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Diplomityö käsittelee elävän kaupunkiympäristön 
aineksia ja niiden edistämistä suunnittelulla. Työn 
tavoitteena oli tiivistää tanskalaisarkkitehti Jan Gehlin 
kaupunkiympäristöjen laatua koskevat kirjoitukset sel-
keäksi suomenkieliseksi kokonaisuudeksi sekä selvittää, 
miten niiden toteutumista Suomessa voidaan edistää 
suunnittelun keinoin. 

Gehlin elävään kaupunkitilaan tähtäävien suunnitte-
luperiaatteiden mahdollisuuksia Suomessa selvitettiin 
haastattelemalla kaupunkitilan suunnittelun parissa 
työskenteleviä ammattilaisia. Erityisesti pyrittiin 
selvittämään, mitkä tekijät vaikeuttavat tai jopa estävät 
elävän kaupunkiympäristön tavoitteiden toteutumista 
Suomessa. 

Gehlin teosten sisältö tiivistyy neljään osioon: kaupun-
kielämän lainalaisuuksiin, suunnittelun edellytyksiin, 
suuren mittakaavan suunnitteluperiaatteisiin ja pienen 
mittakaavan suunnitteluperiaatteisiin. Kaupunkielämän 
lainalaisuuksista tärkeintä on ymmärtää ulkotoimin-
tojen kolme ryhmää ja kaupunkitilan laadun vaikutus 
niihin. Välttämättömät toiminnot, kuten kaupassa 
käyminen, toteutuvat välttämättömän luonteensa takia 
aina, riippumatta ympäristön laadusta. Vapaaehtoiset 
toiminnot, kuten iltapäiväkävelyt, sen sijaan vaativat 
toteutuakseen hyviä olosuhteita. Sosiaaliset toiminnot, 
kuten naapurin kanssa keskusteleminen, syntyvät vält-

tämättömien ja vapaaehtoisten toimintojen yhteydessä, 
joten ympäristön laatu vaikuttaa myös niihin. Eniten 
ympäristön laatu vaikuttaa vapaaehtoisiin toimiin. 

Suunnittelun edellytyksistä tärkeintä on huomioida 
kaupungin käyttäjä, ihminen. Kaupunkitilat tulee sovit-
taa ihmisen rajallisiin aisteihin ja ihmiselle ominaiseen 
liikkumis- ja havainnoimisnopeuteen. 

Suuren mittakaavan suunnitteluperiaatteiden tavoit-
teena on ihmisten ja toimintojen kokoaminen yhteen, 
jotta kaupunkielämää voi syntyä. Tähän pyritään kes-
kittämällä ihmiset ja toiminnot samoihin paikkoihin, 
yhdistämällä erilaisia toimintoja, avaamalla toiminnot 
kaupunkitilaan ja kutsumalla ihmisiä niihin. Lisäksi py-
ritään lisäämään ulkotilassa vietettyä aikaa parantamalla 
ulko-oleskelun mahdollisuuksia.

Pienen mittakaavan suunnitteluperiaatteet pyrkivät 
synnyttämään turvallisia kaupunkitiloja, joissa on hyvät 
olosuhteet kaupunkielämän perustoiminnoille: kävele-
miselle, istumiselle, seisoskelulle, näkemiselle, kuule-
miselle ja puhumiselle. Lisäksi ne pyrkivät miellyttä-
vyyteen ja erilaisten toimintojen mahdollistamiseen. 
Erityisen tärkeää on sisä- ja ulkotilojen välisen rajavyö-
hykkeen huolellinen suunnittelu niin, että ihmiset ja 
toiminnot voivat helposti siirtyillä tilojen välillä. 

Haastattelujen perusteella mikään ei estä Gehlin 
suunnitteluperiaatteiden toteuttamista Suomessa, 
vaikka eräät tekijät niitä vaikeuttavatkin. Miellyttävien, 
ihmisläheisten kaupunkitilojen toteuttaminen on siis 
mahdollista, ja niiden saavuttaminen riippuu lähinnä 
suunnittelijoiden viitseliäisyydestä. 

