. Keskustakortteleita elävöitettiin ja kehitettiin. Vanhat työläiskorttelit muuttuivat keskiluokan tai hyvä-
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tuloisten asuinalueiksi (Punavuori, Kallio). Haluttiin panostaa ekologiseen kaupunkiasumiseen, joka heijastuu sekä rakentamisessa, että liikenteessä. (Sairinen, 2009).
2000-luvulla autoistumisen vaikutukset ovat olleet niin mittavia, että voidaan puhua
autoriippuvaisuudesta. 2000-luvun alun pitkä taloudellinen nousukausi ja vaurastuminen lisäsivät autojen määrää, autosta tuli muihin liikkumismuotoihin verrattuna lähes
ylivoimainen. Nousukausi vahvisti Helsingin reuna-alueilla olevia matalan asumistiheyden asuinalueita entisestään (kuva 27). (Sairinen, 2009).

Kuva 27. Helsingissä rekisteröidyt autot ja henkilöautotiheys(= rekisteröityjen
henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti) vuosina 1970 -2011 sekä
liikennekäytössä olevien autojen määrä ja liikennekäytössä olevat
henkilöautot / 1 000 asukasta vuosina 2007 -2011. (Helsingin kaupunki 2012b.)

6.2 Yleiskaava ohjaa suunnittelua
Helsingin yleiskaava (Yleiskaava 2002) tuli voimaan vuonna 2007. Helsingin visiona
Yleiskaava 2002:ssa on eurooppalainen pääkaupunki, mikä tarkoittaa monipuolista ja
rikasta kaupunkirakennetta. Helsinki nähtiin osana kehittyvää ja kasvavaa metropolialuetta. Yleiskaavan 2002 mukaan Helsingin kaupunkirakenteen tulisi eheytyä ja tiivistyä maltillisesti, säilyttäen sen väljyyden ja tiiveyden. Yleiskaavan tasa-arvopyrkimys
edellyttää kohtuullisia liikkumisedellytyksiä kaikille. (Helsingin kaupunki 2003).
Yleiskaava on yleispiirteinen ja siinä on esitetty vain väylähierarkian ylimmät tasot.
Luokittelu määrittelee päätieverkon sisäisen hierarkian. Luokittelu on poliittinen kannanotto siihen, kuinka liikennettä pyritään kehittämään. Vilkkaita katuja jää päätieverkon ulkopuolelle. Näiden katujen roolia on pyritty tarkastelemaan suhteessa ympäröivään maankäyttöön ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen. Näiltä kaduilta
on tarkoitus johtaa liikennettä kokonaisuuden kannalta paremmille vaihtoehtoreiteille.
(Helsingin kaupunki 2003).
Yleiskaavassa on korostettu pyrkimystä vähentää läpiajoa ja parantaa joukkoliikenteen
asemaa. Tämä näkyy, jos verrataan yleiskaava 2002 edelliseen yleiskaava 1992:seen.
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Joitakin väyliä on muutettu vastaamaan enemmän niiden toiminnallista luonnetta ja
parantamaan joukkoliikenteen asemaa, sekä vähentämään läpiajoliikennettä. (Helsingin kaupunki 2003).
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä pyrittiin lyhentämään matkoja ja vähentämään
henkilöautoriippuvuutta. Joukkoliikenteen suhteellinen osuus ajoneuvomatkoista pyrittiin säilyttämään. Liikenneturvallisuutta pyrittiin lisäämään vuonna 2001 liikenneturvallisuuden strategiaohjelmalla, joka on ohjannut liikenneturvallisuustyötä. Kasvua oli
tarkoitus suunnata etupäässä uusille alueille kantakaupunkiin (Kalasatama, Jätkäsaari
ja Sompasaari ja Kruununvuorenranta), joilta aikaisemmat satamatoiminnot ovat väistymässä. Katuverkon toimivuutta haluttiin kehittää tehokkaalla ja toimivalla joukkoliikenteellä. Kaupunkiseudun ja Helsingin kaupunkirakenteen kehittämisessä pyöräilyn ja
kävelyn kehittäminen oli tarpeen jo siksi, että kävely ja pyöräily ovat energiankulutuksen kannalta edullisia liikkumismuotoja. Ydinkeskustaan haluttiin luoda jalankulkuvyöhyke. Maanalainen ja rakenteisiin sijoitettu pysäköinti säästäisi kaupunkilaisille arvokasta maanpintaa ja tätä ratkaisua olikin tarkoitus soveltaa paikkaan sopivalla tavalla. Moottoriteitä haluttiin muuttaa Helsingissä kaupunkimoottorikaduiksi (kaupunkimoottoriteiksi), jotta siirtyminen kantakaupungin katuverkkoon ei olisi liian äkillinen.
(Helsingin kaupunki 2003).
Elokuussa 2012 Helsingin asukasmäärä nousi yli 600 000:n. Liikenne on kasvanut Helsingin kaupungin rajalla ja poikittaislinjalla, mutta se on vähentynyt Helsingin keskustan alueella. Pyöräilymäärät ovat kasvaneet myös maltillisesti. Liikenteen kehittämisen
osalta valtuustokauden aikana valmisteltava yleiskaava on keskeisessä asemassa. Uudesta yleiskaavasta on tavoitteena saada Helsingin kaupunginvaltuuston päätös viimeistään vuonna 2016. Sen keskeinen teema on ajatus raideliikenteen verkostokaupungista ja laajenevasta, vahvasta kantakaupungista. Tarkoituksena olisi myös mahdollistaa palvelujen paras saavutettavuus, tehokas joukkoliikenne, laadukkaat pyöräily-,
kävely- ja virkistysalueverkostot. (Helsingin kaupunki, 2012c).
Uudesta yleiskaavasta on tehty Visio 2050, jonka työssä on muodostettu eri teemojen
kautta kokonaiskäsitys siitä suunnasta, mihin uudella yleiskaavalla pyritään. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että urbaanimman kaupunkiympäristön muodostumiseksi tarvitaan kaupunkisuunnittelun kaikilla tasoilla selkeä kurssin muutos. Alueita tulee kehittää kantakaupunkimaisina, laajenevan ydinalueen kuin entisten esikaupunkikeskustenkin alueella. Tämä tarkoittaa tiivistä urbaania rakennetta, jossa on korkealaatuiset
joukkoliikenneyhteydet kaikkialle kaupunkiin, sekä vahva kävely ja pyöräilyverkosto.
Tulevaisuudessa liikkuminen perustuu kestäviin kulkumuotoihin, kävelyyn, pyöräilyyn
ja joukkoliikenteeseen, henkilöautoilun toimiessa täydentävänä kulkumuotona siihen
parhaiten sopivilla matkoilla. Näin myös liikkumisympäristön ja katutilan suunnittelun
tulee tapahtua jalankulkijan ja pyöräilijän ehdoilla. Kadun rooli ymmärretään vahvemmin kaupunkielämän näyttämönä ja asuinrakennusten kehyksenä kuin steriilinä liikenneympäristönä. (Helsingin kaupunki 2013j).

6.3 Liikenne Helsingissä
Helsingin kantakaupungin liikennemäärät ovat pysyneet viimeisten vuosikymmenien
ajan suunnilleen samana ja jopa hieman laskeneet. Selvityksen mukaan niemen rajan
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ylittäneet liikennemäärät syksyn arkipäivänä ovat noin 232 000 ajon/vrk, kantakaupungin rajalla noin 348 000 ajon/vrk ja kaupungin rajalla noin 591 000 ajon/vrk. Laskennoissa on huomioitu kaikki autotyypit, sekä raitiovaunut. (Helsingin kaupunki
2012a).
Helsingissä tehdyistä matkoista henkilöauton osuus matkojen määrästä vuonna 2012
oli 24 prosenttia. Kävelyn osuus matkoista oli 26 %. Joukkoliikenteen matkoja oli 38 %
(kuva 28). Pyöräilymatkoja tehtiin 11 % kaikista matkoista vuonna 2012 (Helsingin kaupunki 2012a).

Kuva 28. Helsingin asukkaiden kulkutapajakauma matkamäärän mukaan vuonna 2012
(Helsingin kaupunki 2012a.)
Nopeusrajoitukset katsotaan väylä- tai aluekohtaisesti, mutta niiden tulee myös olla
helposti tajuttava kokonaisuus. Kaupungissa tarvitaan yleisiä nopeusrajoituksia, nopeusrajoitusalueita, sekä yksittäisiä nopeusrajoituksia. Sopivan nopeustason määräävät
maankäytön suhde tiehen tai katuun, sekä kadun liikenteellinen tehtävä. (RIL 2005,
Helsingin kaupunki 2005).
Helsingin esikaupunkialueiden asuntokaduille asetettiin vuonna 1987 40 km/h nopeusrajoitus ja maaliskuussa 1992 40 km/h rajoituksen käyttöä laajennettiin myös kantakaupunkiin. Helmikuussa 2004 päätettiin edelleen jatkaa rajoitusten alentamista 50:stä
40 kilometriin tunnissa ja 40:stä 30 kilometriin tunnissa (kuva 29). Nykyään suurimmalla osalla kantakaupungin kaduista on nopeusrajoituksena 30 km/h. (RIL 2005, Helsingin
kaupunki 2005).
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Kuva 29. Nopeusrajoitukset Helsingissä 1973–2004 (Helsingin kaupunki 2005.)

6.4 Liikennepolitiikka ja sen kehittäminen
6.4.1 Liikennepolitiikka Helsingissä
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) määritellään liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivoja. Suunnitelman tarkoitus on saada seudulle
korkeatasoiset liikkumismahdollisuudet. Lähtökohtina toimivat aiemmin tehdyt liikennejärjestelmäsuunnitelmat. HLJ 2011- suunnitelma tuotti vision ja kehittämisstrategian, jonka painopisteitä oli liikennejärjestelmän toimivuus, maankäytön ja liikenteen
vuorovaikutus ja yhteensovittaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä (HSL 2011b).
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013 painotetaan liikenteen osalta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään
joukkoliikenneyhteyksien varteen ja kehittämään keskustoista monitoimintaisia. Strategian tarkoituksena on myös parantaa liikennepolitiikan eri osa-alueiden koordinaatiota laatimalla Helsingin kokonaisvaltainen liikenteen kehittämisohjelma. Ohjelmalla
pyritään parantamaan liikkumiseen kohdistettavien resurssien vaikuttavuutta, koska
tällä hetkellä kaupungilla ei ole kokonaisvaltaista liikennepolitiikkaa määriteltynä. (Helsingin kaupunki 2013). Liityntäpysäköintiin on paneuduttu Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) liityntäpysäköintistrategiassa sekä Helsingin omassa liityntäpysäköinnin kehittämisselvityksessä 2009.
Pysäköintipolitiikka on keskeinen osa liikennepolitiikkaa. Laaditun pysäköintipolitiikan
päätavoitteena on asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen. Helsingin liikennepolitiikkaan kuuluu vahva painotus kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi, mutta henkilöauto on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessakin merkittävä osa kaupunkilaisten elämää. (Helsingin kaupunki 2013f).
Joukkoliikennestrategia kuuluu keskeisenä osana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Joukkoliikennestrategiassa määritellään Helsingin seudun joukkoliikenteen kehittämisperiaatteet, joilla voidaan varmistaa joukkoliikenteen kilpailukyky.
Joukkoliikennestrategiaan on valittu seitsemän kehittämislinjausta, jotka toteuttavat
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HLJ:n kärkitavoitteita ja edistävät sekä kuntien että HSL:n strategioiden toteutumista.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty toimenpiteitä, joista osaa tulee jatkuvasti
edistää, osa tulee toteuttaa lähivuosina ja osa kohdistuu pidemmälle tulevaisuudelle.
Joukkoliikenteen kehittämislinjauksia ovat esimerkiksi, että maankäyttöratkaisut tukevat joukkoliikenteen kilpailukykyä, uusi maankäyttö sijoitetaan joukkoliikennepalveluihin, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuen. Linjastorakenteen ja palvelutarjonnan
kehittäminen kasvattavat joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta, parantavat kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon ja edistävät liikenteenhoidon kustannustehokkuutta. Liityntäliikenne ja liityntäpysäköinti ovat tärkeä osa matkaketjua. (HSL 2011b).
Liikennepoliittisissa linjauksissaan Helsingin kaupunki on painottanut myös kävelyn ja
pyöräilyn tärkeyttä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet ovat kuitenkin jääneet
hajanaisiksi sekä melko vähävaikutteisiksi asetettuihin ilmasto-, ympäristö-, turvallisuus- ja terveystavoitteisiin nähden. Hallintokuntien yhteiseksi visioksi ja konkreettiseksi toimenpidesuunnitelmaksi on laadittu pyöräilyn edistämisohjelma 2013. Tarkoituksenmukaisen investointitason määrittämiseksi työhön sisällytettiin selvitys pyöräilyn yhteiskuntataloudellisista hyödyistä ja kustannuksista. (Helsingin kaupunki 2013e).

6.4.2 Kehitysideoita Helsinkiin
Kirjassa "Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen Suomessa" Kalle Vaismaa on tutkinut ongelmia Helsingin liikenteessä. Hän esittää toimenpide-ehdotuksia Helsingin kehittämiselle ja kehottaa Helsinkiä vähentämään keskustaan tulevaa liikennettä. Vaismaa esittää, että yksi tapa lisätä joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä on parantaa liityntäpysäköintijärjestelmää sisääntuloväylille. (Vaismaa, ym. 2011a).
Helsingin kantakaupungin katuverkko on osittain jäsentymätön. Keskustassa on saman
hierarkiatason väyliä, joiden käyttö poikkeaa kuitenkin toisistaan. Osa näistä kaduista
olisi helppo muuttaa hidaskaduiksi, joka parantaisi huomattavasti kävelyn ja pyöräilyn
edellytyksiä. Helsingissä tulisi tehdä katuverkkosuunnitelma, jossa määriteltäisiin katujen funktio ja käyttö, jossa voitaisiin panostaa kävelyyn ja pyöräilyyn. Tämä parantaisi
keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kaupungin sisääntulotiet tulisivat olla rakenteelta sellaisia, että ne tukisivat Helsingin kaupungin asettamia tavoitteita liikenteelle.
Tästä syystä yhteistyö Ely-keskuksen kanssa on tärkeää. (Vaismaa, ym. 2011a).
Helsingissä on hyvät olosuhteet kävelylle, se on kompakti, siellä on paljon palveluita.
Puistot ja merenranta tarjoavat paljon elämyksiä. Helsingissä on paljon kauniita rakennuksia 1800-luvulta, joiden uljaus korostuisi, kun kaduilla ei kulkisi ruuhkaisia autojonoja. Eniten jalankulkijoita keskustassa kulkee Pohjoisesplanadilla, rautatieaseman
ympärillä ja Aleksanterinkadulla. Näiltä kaduilta kulkee akseli Mannerheimintien yli
Narinkkatorin suuntaan. Vaismaa ehdottaisi alueiden yhdistämistä yhtenäiseksi kävelyalueeksi. Helsingin kantakaupunkiin on muodostunut erilaisia alueita, joilla on omaleimaiset piirteensä. Näitä ovat mm. Töölönlahden kulttuurikeskittymä, Kampin kaupallinen alue, sekä Senaatintorin empiirinen ympäristö. Eri alueiden funktioita olisi
hyvä entisestään kirkastaa ja rakentaa niille tarkoituksen mukaisia kävelyalueita.
(Vaismaa, ym. 2011a).
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7 KATUHIERARKIAN ONGELMAT JA HAASTEET HELSINGISSÄ
7.1 Asiantuntijoiden haastattelut
Katuhierarkian ongelmista ja haasteista tehtyyn haastattelututkimukseen valittiin ansioituneita asiantuntijoita, joilla on kokemusta kaupunkiliikennesuunnittelusta ja henkilöitä jotka ovat olleet mukana Helsingin liikennesuunnittelussa. Haastateltavat olivat DI
Pentti Murole, kaupunkisuunnittelija Björn Silfverberg, arkkitehti Virpi Mamia, arkkitehti Leena Tuokko, liikennesuunnittelija Olli-Pekka Poutanen ja arkkitehti Mikael
Sundman. Haastateltaviin otettiin yhteyttä sähköisesti ja puhelimitse yhteyttä haastateltaviin, jotka suostuivat vapaaehtoisesti mukaan tutkimukseen.
Haastattelu tehtiin teemahaastattelulla, jossa vastausvaihtoehtoja ei ollut valmiiksi
muotoiltu. Haastattelu eteni ennakkoon mietittyjen avointen kysymysten perusteella.
Kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Kysymykset löytyvät Liittestä 2.

7.2 Haasteet katuverkossa
Helsingin joukkoliikennettä on pyritty edistämään ja palvelutasoa parantamaan viime
vuosikymmenien aikana. Hyvästä joukkoliikenteen palvelutasosta huolimatta Helsinki
on vielä autoriippuvainen kaupunki. Auto hallitsee Helsingin katuvaa, vaikka puolet
asukkaista on autottomia. Nopeusrajoituksia on laskettu kantakaupungissa 30 km/h:iin
ja katuja on muokattu joukkoliikenteelle ja pyöräilylle, mutta silti suuri osa valitsee
kulkuvälineeksi auton kaupunkiin tullessaan. (Tuokko L., 2013).
SCAFT- ohjeilla haettiin ratkaisua liikenneturvallisuuden parantamiseen 1970-luvulla.
SCAFTin ohjeet pyrkivät rauhoittamaan liikennettä ja hillitsemään ajonopeuksia rakenteellisesti. Helsingissä pohdittiin, voidaanko nopeuksia lähteä kokoojakaduilla nostamaan ja kuinka näitä nopeuksia voitaisiin tukea rakenteellisesti. Kokoojakatu keräsi
liikenteen asuinalueilta nopeammille teille, jolloin asuinalueiden nopeuksia pystyttiin
hidastamaan. Etuajo-oikeudet piti suunnitella asuinalueelta tultaessa suurempien nopeuksien kaduille. Liikenteen ohjauksella oli tässä tapauksessa suuri merkitys. Usein
etuajo-oikeus on kokoojakadulla, johon asuinalueelta liitytään. Kuitenkin kantakaupungin alueella päädyttiin toimivaan ratkaisuun nopeusrajoitusten pudottamisesta 50
km/h - 40/30 km/h. (Poutanen 2013).
Nopeudet nousevat tietyillä katuosuuksilla Helsingissä yli nopeusrajoitusten. Ongelma
on kuljettajien toiminnassa ja ajotavassa. Katujen rakenne ja rooli eivät viesti tarpeeksi
siitä, minkä nopeuden omaavasta kadusta on kyse. Ongelma saattaa olla peräisin vanhasta nopeusrajoitushierarkiasta, jolloin kadut ovat suunniteltu nopeammille nopeuksille. (Poutanen 2013, Tuokko 2013).
Helsingin kantakaupungissa katuja on pyritty rauhoittamaan 1980-luvulta saakka, nopeusrajoituksilla tai rakenteellisesti. Ensimmäinen kävelykatu Helsingissä oli Iso Roobertinkatu, joka muutettiin kävelykaduksi vuonna 1983. Tämän lisäksi muita kävelykatuja on Helsingin kantakaupungissa Mikonkatu ja Kluuvikatu. Vaikka kävelyä ja pyöräilyä halutaan edistää, kävelykatuja ei silti ole tullut lisää. Valitettavasti kävelykatuja ei
olla lisäämässä lähitulevaisuudessa. Yle uutisoi helmikuusssa 2013: "Helsinki haluaa
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edistää kävelyä, mutta uusiin kävely- tai puistokatuihin ei riitä rahaa. Lähivuosina kävelykatuja ei muutenkaan ole luvassa, koska tilaa ei haluta ottaa pysäköintipaikoilta".
Liikennejärjestelyihin varattu määräraha, josta kaikki katuympäristön saneeraukset
pitäisi rahoittaa, on vain 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. (Yle 2013, Poutanen 2013).
Autoliikenteen muutoksille ollaan edelleen hyvin arkoja. Yhdyskuntarakenteen tulisi
olla tiiviimpi, jotta resurssit riittäisivät toisenlaisen liikennejärjestelmän ylläpitoon,
toimivuuteen ja kilpailukykyyn. (Mamia 2013).
Johtava konsultti Björn Silfverberg WSP Groupista on sitä mieltä, että keskusta-alueella
tulisi pyrkiä mahdollisimman laajaan kävelypainotukseen. Kävelykaturatkaisujen ohella
tulisi nykyistä enemmän painottaa keskustan alueella hidaskatu- ja shared space- ajattelua. Tampereen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa keskustan katukehän
sisäpuoliset kadut on jaettu kolmeen luokkaan (Hämeenkatu poislukien), kävelykadut,
korttelikadut ja hidaskadut. Korttelikadut kytkevät lohkot keskustan katukehään ja
johtavat lohkon sisällä oleviin pysäköintilaitoksiin, kuten kuvassa 30 näkyy. Korttelikadut ovat katuja, joilla eri liikkujaryhmille on tarjolla omat tilansa ja reunakivet erottavat
perinteisesti ajoradan ja jalkakäytävän toisistaan. Nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Hidaskadut ovat pihakatutyyppisiä katuja, joilla on sekaliikenne ja pysäköinti on
sallittu erikseen osoitetuissa paikoissa. Hidaskaduilla autot ajavat kävelyvauhtia ja väistävät jalankulkijaa, kuten pihakadulla. (Silfverberg 2013, Tampereen kaupunki 2013).
Haastateltavista moni oli sitä mieltä, ettei perinteisiä tonttikatuja saisi olla kantakaupungin alueella. Ruotsissa pihakatumerkinnästä on luovuttu ja korvattu ne tietyin ehdoin (liikennetila ei saa houkutella kävelyä nopeampaan ajoon) hidaskatumerkinnällä.
Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelman mukaan Tampereen keskustassakin
on pyritty siihen, että tonttikatuja ei enää olisi, vaan korvattaisiin shared space- alueina
tai hidaskatuina. (Silfverberg 2013).
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Kuva 30. Suunnitelmat Tampereen kävelypainotteisesta keskustasta. (Tampereen kaupunki 2013).

7.3 Katuverkon suunnitteluun liittyvät haasteet
Haastatteluissa tulivat ilmi arkkitehdin ja liikenneinsinöörin näkemyserot kadun suunnittelusta. Tämä koettiin asiaksi, jota tulisi tulevaisuudessa kehittää yhteistyön lisäämisellä mahdollisesti jo korkeakoulussa. Osa haastateltavista näki asian kuitenkin tilanteena, joka on ollut aina ja joka kuuluu suunnittelutyöhön. Kuitenkin lähes jokainen
haastateltava otti asian esille liikenneverkon suunnitteluhaasteena. (Tuokko 2013,
Mamia 2013, Sundman 2013). Marshall on myös pohtinut liikennesuunnittelijan ja arkkitehdin eroja kappaleen 4.1.4, joka näkyy esitettynä kuvassa 10.
Joidenkin haastateltujen asiantuntijoiden mielestä liikennettä suunnitellaan edelleen
pitkälti yksityisautoilun ehdoilla ja sen eteen ollaan valmiita myös uhraamaan paljon.
(Tuokko 2013). Kaupunkikehittämisen ongelmana nähdään innovaatioiden ja tulevaisuusskenaarioiden puute suunnittelussa, jonka lähtökohtana on nojautua nykynormeihin eikä kyseenalaistaa niitä kehittämisen nimissä. Koettiin myös, että vanhoihin ajattelumalleihin tulisi saada muutosta. Kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tulisi panostaa
enemmän, ja suunnitelmat tulisi aloittaa puhtaalta pöydältä. (Murole 2013).

57

Pitäisi myös miettiä enemmän käyttäjälähtöistä ympäristöä, ei pelkästään autoliikenteen onnettomuusvapaata ympäristöä. Suunnittelussa tulisi mennä enemmän ihmisen
tilakokemukseen, koska katuympäristö vaikuttaa paljon ihmisen kokemukseen ja toimintaan. (Mamia 2013).
Haastatteluissa pohdittiin myös tulevaisuuden haasteita katuverkolle. Suunnitellaanko
nyt jo vanhanaikaista katuverkkoa ja katurakennetta? Pitäisikö suunnitella jo liikenneväyliä motorisoiduille ajoneuvoille, kuten esimerkiksi kaksipyöräisille moottoroiduille
kulkuvälineille tai pyörätuoleille? (Murole 2013).
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8 SUUNNITTELUPERIAATTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
8.1 Johdanto
Suunnitteluperiaatteet ovat määritelty tehdyn kirjallisuus-, sekä haastattelututkimuksen perusteella. Katuhierarkian ja katuluokkien määrittelyssä on käytetty pohjana ARTISTS-projektin menetelmää. Kohdassa 8.2 Katuhierarkian ja katuluokkien määrittely
on esitelty menetelmä, jolla voidaan tehdä uudet katuluokitukset ja arvioida katuhierarkiaa.
Työtä varten on luettu paljon kirjallisuutta ja haastateltu alan ammattilaisia. Kohdassa
8.3 Muita huomiota katuverkon ja katuluokkien suunnitteluun on haluttu nostaa esiin
tutkimuksessa esiin tulleita, tärkeimmiksi koettuja suunnitteluperiaatteita, jotka vaikuttavat omalta osaltaan katuhierarkian suunnitteluun.

8.2 Katuhierarkian ja katuluokkien määrittely
8.2.1 Katuverkon ongelmien tunnistaminen
Katuverkon ongelmien tunnistamiseksi on tutustuttava ensin tutkittavaan alueeseen.
Ongelmien tunnistamisen kautta voidaan määritellä ne ongelmat, joihin halutaan puuttua. Pelkkä liikenteellinen analysointi ei aina riitä, koska se on vain yksi osa kadun roolia. Tutustuminen tutkittavaan alueeseen vaatii perehtymistä niin liikennekäyttäytymiseen, nopeuksiin, onnettomuuksiin, viihtyvyyteen, maankäyttöön ja kaupunkikuvaan,
sekä kadun ihmisten välisiin kontakteihin.
Kun on määritelty alueen ongelmakohdat päätetään mitkä näistä ongelmista ovat sellaisia joihin on syytä paneutua. Ratkaisua mietitään sen kautta, että mihin asioihin halutaan muutosta ja mitkä asiat vaikuttavat näihin päätöksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi:”
- Kestävän kehityksen parantamista alueella
- Liikenneonnettomuuksien vähentämistä
- Liikennemäärien pienentämistä
- Liikenteen rauhoittamista
- Jalankulkijoiden, pyöräilijöiden liikkumisen parantamista
- Joukkoliikenteen parantamista
- Katujen roolien kirkastamista
- Viihtyvyyden parantamista
- Liikenteen sujuvuuden parantamista

8.2.2 Tavoitteiden määrittely
Työn tavoitteet ovat hyvä listata ylös ja miettiä, mitkä liikkujaryhmät muutoksista hyötyvät ja ovatko ne linjassa kestävän kehityksen tai kaupungin/kunnan periaatteiden
kanssa. Jos kestävän kehityksen tavoitteet tai kaupungin periaatteet ovat epävarmoja,
tulisi nämä ensin selvittää ja vasta sen jälkeen tehdä päätökset työn tavoitteista.
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8.2.3 Katuhierarkian ja katuluokkien uudelleen määrittely
Katuhierarkia ja katuverkon luokitus perustuu ARTISTS-projektissa esitettyihin menetelmiin, joka on esitetty kappaleessa 4.4. Katuluokat ovat olennainen osa katuverkkoa.
Näiden määrittämisen kautta voidaan pohtia tarkemmin asetettuja katuverkon ongelmia, tavoitteita ja suunnitteluratkaisuja.
Linkkien ja paikkojen tutkimisen kautta voidaan saada arvokasta tietoa katuverkosta.
Tiedot esimerkiksi siitä, mistä ihmiset tulevat ja minne menevät ja millä alueilla he liikkuvat. Näitä tietoja voidaan käyttää kaupungin katuverkon ja liikennemuotojen kehittämiseen. Katuverkosta tietoa voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa.
1. Määrittele alue, jolta katuluokitus halutaan
2. Määrittele paikka- ja linkkistatus
Katuosuuksien sisällä ovat katujen paikkastatus ja linkkistatus (kuva 31). Linkit voidaan
määritellä esimerkiksi seuraavanlaisesti:
1. Koko kaupungin kannalta merkityksellinen katu
2. Alueellisesti merkittävä katu
3. Paikallisesti merkittävä katu
Paikat voidaan määritellä seuraavanlaisesti:
a. Koko kaupungin kannalta merkityksellinen paikka
b. Alueellisesti merkittävä paikka
c. Paikallisesti merkittävä paikka

Kuva 31. Kadun jakaminen alueisiin, paikka ja linkkistatuksen mukaan, jotka muodostavat katuosuudet katuluokitusta varten. (Euroopan komissio 2004).
3. Muodosta uudet katuluokat
Kun jokaisella kadulla on nyt linkki- ja paikka statukset, saadaan taulukko, jonka pystysuoralla akselilla on linkkistatus ja vaaka-akselilla paikka status:
Paikka
Linkki 1c 1b
2c 2b
3c 3b
nc nb
Taulukko 4. Paikka ja linkkistatus

1a
2a
3a
na

1n
2n
3n
nn

Taulukosta 4 saadaan uudet katuluokat 1c, 1b, 1a, 2c, 2b jne. Näiden katuluokitusten
pohjalta voidaan lähteä pohtimaan katujen tarkempaa suunnittelua. Suunnitteluun
voidaan käyttää paikallisia suunnitteluohjeita.
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8.3 Muita huomioita kadun ja katuverkon suunnitteluun
Suorat reitit houkuttelevat jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja joukkoliikenteen käyttäjiä.
Erityisesti risteyksissä tulee priorisoida näitä kulkutapoja. Joukkoliikenteelle ei ole hyvä
tehdä suoria reittejä liikenneympyrän. Näillä alueilla tulisi pudottaa myös autoliikenteen nopeuksia. Pyöräteiden tulee olla riittävän leveitä, jotta pyöräilijät voivat ohittaa
toisiaan ja antaa tilaa pyöräilijöille liikenteen solmukohdista. Liikenteen liittymäsuunnittelu on keskeinen osa parannettaessa laatua ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen osuutta (kuva 33). (Vägverket 2007).

Kuva 33. Luomalla autopainotteiseen ympäristöön kaupunkimaista ympäristöä ja lisäämällä jalankulun ja pyöräilyn reittejä, saadaan viihtyisämpää ympäristöä kaikille.
Vasemmalla on kuva liittymästä ennen rakentamista, oikealla suunnittelun ja rakentamisen jälkeen. (Vägverket 2007)
Perinteinen katuverkon strategia perustuu liikenteen erotteluun. Laadukas julkinen
liikenne, jalankulku ja pyöräily eivät voi käyttää korkeatasoista, turvallista, laadukasta
liikkumista samassa teiden ja katujen raskaan liikenteen ja / tai nopean autoliikenteen
kanssa. Jos kaupunki on halukas kehittämään houkuttelevan, kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän, nämä heikkolaatuiset ratkaisut on vaihdettava
liikenteen hallinnan keinoin tai rakentamalla autoliikennettä varten ohikulkuteitä tai
tunneleita. (Marshall 2005, Vägverket 2007).
Perusajatuksena perinteisessä liikenteen erottelun lähestymistavassa on, että tieluokituksen avulla määritellään, mitkä tiet voivat ottaa suurempia liikennemääriä tai nopeustasoja kuin toiset tiet. Aina tulee olemaan tarvetta kokoojakaduille ja moottoriteille,
sekä nopeille julkisen liikenteen yhteyksille ja erillisille korkealaatuisille pyöräreiteille.
Periaate on kuitenkin erottaa suuret määrät nopeaa liikennettä muista liikennemuodoista. (Vägverket 2007).
Teiden hierarkian määrittäminen kahteen eri tasoon ei tarkoita sitä, että tiet ovat samanlaisia. Perusajatus yksinkertaisen kahden tason hierarkiasta on tehdä ero kaupunkiajosta ja maantieajosta mahdollisimman selkeästi. Moottoriteillä autoilijat olettavat,
että muut käyttäjät noudattavat korkeaa kulkunopeutta ja että autoilijat pääsevät liikkumaan vähin häiriöin kaupunkialueiden ulkopuolelle. Kaupungissa hierarkian suunnittelusta määräytyy kaupunkisuunnittelun näkökohdat. Katujen tulee kannustaa autoilijat ottamaan huomioon ympäristöä ja muiden teiden ja katujen käyttäjien turvallisuus.
Nämä tiet ja kadut ovat kaupunkialueilla, jossa ajoneuvojen pääsy on sallittu vain siinä
määrin, että tämä voi olla yhdistettynä kaupungin muihin toimintoihin. Kaikki teiden ja
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katujen elementit, kuten liikennemerkit, valaistus, jalkakäytävät, ja kasvillisuus, tulee
käyttää määrittelemään tietyyppi, jossa autonkuljettajat ja muut tienkäyttäjät toimivat. (Vägverket 2007).
Läpäisevän ja turvallisen katuverkon luomiseksi tulee välttää yksisuuntaisia katuja. Yksisuuntaisuus vaatii enemmän ohjeistusta ja pidentää matkoja. Yksisuuntaiset kadut
mahdollistavat korkeammat nopeudet ja kaupunkialueille nopeudet ovat usein turhankin suuria ja johtavat onnettomuuksiin. Katujen kaksisuuntaistamisella autoliikenteen
nopeudet pienenevät, jalankulkijan olosuhteet ovat paremmat ja liikenneonnettomuudet vähenevät. (Department of Transport 2007).
Kantakaupungin katuverkon rakenteessa tulee pyrkiä suurempaan liittymätiheyteen.
Pieni liittymätiheys lisää onnettomuusriskiä, kun nopeudet kasvavat. Lyhyiden kortteleiden ajatus kytkeytyy myös lähipalveluiden kannattavuuteen. Kun korttelit eivät ole
pitkiä, alue luo vaihtoehtoisia reittejä ja lähellä asiointi on helpompaa ja luontevampaa. Lyhyemmät korttelit myös elävöittävät ja virkistävät katuympäristöä. (Marshall
2008).
Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet eivät useinkaan riitä, jotta saavutettaisiin ne ympäristön tavoitteet, jotka tarvitaan kestävään kaupunkiin. Monissa kaupungeissa korkeat ympäristönormit voidaan saavuttaa vain, jos merkittäviä määriä autoliikennettä
vähennetään tietyiltä kaduilta ja paikallisilta läpikulkuteiltä. Tämä voidaan tehdä käyttämällä yleisiä liikennepoliittisia toimia ja / tai liikenteen hallinnan tekniikoita, jotka
joskus sisältävät kadun tai tien sulkemisen autoliikenteeltä. On huomattava, että luodaan ns. umpikujia, mikä yleensä ei tarkoita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkemisen estämistä kokonaan. Suunnittelulla voidaan määrittää ympäristöalueet kaupungin
sisällä. Teitä ympäröimään voitaisiin luoda rakenteellisia tai luonnon muovaamia esteitä. (Vägverket 2007).
Pienille nopeuksille suunnitellut järjestelmät ovat vähentäneet liikenteen melua ja jopa
ilmansaasteita. Jos yleisnopeusrajoitusta kaupungissa lasketaan 30 - 40 km/h, autoilijat
sopeutuvat hitaampaan ja huolelliseen ajotapaan jopa laajemmallakin alueella. Tämä
toimii ainoastaan, jos koko tieverkosto on fyysisesti suunniteltu kannustamaan hitaampaa ajotapaa. (Vägverket 2007).
Kaupunkialueille tulee lisätä enemmän autottomia alueita. Autottomien alueiden koot
vaihtelevat paljon. Tällaisten alueiden reunoilla on usein pysäköintialueita tai paikkoja.
Useimmilla suurilla ja keskisuurilla Euroopan kaupungeilla, ja myös monilla pienemmillä kaupungeilla on autoton keskusta. Joillain kaupungeilla on myös autottomia ostoskatuja. Osa kaupungeista ovat päättäneet joustavammista autottomista vyöhykerajoituksista, jotkut vain kesällä, ja toiset vain tiettyihin aikoina tai juhlapäivinä. Ihmiset myös
näyttävät unohtaneen, että lähes kaikkiin kauppakeskuksiin on rakennettu sisäisiä kävelykatuja. (Vägverket 2007).
Jos autottomat alueet koetaan liian hankaliksi toteuttaa, esimerkiksi tontille ajon tai
huoltoajon takia, voidaan miettiä shared space alueita. Nämä alueet eivät estä tontille
tai huoltoajoa, mutta mahdollistavat mukavan ympäristön kävelijöille. Ympäristön tu-
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lee kuitenkin viestiä alueesta, eivätkä pelkät liikennemerkit riitä näiden alueiden toteuttamiseen. (Silfverberg 2013).
Sidosryhmät tulee ottaa suunnitteluun mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sidosryhmillä voidaan tarkoittaa mm. asukkaita, ryhmiä, kauppaa, eri alojen kuljettajia, kouluja, päätöksen tekijöitä ja poliisia. Jotta ryhmiltä saataisiin tarvittavia tietoja,
voidaan tehdä sitä varten esimerkiksi haastatteluja, fokusryhmiä tai workshopeja. Kuvassa 34 on esitetty, kuinka ARTISTS-projektissa on otettu huomioon sidosryhmät eri
suunnitteluvaiheissa. (Euroopan komissio 2004).

Kuva 34. Sidosryhmien huomioiminen eri suunnitteluvaiheissa. (Euroopan komissio
2004).
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9 CASE; KALLIO
9.1 Kallion katuverkko
9.1.1 Katuverkon historiaa
Vuonna 1875 asetettu rakennusjärjestys vauhditti rakentamista Helsingissä ja saattoivat alkuun kivitalorakentamisen täysin uudessa mittakaavassa. Vironniemi ja eteläinen
kantakaupunki oli kaavoitettua aluetta ja alue alkoi hyvää vauhtia täyttyä. Unioninkatu
päättyi Pitkänsillan toiselle puolelle Uuden Viertotien, uuden Hämeentien alkupisteeseen. Alue oli kaavoittamatonta aluetta ja koostui lähinnä teollisuudesta ja työväenluokan asumisesta. Asuminen oli kaavoittamatonta ja järjestäytymättömästi syntynyttä
aluetta. Alueella oli myös huviloita ja Hakaniementorin kohdalla oli vielä matala merenlahti. (Meinander 2012, Vilja 2007).
Kasvavan työväen muuttopaineen vuoksi kaupunki ryhtyi edistämään asuntorakennusta kaava-alueen ulkopuolelle. Kun vuokratilojen sopimusajat umpeutuivat, tontit jaettiin pienempien asuntotonttien aikaansaamiseksi. Alueelle suoritettiin tonttijaotus
ilman sen suurempia kaupunkitaiteellisia intohimoja ja se muuttui pikkuhiljaa epäviralliseksi asemakaavaksi ja levitti sattumanvaraiseen koordinaatistoon perustuvan Linjojen katuruudukon Kallion kukkuloiden päälle. Kaupungininsinööri Otto Ehrström laati
alueelle vuonna 1890 tarkistetun jaotuskaavan. Kaupunki ei liittänyt uutta aluetta
asemakaavan piiriin, joten sen asemakaavamääräykset eivät sitoneet alueen rakentamista. Määräysten puuttuminen ja asuntopula vauhdittivat alueen rakentumista.
(Meinander 2012, Vilja 2007).
Kallio liitettiin asemakaavalla kaupungin yhteyteen vuonna 1900 ja liitoksen mukana
alettiin suunnitella uusia julkisia rakennuksia, jotka lujittivat suhteita muuhun kaupunkiin. Tämän myötä Kallioon alkoi nousta myös muita kivisiä kerrostaloja ja vanha kaupunkirakenne sai väistyä tehokkaamman rakentamisen tieltä. Kallion kaupunginosa oli
poikkeuksellisessa asemassa, koska asemakaavoittajien katseet kohdistuivat kantakaupunkiin. Ensimmäiset arkistoidut suunnitelmat Kallion saneerauksesta ovat vuodelta
1943–1944 ja vastaavia suunnitelmia oli mahdollisesti luonnosteltu jo aikaisemminkin.
Hämmästyttävää kuitenkin suunnitelmissa oli, että 1800-luvun puolella tehdyt katulinjaukset ja tonttijako jäivät lähes sellaisinaan uuden rakentamisen pohjaksi. (Meinander
2012, Vilja 2007).
Funktionalismi saapui Helsinkiin hieman myöhässä, vasta toisen maailman sodan jälkeen. Mannereurooppalaista ihanteet edellyttivät kaupunkien täydellistä uudelleenrakentamista, jotka Helsingissä näkyivät esimerkiksi Olympiakylän rakentamisessa. Haikailtiin uutta hygieenistä, hyvin valaistua ja selkeää kaupunginosaa funktionalismin
hengessä. Vanhojen kaupunginosien rakentaminen tapahtui lopulta tontti kerrallaan,
ilman koko aluetta kattavaa asemakaavaa. (Meinander 2012, Vilja 2007).

9.1.2 Katuverkon suunnitelmat
1970-luvulla havahduttiin siihen, että Kallion kaupunkirakenne ei enää vastannut kehittyvää kaupunginosaa. Vuonna 1971 päätettiin tehdä Kallion liikenteen yleissuunnitelma, jossa pyrittiin parantamaan katuverkon ongelmia. Suunnitelmissa tehokkaimmiksi
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keinoiksi tavoitteiden saavuttamiseksi osoittautuivat eri kulkumuotojen erottelu toisistaan ja katuverkon jäsentely läpikulkevan ja paikallisliikenteen suhteen. Suunnitelmissa
esitettiin muun muassa Siltasaarenkadun muuttamista kävelykaduksi Kallion kirkolta
Toiselle linjalle ja Hämeentietä jalankulkualueeksi välillä Helsinginkatu ja Mäkelänkatu.
Näistä ratkaisuehdotuksista on nykypäivään toteutunut ainoastaan osa Siltasaarenkatua Toiselta linjalta Kolmannelle linjalle. Liikenteen jäsentelyllä pyrittiin rauhoittamaan
Kallion läpikulkuliikenne siirtämällä liikenne pääväyliltä asuinkaduille. Tämä tehtiin
katkaisemalla suuri määrä asuinkatuja läpikululta, vähentämällä liittymiä ja vasemmalle kääntymisiä pääkaduilla. (Helsingin kaupunki 1972).
Uudet suunnitelmat tehtiin vanhan Kallion yleissuunnitelman pohjalta. Tämä oli vuonna 1984 tehty Kallion ja Harjun liikenneturvallisuuden parantamisohjelma. Suunnitelmissa esitettiin joukkoliikennekaduksi Porthaninkatua välillä Toinen linja ja Viides linja.
Myös Kaarlenkatua välillä Castreninkatu ja Helsinginkatu ehdotettiin muutettavaksi
joukkoliikennekaduiksi. Fleminginkatua ehdotettiin muutettavaksi kävelykaduksi Karhupuiston kohdalla. Näillä toimenpiteillä pyrittiin parantamaan joukkoliikenteen olosuhteita Kallion sisällä ja haluttiin muodostaa Porthaninkadusta Kallion "Aleksi". (Helsingin kaupunki 1984). Mikään näistä toimenpiteistä ei ole toteutunut.
Pihakaduiksi haluttiin muuttaa osa Suonionkatua, sekä Vaasankatua. Myös Helsinginkuja ja Pengerkuja haluttiin pihakaduiksi. Suunnitelmissa esitettiin myös katujen yksisuuntaistamista, vasemmalle kääntymiskieltoja, jalankulku- ja pyörätie parannuksia,
sekä asukaspysäköinnin parantamista. (Helsingin kaupunki 1984).
Vuonna 1995 tehtiin uudet suunnitelmat Kallioon, eli Kallion asuntoalueen liikenteen
yleissuunnitelma. Suunnitelmien pohjana käytettiin vanhoja suunnitelmia 1980-luvulta,
sekä tehtiin uusia toimenpide-ehdotuksia. Näitä olivat Fleminginkadun muuttaminen
joukkoliikennekaduksi Karhupuiston kohdalta, Wallininkadun korokejärjestelyt, Eläintarhantien ja Wallininkadun etuajo-oikeusjärjestelyt, Helsinginkadun etuajooikeusjärjestelyt, Kaarlenkadun raitiovaunupysäkkien korottaminen ja Porthaninkadun
ja Neljännen linjan liikenneturvallisuuden parantaminen. Näistä esitetyistä toimenpiteistä kolme viimeksi mainittua on toteutunut.
Vuonna 2013 kaupungin valtuusto päätti Vaasankadun kävelykatu-kokeilusta, jossa
katu muutettiin kävelykaduksi 1.6. - 30.9.2013 väliselle ajalle. Kävelykadun kokeiluluonteen, resurssien vähäisyyden ja kiireellisen toteutusaikataulun takia Vaasankatu
merkittiin kävelykaduksi liikennemerkein. (Helsingin kaupunki 2013c). Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston KSV-foorumilla pystyi keskustelemaan Vaasankadun kokeilusta ja kommentteja tuli puolesta ja vastaan. Nähtäväksi jää, tullaanko Vaasankadun kokeilua jatkamaan enää tämän vuoden jälkeen. (Helsingin kaupunki 2013d).
Helsinginkadusta on tehty uudet suunnitelmat vuonna 2013. Suunnitelmat esittivät
pyöräilykaistan lisäämistä Helsinginkadun molemmille puolille Kirstinkadulta Hämeentielle saakka. Lisäksi raidegeometriaa esitetään parannettavaksiFleminginkadun ja Hämeentien välillä, katupysäköintiä poistetaan, joitakin ryhmittymiskaistoja poistetaan.
Muita muutoksia ovat esimerkiksi, että Helsinginkatu 13 edustalla oleva Kustaankadun
raitiovaunupysäkki poistetaan ja kadunvarsipysäköintiä poistuu Brahen kentän pysäk-
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kien kohdalta. Näiden muutosten tekeminen olisi tarkoitus aloittaa vuonna 2014. (Helsingin kaupunki 2013b).

9.1.3 Liikenne, katuverkko ja ympäristö
Suurimmat liikennemäärät suunnittelualueella sijoittuu Hämeentielle, Helsinginkadulle
ja Sturenkadulle. Myös Porthaninkadulla, Viidennellä linjalla, Fleminginkadulla ja Porvoonkadulla keskivuorokausiliikenne on yli 5 000 ajon/vrk, kuten kuvassa 35 on esitetty.

Kuva 35. Kallion suunnittelualueen liikennemäärät (KVL). (Helsingin kaupunki 2013h).
Nopeusrajoitukset suunnittelualueella ovat 30–40 km/h (kuva 36). Eläintarhantien,
Kustaa Vaasan tien ja Helsinginkadun nopeusrajoitus on 40 km/h, kun muiden katujen
nopeusrajoitus on 30 km/h.
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Kuva 36. Kallion suunnittelualueen nopeusrajoitukset. (Helsingin kaupunki 2013g).
Helsingin katuhierarkiakartta (kuva 37) määrittelee perinteisen katuluokituksen mukaan suunnittelualueen sisällä pääkaduksi Sturenkadun. Alueellisena kokoojakatuna
ovat Helsinginkatu, Hämeentiellä, Eläintarhantie Wallininkatu ja osa Aleksis Kiven kadusta. Paikallisia kokoojakatuja ovat Porthaninkatu, Viides linja Porthaninkadulle saakka, Fleminginkatu ja Porvoonkatu. Kävelykatuna toimii Siltasaarenkadun pätkä Toiselta
linjalta Kolmannelle linjalle saakka. Vaasankatu toimii hidaskatuna.
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Kuva 37. Kallion katuhierarkia. Punainen on pääkatu, sininen on alueellinen kokoojakatu ja vihreä paikallinen kokoojakatu. (Helsingin kaupunki 2009).
Raitiovaunuliikenne kulkee Hämeentiellä, Helsinginkadulla, Porthaninkadulta Viidennen linjan ja Kaarlenkadun kautta Helsinginkadulle. Suurin osa bussiliikennettä kulkee
Hämeentiellä, mutta myös katuverkossa suunnittelualueen sisällä. Metropysäkin uloskäynnit ovat Siltasaarentien ja Hämeentien kulmassa, sekä Porthaninkadun ja Kolmannen linjan risteyksessä.
Suunniteltualueelta on myös selvitetty Kallion eri palvelutarjontaa ja kulttuuria ja sitä
minne nämä alueella sijoittuvat. Palvelu ja kulttuurikartta alueelta löytyvät liitteestä 5.
Suurimmat pyöräväylät kiertävät Kallion alueen ja ne menevät Sörnäisten rantatien,
Sturenkadun, Eläintarhantien ja Teollisuuskadun kautta. Muita pyöräteitä ovat mm.
Kustaa Vaasan tiellä, Viidennellä linjalla ja Helsinginkadulla (kuva 38).
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Kuva 38. Suunnittelualueen pyöräilytiet. (Helsingin kaupunki 2010)

9.2 Lähtökohdat suunnittelulle
9.2.1 Johdanto
Tarkoituksena on käyttää kappaleessa 8 esitettyä menetelmää ja suunnitteluperiaatteita katuluokkien uudelleen määrittämisestä ja tutkia, kuinka katuja voitaisiin kehittää.
Tutkittaviksi kaduiksi valittiin suunnittelualueelta Helsinginkatu, Fleminginkatu ja, Vaasankatu ja Siltasaarenkatu.

9.2.2 Suunnittelualueen rajaus
Suunnittelualue määritellään samaksi, kuin vuoden 1995 Kallion asuntoalueen liikenteen yleissuunnitelmassa. Suunnittelualue esitetään kuvassa 39. Alue rajautuu pohjoisessa Teollisuuskadun pohjoispuolelle, idässä ja etelässä Hämeentien itäpuolelle, lännessä Tokoinrantaa pitkin Sturenkadun länsipuolelle.
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Kuva 39. Suunnittelualueen rajaus.

9.2.3 Katuverkon ongelmat
Kallion katuverkko on muotoutunut pitkän aikavälin sisällä, eikä sitä ole suunniteltu
kokonaisuutena. Se on muotoutunut ihmisten käytön mukaan maastoa myötäillen.
Hevoskärryjen tilalle ovat tulleet ajan myötä autot. Paloturvallisuudesta johtuneet suurimpien katujen leveydet ovat istuneet myös autoliikenteen käyttöön. Kalliossa on
vanhaa rakentamista, kapeita katuja, talojen yksityiskohtia ja puistoja. Nämä luovat
tunnelmaa, joka on ominaista Kallion alueella.
Kalliossa kulkee jonkin verran läpiajoliikennettä. Vanhoissa suunnitelmissa on esitetty,
että tätä läpikulkua pyrittäisiin estämään. Päätökset suunnitelmamuutoksista toteuttamattomuudesta vihjaa siihen, että Kalliossa läpikulkua ei kaupungin tasolla koeta niin
suureksi ongelmaksi, että siihen tehtäisiin rakenteellisia muutoksia.
Vanhassa ympäristössä muutosten tekeminen on pitkän harkinnan varaista. Aluetta
kun ei haluta lähteä muuttamaan. Osa liikennesuunnittelijoiden ehdotuksista liikenteen muutoksista on jätetty tekemättä. Alue on kuitenkin muuttumassa. Kallioon on
tullut paljon uusia pienyrittäjiä ja varsinkin nuorten keskuudessa alue on noussut uudenlaiseen suosioon. Kalliossa on myös kulttuurillisia nähtävyyksiä. Näitä alueita tulisi
kehittää.
Pyöräilyverkko on Kalliossa aika rajoittunut. Vanhassa katuympäristössä pyöräilijä kulkee autojen seassa.
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Ongelmat ja kehityskohteet:
- Alueen kehittyvä kulttuuri vaatii katuympäristöltä enemmän
- Kävelyn ja pyöräilyn parantaminen
- Katujen rauhoittaminen

9.2.4 Tavoitteiden määrittely
Helsinginkadun, Fleminginkadun ja, Vaasankadun ja Siltasaarenkadun tavoitteina voidaan pitää kävelyn ja pyöräilyn parantamista, liikenteen rauhoittaminen, huomioiden
autoliikenteen ja joukkoliikenteen toimivuuden. Tarkoituksena olisi kirkastaa katujen
rooleja ja löytää näkökulma uusien työkalujen kautta. Nämä tavoitteet ovat linjassa
kaupungin liikennepolitiikan kanssa.

9.3 Katuluokkien määrittely
9.3.1 Linkit ja paikat
Ensin määritellään katujen linkkistatukset suhteessa tutkittavaan katuverkkoon. Selvitetään, mitkä katulinkit ovat tärkeitä kansallisesti, kaupungillisesti, kaupunginosan tasolla, osa-alueellisesti ja lähiympäristöllisesti. Linkkistatuksen määrittelyssä tulee huomioida mm. sen suhde katuverkkoon nähden, liikenteen ja ihmisten liikkumisen sujuvuus, nopeudet, kadun leveydet ja kapasiteetti.
Linkkien merkitystasot:
1. Kansallista tai muulla tavalla erityistä merkitystä
2. Koko kaupungin kannalta merkitystä
3. Merkitystä kaupunginosan tasolla
4. Merkitystä osa-alueellisella tasolla
5. Merkitystä lähiympäristön tasolla
Tämän jälkeen suunnittelualueen kadut määritellään linkeiksi suhteessa koko kaupungin katuverkkoon ja käydään läpi alueen tärkeimmät yhteydet (kuva 40).
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Kuva 40. Suunnittelualueen linkit.
Seuraavaksi määritellään paikkastatukset. Pakkastatukseen voi vaikuttaa moni eri tekijä. Paikka voi olla tärkeä kaupallisesti, mutta sillä voi olla myös kulttuurillista merkittävyyttä. Alue voi olla myös kulttuurillisesti merkittävä, mutta alueella ei ole muita toimintoja. Jotta jokainen paikkastatuksen toiminto huomioitaisiin, jaettiin toiminnot
kolmeen eri ryhmään:
- kaupalliset palvelut, työpaikat, koulut
- puistot, aukiot, oleskelualueet, urheilualueet
- kulttuurilliset, historialliset kohteet, sekä nähtävyydet.
Jokaisesta ryhmästä annettiin alueelle pisteitä 1-3 sillä perusteella, kuinka merkittävä
paikka oli suhteessa koko katuverkkoon. Paikan pisteet laskettiin yhteen ja näin saatiin
paikkastatuksen merkittävyydet tietylle alueelle.
Merkitystasot:
a. Kansallista tai muulla tavalla erityistä merkitystä
b. Merkitystä kaupungin tasolla
c. Merkitystä kaupunginosan tasolla
d. Merkitystä osa-alueellisella tasolla
e. Merkitystä lähiympäristön tasolla
Paikkastatus määritellään kartalle edellä mainittuihin ryhmiin (kuva 41).
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Kuva 41. Suunnittelualueen paikkastatukset.
Kun kadut on määritelty paikka- ja linkkistatuksen perusteella, ne voidaan yhdistää
katuluokiksi. Tehdään taulukko, jossa linkit ovat määritelty ylhäältä alas tärkeysjärjestyksessä ja paikat taas oikealta vasemmalle. Näin saadaan yhdistettyä kadun linkki- ja
paikkastatus (taulukko 5).
Taulukko 5. Valittujen katujen luokitukset.
Paikka
1e 1d 1c 1b 1a
2e 2d 2c 2b 2a
Linkki 3e 3d 3c 3b 3a
4e 4d 4c 4b 4a
5e 5d 5c 5b 5a
Taulukosta voidaan huomata, että oikeassa alakulmassa painotus tulee olla jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä, kun taas vasemmassa yläkulmassa olevat kadut ovat enemmän
autoliikenteeseen painottuvia (taulukko 6).
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Taulukko 6. Kävelyn ja pyöräilyn painotus eri luokissa.
Paikka
1e 1d 1c 1b 1a
2e 2d 2c 2b 2a
Linkki 3e 3d 3c 3b 3a
4e 4d 4c 4b 4a
5e 5d 5c 5b 5a
Tarkastelussa olivat Helsinginkatu, Fleminginkatu ja, Vaasankatu ja Siltasaarenkatu.
Selvitetään valittujen katujen luokituksia linkki- ja paikkakartoista. Tämän jälkeen määritellään taulukosta ne luokat, mihin katujen osat kuuluvat. Valittujen katujen luokitukset ovat esitetty taulukossa 7 oranssilla. Taulukosta saadaan luokat 3e, 3c, 3b, 4c, 4e ja
5c.
Taulukko 7. Valittujen katujen luokitukset.
Paikka
1e 1d 1c 1b 1a
2e 2d 2c 2b 2a
Linkki 3e 3d 3c 3b 3a
4e 4d 4c 4b 4a
5e 5d 5c 5b 5a
Yhdellä kadulla saattaa olla monta eri luokkaa. Taulukon mukaan suunnittelualueella
olevat kadut kuuluvat seuraaviin luokkiin:
- Helsinginkatu kuuluu luokkiin 3B, 3C ja 3E
- Siltasaaren katu kuuluu luokkiin 5A ja 5D
- Fleminginkatu kuuluu luokkiin 4B ja 4C
- Vaasankatu kuuluu luokkaan 5C

9.3.2 Helsinginkatu
Helsinginkatu, Hämeentien puolella kuuluu luokkaan 3B.
3B- Kadulla on merkitystä kaupunginosan tasolla, paikalla on merkitystä kaupungin
tasolla
Katu on alueellisesti tärkeä, se kuljettaa läpikulkuliikennettä ja autoilijat kaipaavat linkiltä sujuvaa liikennettä. Kadulla kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen linjat,
jotka vaativat hyvän sujuvuuden. Vaikka alueella on alueellisesti vahva linkkiyhteys,
painoarvo tulisi olla myös ympäristössä ja viihtyvyydessä.
Alueella sijaitsee koko kaupungin tasolla tärkeitä palveluita, virkistysalueita, nähtävyyksiä tai kulttuuria. Tällä alueella siis kulkee paljon ihmisiä, jotka matkustavat alueelle myös muualta päin kaupunkia.
Tässä luokassa tulisi kävelyyn ja pyöräilyyn kiinnittää huomiota, eli jalankulkijan ja pyöräilijän tulisi olla tärkeysjärjestyksessä ennen autoilijaa. Koska alue on kaupungin tasolla tärkeä, sen tulisi näkyä rakenteissa. Liikenteen rauhoittamiseen tulee kiinnittää
huomiota, vaikka alueella saattaa olla paljonkin liikennettä. Tämän takia joukkoliiken-
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teen painotus on tärkeää. Kävelijöille ja pyöräilijöille tulee olla sujuvat yhteydet jotka
kulkevat sujuvasti maantasossa ja jatkuvat loogisesti.
Paikkana sillä on merkitystä kaupungin tasolla, koska se sijaitsee liikenteen solmukohdassa, jossa on paljon palveluita, kuten esimerkiksi Sörnäisten metroasema. Alueella
on yhteen suuntaan yksi autokaista, yksi bussikaista ja raitiovaunulinja.

Kuva 42. Helsinginkadun ja Hämeentien risteys.
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Kuva 43. Helsinginkatu Hämeentien päässä.
Helsinginkatu kuuluu luokkaan 3C Harjukadulta Kaarlenkujalle saakka.
3C - Kadulla ja paikalla on merkitystä kaupunginosan tasolla
Katu on kaupunginosan tasolla tärkeä, se kuljettaa läpikulkuliikennettä ja autoilijat kaipaavat linkiltä sujuvaa yhteyttä. Kadulla kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen
linjat, jotka vaativat hyvän sujuvuuden.
Alueelta löytyy palveluita, kauppoja yms., jonne ihmiset saattavat matkustaa pidemmältäkin kuin ihan lähialueelta. Esimerkiksi erikoiskauppoja tai ravintoloita ja kulttuuritoimintoja alueelta saattaa löytyä.
Vaikka alueella on alueellisesti vahva linkkiyhteys, painoarvo tulisi olla myös ympäristössä ja viihtyvyydessä. Turvallisuus tulisi ottaa huomioon, koska alueella kulkee paljon
eri liikennemuotoja samassa katutilassa.
Tällä alueella kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä, ajokaista, kadun keskellä kulkee raitiovaunulinja, sekä pohjoispuolella on pysäköintikaista. Kadulla on leveät jalkakäytävät, mutta esimerkiksi pyörätiet puuttuvat kokonaan. Vaikka katu kuuluukin luokkaan 3C, jossa on alueellisesti vahva linkkiyhteys, painoarvo tulisi olla myös ympäristössä ja viihtyvyydessä.
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Kuva 44. Helsinginkatu Harjukadulta Kaarlenkujalle.
Kallion urheilukentän alue kuuluu luokkaan 3B.
3B - Kadulla merkitystä kaupunginosan tasolla, paikalla on merkitystä kaupungin
tasolla
Katu on alueellisesti tärkeä, se kuljettaa läpikulkuliikennettä ja autoilijat kaipaavat linkiltä sujuvaa liikennettä. Kadulla kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen linjat,
jotka vaativat hyvän sujuvuuden. Vaikka alueella on alueellisesti vahva linkkiyhteys,
painoarvo tulisi olla myös ympäristössä ja viihtyvyydessä.
Alueella sijaitsee koko kaupungin tasolla tärkeitä palveluita, virkistysalueita, nähtävyyksiä tai kulttuuria. Tällä alueella siis kulkee paljon ihmisiä, jotka matkustavat alueelle myös muualta päin kaupunkia.
Tässä luokassa tulisi kävelyyn ja pyöräilyyn kiinnittää huomiota, eli jalankulkijan ja pyöräilijän tulisi olla tärkeysjärjestyksessä ennen autoilijaa. Koska alue on kaupungin tasolla tärkeä, sen tulisi näkyä rakenteissa. Liikenteen rauhoittamiseen tulee kiinnittää
huomiota, vaikka alueella saattaa olla paljonkin liikennettä. Tämän takia joukkoliikenteen painotus on tärkeää. Kävelijöille ja pyöräilijöille tulee olla sujuvat yhteydet jotka
kulkevat sujuvasti maantasossa ja jatkuvat loogisesti.
Helsinginkadulla on tällä alueella yksi kaista ja yksi pysäköintikaista. Raitiovaunuliikenteelle on varattu oma alueensa kadulta.
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Kuva 45. Helsinginkatu Kallion urheilukentän kohdalla.
Tällä alueella kulkee paljon lapsia urheilupuistoon ja urheilukentän viereiseen kouluun.
Katujen tulisi kannustaa autoilijat ottamaan huomioon ympäristöä ja kadun käyttäjien
turvallisuus. Liittymäalue on kuitenkin pääosin varattu autoliikenteelle. Kävelijöiden
suojatieylitykset ovat pitkiä, ilman levähdyssaarekkeita ja pyörätiet puuttuvat kokonaan. Alue olisi huomioitava myös paikkana, jossa ihmiset liikkuvat. Autoliikenteen
nopeudet kasvavat suorilla ja leveillä katuosuuksilla, jotka saattavat aiheuttaa jalankulkijoille suojatien ylitysvaikeuksia.
Suorat reitit houkuttelevat jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja joukkoliikenteen käyttäjiä.
Erityisesti risteyksissä tulisi priorisoida nämä kulkutavat. Pyöräteiden tulisi olla riittävän
leveitä, jotta pyöräilijät voivat ohittaa toisiaan ja antaa tilaa muille pyöräilijöille liikenteen solmukohdista.
Helsinginkatu Harjukadulta Fleminginkadulle ja Läntiseltä Brahenkadulta Sturenkadulle
saakka kuuluu luokkaan 3E.
3E – Kadulla on merkitystä kaupunginosan tasolla, paikalla on merkitystä lähiympäristön tasolla
Katu on alueellisesti tärkeä, se kuljettaa jonkin verran läpikulkuliikennettä ja autoilijat
kaipaavat linkiltä sujuvaa liikennettä. Kadulla kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen linjat, jotka vaativat hyvän sujuvuuden.
Alueella pääosin asutusta ja vain hieman palveluita, jotka on pääosin kohdistettu alueen asukkaille.
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Katualueella suurin osa liikenteestä on läpikulkuliikennettä, joka sijaitsee esimerkiksi
asuinalueella. Tällaisilla alueilla tulee huomioida jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus erityisesti liittymäalueilla, eivätkä nopeudet saa kasvaa liian suuriksi. Liittymiä
kävelijöille ja pyöräilijöille tulisi myös olla tarpeeksi.
Alueella on joitakin kauppoja ja palveluita, sekä asumista. Kadulla on yhteen suuntaan
yksi autokaista, yksi pysäköintikaista ja raitiovaunulle varattu alue. Pyöräkaistat ovat
kadun molemmin puolin.

Kuva 46. Helsinginkatu Sturenkadun päässä.
Koska alue on asuinalue, jossa on jonkin verran läpikulkuliikennettä, tulisi kadunylityksien turvallisuuteen kiinnittää huomiota. Alueella on kadun ylityspaikkoja vähän.

9.3.3 Siltasaarenkatu
Siltasaarenkatu Hämeentieltä ja Toisen linjan välillä on kansallisella tasolla merkittävä
paikka. Katu on tältä osin luokkaa 5A.
5A – Kadulla on merkitystä lähiympäristön tasolla, paikalla on merkitystä kansallisella tasolla
Linkkitasolla katu on lähiympäristöllinen linkki ja suurin osa liikenteestä on tontille
ajoa. Katu on liikenteellisesti hyvin rauhallinen. Tällöin kävelylle ja pyöräilylle voidaan
antaa hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet.
Paikkana alue on kansallisella tasolla merkittävä. Alueelle tulee ihmisiä ympäri Suomea
ja on merkittävä kauppa-, kulttuuri-, palvelu- tai nähtävyyskohde.
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Kävelylle tarkoitettujen alueiden painoarvo on suuri, samoin kuin pyöräilyn mahdollisuuksia tulisi parantaa. Kansallisesti merkittävillä alueilla tulisi panostaa rakenteiden ja
materiaalien laatuun ja tuoda esiin alueen kulttuurilliset, kaupalliset yms. elementit
kadun suunnittelun keinoin.
Alue on osa Hakaniemen torin aluetta, sekä myös osa Unioninakselia, joka alkaa Tähtitorninmäeltä ja loppuu Kallion kirkolle. Alueella on tämän takia tärkeä kaupunkikuvallinen rooli. Alueella tulisi tällöin olla suuri painoarvo kadun suunnittelussa. Kävelylle
tarkoitettujen alueiden painoarvo on suuri. Kadun tulisi olla joko kävelykatu tai shared
space- alue.
Kansallisesti merkittävillä alueilla tulisi panostaa erityisesti rakenteiden ja materiaalien
laatuun. Alueella on paljon ravintoloita, palveluita ja kauppoja. Hakaniemen metroaseman uloskäynnit tulevat myös alueelle, joten alueella on myös paljon kävelijöitä.
Koska katu on lähiympäristöllisesti merkittävä linkki, sen voisi muuttaa kävelypainotteiseksi joukkoliikennekaduksi, koska joukkoliikenteen on päästävä kulkemaan alueen
läpi sujuvasti. Tällä hetkellä siinä on kielletty jo henkilöautoliikenne. Tämä toisi alueelle kaupunkimaisemman ja rauhallisemman ympäristön. Panostus rakenteisiin toisi esiin
myös alueen merkittävyyden osana Helsingin historiallista Unioninakselia.

Kuva 47. Siltasaarenkatu Hämeentien päässä.
Siltasaarenkatu jatkuu kävelykatuna Toiselta linjalta Kolmannelle linjalle ja on luokkaa
5D.
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5D – Kadulla on merkitystä lähiympäristön tasolla ja paikalla on merkitystä osaalueellisella tasolla
Linkkitasolla katu on lähiympäristöllinen linkki ja suurin osa liikenteestä on tontille
ajoa. Katu on liikenteellisesti hyvin rauhallinen. Tällöin kävelylle ja pyöräilylle voidaan
antaa hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet.
Alueella on asutusta ja kauppoja, sekä palveluita, jotka palvelevat lähinnä alueen asiakkaita. Tämän luokan alue on rauhallinen ja siinä on vain vähän liikennettä. Autoliikenteen nopeudet tulevat olla rauhallisia ja liikenneturvallisuuteen tulisi kiinnittää
huomiota.
Alueella on hieman palveluita, mutta esimerkiksi kaupat ja ravintolat puuttuvat. Tästä
syystä alue on aika hiljainen. Useinmiten kävelyalueet rakennetaan alueille, jossa on
paljon palveluita, ravintoloita ja kauppoja. Siltasaarenkadun virkistyttämiseksi voitaisiin
myös kadun alkupää painottaa kävelijöille sopivaksi.
Kävelykadulla sallitaan tonttiajo ja alueella onkin paljon asutusta. Katu on siis liikenteellisesti hyvin rauhallinen. Tällöin kävelylle ja pyöräilylle on hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet.

Kuva 48. Siltasaarenkatu toimii kävelykatuna Toiselta linjalta Kolmannelle linjalle.
Tontille ajo on sallittu Kolmannelta linjalta Kallion kirkolle, mutta on pääosin tontille
ajoa. Alueella on vähän palveluita ja paljon asutusta. Kadulla on molemmilla puolilla
jalkakäytävät, pysäköintikaista ja ajorata.
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9.3.4 Vaasankatu
Vaasankatu kuuluu kokonaisuudessaan luokkaan 5C.
5C – kadulla on merkitystä lähiympäristön tasolla ja paikalla on merkitystä kaupunginosan tasolla
Linkkitasolla katu on paikallinen linkki ja suurin osa liikenteestä siis on tontille ajoa.
Katu on siis liikenteellisesti hyvin rauhallinen. Tällöin kävelylle ja pyöräilylle voidaan
antaa hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet.
Alueelta löytyy palveluita, kauppoja yms., jonne ihmiset saattavat matkustaa pidemmältäkin kuin aivan lähialueelta. Alueelta saattaa löytyä esimerkiksi erikoiskahviloita,
ravintoloita tai kulttuuria.
Alueella on vähän liikennettä, joten esimerkiksi hidaskatu tai shared space- alueet sopivat näille kaduille. Katu on kuitenkin paikkana alueellisesti merkittävä, jolloin katuviihtyvyyteen voidaan panostaa istutuksilla ja katumateriaaleilla.
Kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävä, ajorata, sekä pysäköintikaistat. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Suuri osa liikenteestä on tontille ajoa. Katu on siis liikenteellisesti
hyvin rauhallinen. Tällöin kävelylle ja pyöräilylle voidaan antaa hyvät ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Alueella on myös paljon pieniä liikkeitä ja ravintoloita.
Alueella on vähän liikennettä, joten se soveltuu siis hyvin hidaskaduksi, mitä se tällä
hetkellä onkin. Katu on kuitenkin paikkana alueellisesti merkittävä, koska kadulla on
jonkin verran ravintoloita ja kauppoja. Alueella kulkee paljon kävelijöitä, tästä syystä
tulisi katuviihtyvyyteen panostaa istutuksilla ja katumateriaaleilla.
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Kuva 49. Vaasankatu

9.3.5 Fleminginkatu
Fleminginkadun alkupää kuuluu luokkaan 4B.
4B – Kadulla on merkitystä osa-alueellisella tasolla ja paikalla on merkitystä kaupungin tasolla
Katu on merkittävä osa-alueellisesti, jossa kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen
linjat. Joukkoliikenteellä tulisi olla sujuvat yhteydet. Kävelijöille ja pyöräilijöille tulee
olla laadukkaat yhteydet jotka kulkevat sujuvasti maantasossa.
Alueella sijaitsee koko kaupungin tasolla tärkeitä palveluita, virkistysalueita, nähtävyyksiä tai kulttuuria. Tällä alueella kulkee siis paljon ihmisiä, jotka matkustavat alueelle myös muualta päin kaupunkia.
Luokassa tulisi rauhoittaa katuja henkilöautoliikenteeltä. Rauhoittamistoimenpiteiksi
voivat sopia esimerkiksi hidaskadut tai joukkoliikennekadut. Alueella on palveluita ja
paljon liikkuvia ihmisiä, joten turvallisuuden huomioiminen tässä luokassa on tässä
luokassa tärkeä suunnittelutoimenpide.
Alue on kaupungintasolla merkittävä ja sen varrella sijaitsee esimerkiksi Karhupuisto ja
Kallion kirjasto. Fleminginkadulla kulkee bussilinja ja autokaistat, pysäköintikaistat,
sekä jalkakäytävät kadun molemmin puolin. Alueella kulkee paljon jalankulkijoita ja
katu sopisi erinomaisesti joukkoliikennekaduksi tai hidaskaduksi.
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Kuva 50. Fleminginkatu Kallion kirjaston kohdalla
Fleminginkadun loppupää kuuluu luokkaan 4C.
4C - Kadulla on merkitystä osa-alueellisella tasolla ja paikalla merkitystä kaupunginosan tasolla.
Katu on merkittävä osa-alueellisesti, jossa kulkee mahdollisesti myös joukkoliikenteen
linjat. Joukkoliikenne tulisi olla hyvä sujuvaa. Kävelijöille ja pyöräilijöille tulee olla laadukkaat yhteydet jotka kulkevat sujuvasti maantasossa.
Alueelta löytyy palveluita, kauppoja yms., jonne ihmiset saattavat matkustaa pidemmältäkin kuin aivan lähialueelta. Esimerkiksi erikoiskauppoja tai ravintoloita, sekä kulttuuritoimintoja saattaa löytyä alueelta.
Fleminginkadun (Franzeninkadun ja Helsinginkadun välillä) katupoikkileikkaus jatkuu
samanlaisena kuin Kallion kirjaston kohdalla.
Tässä luokassa tulisi olla hyvä tasapaino autoliikenteen ja kävely- pyöräliikenteen välillä. Turvalliset kadun ylitykset ovat tärkeitä, eivätkä autoliikenteen nopeudet saa olla
liian suuria. Kadun suorat osuudet saattavat antaa mahdollisuuden autoilijoille suurempiinkin nopeuksiin. Näillä osuuksilla tulisi kadun rauhoittamistoimenpiteisiin kiinnittää enemmän huomiota.
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Kuva 51. Fleminginkatu Franzeninkadun ja Helsinginkadun välillä
Fleminginkadulla Helsinginkadun ja Vaasankadun välillä on itäpuolella autokaista ja
raitiovaunulinja päällekkäin ja jalankulku molemmin puolin katua. Länsipuolella autoliikenteelle on oma kaista samoin kuin raitiovaunuliikenteelle.
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Kuva 52. Fleminginkatu Helsinginkadun ja Vaasankadun välillä
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
10.1 Yhteenveto
Katuhierarkia koskettaa kaikkia liikkujia kaupunkirakenteessa. Katuhierarkiaa suunniteltaessa ei voida käsitellä pelkästään yhtä liikennemuotoa tai aluetta. Alueet ja liikenne tulee käsitellä kokonaisuutena huomioiden liikkujat.
Useimmissa teollisuusmaissa, suuri tavoite on edistää liikennepolitiikan keinoin merkittävästi kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä alueita. Viranomaiset etsivät ratkaisuja liikennejärjestelmään, jotka pystyvät tekemään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi henkilöautoliikenteelle. Tämä on kuitenkin kauaskantoinen tavoite. Se tarkoittaa, että korkealaatuisia vaihtoehtoja autoliikenteelle
tarvitaan, ja sekä myös paljon resursseja. Tämä merkitsisi sitä, että rajoitukset ja esteet
auton käytöstä on sisällytettävä politiikan pakettiin.
Tapa käsitellä kaupunkikehitystä ja liikennepolitiikkaa tulisi muuttua, jos todella sitouduttaisiin tavoitteisiin lisätä kestävää kaupunkiliikennettä ja hyödyntää jo olemassa
olevaa tietoa. Tuloksia vuosikymmenten ajalta tehdyistä tutkimuksista ja käytännönkokemuksista on olemassa, mutta niitä ei ole vielä riittävästi sisällytetty valtavirran poliittiseen keskusteluun, liikennepolitiikan analysointiin ja käytännön suunnitteluun kaupungeissa.
Katuhierarkiaa koskevat suunnitteluohjeet ovat käsitelleet katuja lähinnä liikenteen
sujuvuuden ja toimivuuden mukaan. Tämä on tarpeellista, jotta kadut suorittavat liikenteellisen roolinsa riittävän hyvin. Kadulla on kuitenkin muitakin rooleja, joita näissä
suunnitteluperiaatteissa ei huomioida riittävästi. Ymmärrystä tulee lisätä koko katuverkkoon, ei pelkästään liikenteen näkökulmasta, mutta myös kadun sosiaalisesta, sekä
kaupunkikuvallisesta näkökulmasta.
Sosiaalisia kontakteja katutilassa voidaan lisätä paremmalla suunnittelulla. Tämä on
tärkeää erityisesti kaupungin keskusta-alueilla, jossa on paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Kadun suunnittelussa tulisi ottaa enemmän kantaa siihen, että ne suunniteltaisiin
ihmisille, eikä vain liikenteelle.
Tutkituista kaupungeista Kööpenhaminan kaupunki on jo pitkään painottanut suunnittelussa kestäviä liikennemuotoja ja sosiaalisen ympäristön suunnittelua. Tämä näkyy
kaupunkikuvassa ja suunnitteluohjeissa. Esimerkiksi pyöräliikenteen suunnitteluohjeet
on hyvin pitkälle mietitty, verrattuna suomalaisiin ohjeisiin. Pyöräliikennettä suunnitellaan kuten autoliikennettäkin, pyöräteillä on omat luokitukset, ja suunnitteluohjeet
ovat sekä nopeille että hitaammille väylille. Vaikka katuhierarkian tarkkoja suunnitteluohjeita ei Kööpenhaminassa ole, katuhierarkiaa silti suunnitellaan sen mukaan minkälaisia liikennealueita mihinkin halutaan. Katuhierarkiaa on määritelty eri kulkumuotojen kautta ja sen määrittely lähtee liikennemuotojen priorisoinnin mukaan. On selvitetty, mitkä ovat ympäristöalueet, sekä mitkä ovat ne liikennemuodot joita näillä alueilla halutaan painottaa. Yksittäisille kaduille on tarkat suunnitteluohjeet.
Kööpenhaminassa kadun suunnitteluohjeissa ei ole otettu huomioon kadun paikkafunktiota ARTISTS- projektin mukaisesti. Kuitenkin esimerkiksi Kööpenhaminassa on
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paljon erilaisia katuja, jotka ottavat huomioon erilaiset liikkujaryhmät. Tanskassa on
ollut jo pitkään ollut jo päättäjätasolla vahva halu luoda kauniita ja viihtyviä katutiloja
ja nämä tavoitteet ohjaavat suunnittelua.
Malmössä tehty tutkimus tuotti tärkeää tietoa Malmön kaupungille. Tutkimus oli tehty
ARTISTS-projektia mukaillen. Kaupunki ei ole vielä pystynyt ohjaamaan kaupunkiin kulkevia autoilijoita julkiseen liikenteen tai pyöräilyn pariin, mutta se on kuitenkin vahva
tulevaisuuden tavoite. Malmö on kehittyvä ja kasvava kaupunki. Tutkimuksesta saadut
tiedot liikenteestä ja katujen rooleista ovat hyödyllisiä jatkosuunnittelua ajatellen.
Kaupungilla on selkeästi halua kehittyä myös ympäristönäkökannat ja kestävä kehitys
huomioiden. Kun tiedetään missä liikennettä on ja minkälaista liikennettä kaduilla kulkee, pystytään tietoja hyödyntämään tehokkaasti suunnittelutyössä.
Asiantuntijoiden haastatteluissa haastateltavien oli ehkä hieman hankala ottaa kantaa
suoranaisesti katuhierarkiaan ja sen suunnitteluun. Kommentit koskivat lähinnä rakenteellisia ratkaisuja, liikenteen rauhoittamista ja suunnitteluprojekteissa työskentelyä.
Haastattelut antoivat kuitenkin suuntaa sille, mitkä asiat koetaan suunnittelutyössä
hankalaksi ja mitä asioita halutaan Helsingissä kehittää. Moni haastateltava oli sitä
mieltä, että liikennesuunnittelijalla ja arkkitehdilla on suunnittelusta monesti näkemyseroja, jotka saattavat vaikuttaa työskentelyyn. Kun arkkitehti keskittyy rakennuksiin, ympäristöarkkitehti ulkotiloihin ja liikennesuunnittelija liikenteeseen, katutila jää
kaiken tämän väliin. Tilanne todellisuudessa ei ole niin yksinkertainen kuin Marshall
esittää, mutta ajatuksena tämä on lähellä sitä, mistä kadun suunnittelun näköerot tulevat.

10.2 Suunnitteluperiaatteiden arviointi
Diplomityössä tutkittu katuhierarkian luokitusmenetelmä auttaa hahmottamaan kadun
alueena, eikä pelkkänä osana liikennejärjestelmää. Tämä työkalu on yksi tapa tunnistaa
kadun alueet. Menetelmä voisi helpottaa suunnittelijaa huomioimaan kadun muutkin
roolit helpommin suunnittelutyössä. Paikalla on iso vaikutus katuverkon suunnittelussa
sen avulla kadut voidaan jäsennellä huomioiden sen monet eri funktiot.
Jos halutaan lisätä joitakin liikkujaryhmiä tietyille katualueille, niille täytyy luoda myös
tilaa liikkua. Päätökset liikkumismuotojen priorisointiin tulisi olla linjassa kestävän kehityksen kanssa. Kaupunkirakenteessa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi pääkatuja ja nopealiikenteisiä katuja. Niiden sijoittumista katuhierarkiaan ja suhteessa muihin katuihin
ja paikkoihin tulisi kuitenkin suunnitella tarkkaan.
Suunnittelumenetelmä auttaa havaitsemaan katutilassa asioita, joita liikennesuunnittelijan voi olla vaikea huomata keskittyessään liikennemuotojen sujuvan liikkumisen
suunnitteluun. Menetelmä ei sulje pois mitään liikkujaryhmää, mutta priorisoi sitä
ryhmää, joka tarvitsee eniten tilankäyttöä alueella.
Menetelmä tuotti helposti osittain samoja johtopäätelmiä, mihin suunnittelijat olivat
Kallion rauhoitussuunnitelmissaan aikaisemminkin päätyneet. Tämä tarkoittaa sitä,
että menetelmä ei tuota mitään radikaalia uutta tietoa, vaan auttaa ja on tukena ka-
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dun suunnittelussa, huomioiden kuitenkin autoliikenteen lisäksi muutkin kadulla liikkujat, sekä ottaa kantaa katujen rooleihin.
Kävelykadut vaativat rakenteellisia muutoksia, joihin ei oikein olla vielä valmiita ryhtymään. Toisaalta taas kun luodaan enemmän tilaa kävelijöille, kävelijät ja kivijalkaliikkeet alueella todennäköisesti myös lisääntyvät. Hidaskadut ja shared space -tyyliset
ratkaisut eivät estä minkään liikkujaryhmän liikkumista ja ainakin Kallion alueella olisivat joillakin alueilla hyviä ratkaisuja.
Tämä menetelmä ei ota huomioon erikseen kävely- ja pyörähierarkian kokonaisuuden
järkevyyttä. Tästä syystä kävely- ja pyöräverkon suunnittelu katuhierarkian tueksi olisi
hyödyllistä, jotta ratkaisut kävelijöille ja pyöräilijöille olisivat parhaat mahdolliset.
Samoin myös joukkoliikennejärjestelmän hierarkia tulisi miettiä erikseen. Toisaalta
tutkimuksesta saadut tiedot, kuten Malmön tapauksessa, voi myös lisästä tietoa joukkoliikenteen tarpeista.
Asukkaiden ja muiden sidosryhmien vuorovaikutus ennen suunnittelua ja sen aikana
on erityisen tärkeää. Nämä ovat ryhmiä, joilla on paljon tietoa ja kokemusta suunnittelualueesta. Tietoja voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän ja ottaa vahvemmaksi osaksi suunnitteluprosessia.
Kallion alue oli tarkasteluun suhteellisen pieni. Kallion katuverkko on ajan saatossa
muokkaantunut omanlaiseksi alueeksi. Uudempi, esimerkiksi 1960–1970 luvulla rakennettu alue olisi voinut olla myös mielenkiintoinen tutkimusalue sen funktionaalisen
suunnittelumenetelmien takia.
Työssä esitettyjä katuhierarkian suunnitteluperiaatteita oli helppo soveltaa valittuun
case-kohteeseen Kallioon. Menetelmää oli helppo käyttää ja se antoi nopeasti uuden
ajattelumallin kadun suunnittelulle. Menetelmää voisi olla mielenkiintoista soveltaa
isommillekin alueille. Tutkimus katujen rooleista ja ympäristöalueista voisi olla kehityskelpoinen ratkaisu Helsinkiin. Näin saataisiin lisätietoa siitä, mihin katuosuudelle mitäkin liikennemuotoa tulisi voimakkaammin painottaa. Tätä kautta voitaisiin perehtyä
myös katujen sosiaalisiin rooleihin. Tulosten kautta suunnitteluperusteet voisivat saada
vankemman perusta, kuten esimerkiksi Malmön tapauksessa oli käynyt.
Katu- ja kaupunkiympäristön suunnittelu on murrosvaiheessa. Uudet suunnittelusuuntaukset painottavat enemmän ja enemmän kaupunkiympäristöjen viihtyvyyttä, liikennemuotojen sekoittumista, ekologisuutta, painotusta kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle, sekä tehokasta maankäyttöä. Kaupungin periaatteet tukevat tällaisia tavoitteita. Suunnittelumenetelmien tulisi tukea silloin näitä tavoitteita. Esitetty katuhierarkian suunnittelumenetelmä tukee uutta ajattelua ja tästä syystä voisi olla myös hyvä
työkalu katuhierarkian suunnittelun tueksi Helsingissä.
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10.3 Suositukset ja jatkotoimenpiteet
Monessa tutkituissa kohteessa tuloksena oli mm. joukkoliikenteen, kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Nämä tulivat esiin myös vanhoissa
suunnitelmista joita Kallion alueelle on toteutettu jo 1970-luvulta saakka. Toteuttamattomia kohteita ovat esimerkiksi Fleminginkadun joukkoliikennekatu, Siltasaarenkatu ja
Ympyrätalon alueen kehittäminen. Näihin samoihin johtopäätöksiin päädyttiin myös
tässä tutkimuksessa. Yleiskaava 2002 tavoitteista esimerkiksi Helsingin kaupunkirakenteen kehittämisessä pyöräilyn ja kävelyn parantamiseksi ei Kallion osalta ole täysin
vielä toteutunut. Jotta uusi Visio 2050 toteutuisi, vaatisi se muutoksia myös voimassa
oleviin suunnittelutapoihin. Katujen suunnitteluohjeet tulisi päivittää tämän päivän
vaatimuksiin.
Tutkimuksen suunnitteluperusteet ja niiden perusteella tehty selvitys Kalliosta ovat
alustavaa tutkimusta periaatteiden käytöstä suunnittelukohteeseen. Työssä ei käsitelty
sitä, kuinka kaupungin olemassa olevat suunnitteluohjeet voidaan yhdistää uusiin katuluokkiin. Suunnitteluohjeiden liittämistä menetelmästä saatuihin uusiin katuluokkiin
tulisi tutkia jatkossa.
Suunnitteluohjeita työssä esitettyyn katuhierarkian luokitteluun ja katuluokkiin voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös kävelyyn ja pyöräilyn suunnitteluun. Näin paikkafunktio saataisiin yhdistettyä myös jalankulun ja pyöräilyn hierarkiaan.
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Liite 1.
HAASTATTLELULUETTELO
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Liite 2.
HAASTATTELUKYSYMYKSET
Haastateltavat Mamia, Murole, Tuokko, Poutanen, Silfverberg ja Sundman. Haastattelut tehty tapaamisin.
1. Miten katuhierarkia otetaan huomioon nykyään suunnittelussa?
2. Mitkä ovat sinun mielestäsi suunnittelun ongelmat tällä hetkellä katuhierarkian
kannalta?
3. Miten hierarkia tulisi ottaa huomioon suunnittelussa sinun mielestäsi?
4. Onko aikaisemmin, esim 1960-1990 luvuilla tilanne ollut eri kuin nykyään?
5. Miksi Suomessa lähdettiin SCAFTin mukaiseen suunnitteluun? Onko muita koulukuntia kuin SCAFT ja Traffic in towns?
6. Mikä on maankäytön vaikutus katuhierarkiaan, katujen rooleihin?
7. Mikä on Helsingin liikennepolitiikan vaikutus katuhierarkiaan ja sen ongelmat
katuhierarkian kehittymiseen?
8. Miten sinun mielestäsi tulisi katuhierarkiaa kehittää Helsingin kantakaupungin
alueella?
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Liite 3.
HAASTATTELUKYSYMYKSET FRYKLANDER
Haastattelu on tehty sähköpostitse.
1. Vilken inflytande analysen hade till gatornas planering?
2. Vilka åtgärder har det gjort i Malmö på grund av denna studie? Har man gjort
några konkreta åtgärder på gatorna?
3. Ni har i slutet av studien följdfrågan: "Kan målpunktsmodellen användas för att
prioritera mellan de olika anspråk som finns på huvudgatorna?" Har de gjort
denna studien?
4. Hur gatuhierarkin syns i Malmö? Har ni regler (anvisningar) för gatuhierarkins
planering?
5. Huvudgatan kan inte alltid rymma alla funktioner. Har ni någon politik att prioritera funktioner?
6. Har den lokala trafikpolitiken haft någon inflytande till gatuhierarkin?
7. Har du några förslag för Helsingfors? Är samma metoder ni har i Malmö bra
också i Helsingfors/ Hur skulle man utveckla gatuhierarki i Helsingfors?
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Liite 4.
HAASTATTELUKYSYMYKSET ERIKSSON
Haastattelu on tehty sähköpostitse.
1. Minkälaiset katuluokitukset teillä on käytössä?
2. Miten katuhierarkiaa suunnitellaan Kööpenhaminassa?
3. Miten katuhierarkia näkyy Kööpenhaminassa?
4. Miten priorisoitte liikenteen eri kulkumuotoja?
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Liite 5.
Kallion suunnittelualueen palvelut ja kulttuuri. (Helsingin kaupunki. 2013i).