Haastattelujen pohjalta arvioitiin Gehlin kokoamien 
kaupunkitilan kahdentoista laatukriteerin toteuttamisen 
hankaluutta ja tärkeysjärjestystä Suomessa. Erityistä 
huomiota vaativat ne kriteerit, joilla on suuri vaikutus 
kaupunkitilan elävyyteen ja joita on vaikeaa tai peräti 
mahdotonta parantaa jälkeenpäin. Näitä tärkeimpiä 
laatukriteereitä on neljä: suoja rikoksilta ja väkivallalta, 
suoja ikäviltä aistimuksilta, mittakaavan inhimillisyys 
sekä mahdollisuus nauttia säästä. Suoja rikoksilta ja 
väkivallalta itse asiassa sisältää kaikki laatukriteerit, kos-
ka elävä kaupunkitila on paras turva rikoksia ja niiden 
pelkoa vastaan, joten kaikkien laatukriteerien huomioi-
minen on edelleen tärkeää. 

Laatukriteerejä testattiin tapaustutkimuksilla, joissa 
niiden kautta arvioitiin kahta helsinkiläistä aukiota. 

Avainsanat: kaupunkielämä, kaupunkitila, kaupunki-
suunnittelu, ihmisen mittakaava, Jan Gehl
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This thesis studies city life and how it can be enhan-
ced by means of urban planning and design. It aims to 
summarize the writings of Danish architect Jan Gehl 
and provide a clear overview of them in Finnish. The 
second goal is to examine how these planning princip-
les can be implemented in Finland. 

The possibilities of implementing Gehl’s planning prin-
ciples in Finland were studied by interviewing planning 
professionals involved in urban planning and design. 
The interviews especially attempted to find out which 
factors complicate or even prevent the realization of the 
principles. 

The work of Gehl is divided into four main sections: 
patterns of city life, prerequisites for planning, large 
scale planning principles and small scale planning prin-
ciples. The most important aspect of city life is that it 
consists of three kinds of activities, each of which react 
differently to the quality of outdoor spaces. Necessary 
activities, such as waiting for a bus or running errands, 
take place in nearly any conditions. Optional activities  
- taking a walk or sitting in the park - only occur when 
exterior conditions are good. Social activities comprise 
all activities that depend on the presence of others in 
public spaces. Therefore they are a result of necessary 

and optional activities, and thus influenced by the qua-
lity of outdoor space. The optional activities are those 
most dependent on exterior physical conditions. 

The limitations of human senses and movement are 
essential prerequisites for planning. They must therefore 
be seen as a basis for designing outdoor spaces. 

Planning principles on the large scale attempt to bring 
together people and activities in order to create city life. 
This is done by assembling people and events, integra-
ting various activities and categories of people, inviting 
people to use the communal city space and opening 
up the edges between city spaces and buildings. The 
amount of time spent outdoors is increased by impro-
ving the possibilities for stationary outdoor activities. 

Planning principles on the small scale concentrate on 
ensuring safe outdoor spaces with good opportunities 
for basic human activities: walking, standing, sitting, 
seeing, hearing and talking. They also aim to create 
delight and opportunities for many kinds of functions. 
Careful design of the edges between buildings and 
city spaces is crucial in order to enable city life to flow 
between buildings and outside areas. 

No factors were found that prevent Gehl’s planning 
principles from being fulfilled in Finland, even though 
certain difficulties exist. In fact, it appears that achie-
ving user-friendly public spaces is entirely possible 
and mostly dependent on the planners’ willingness to 
engage in their meticulous planning. 

Gehl’s twelve quality criteria for city spaces were 
evaluated based on the interviews. Their importance as 
well as the degree of difficulty in realizing them were 
assessed. These evaluations found four quality criteria 
to be of particular importance in achieving good city 
spaces. These include protection against crime and vi-
olence, protection against unpleasant sensory experien-
ces, human scale and opportunities to enjoy the positive 
aspects of climate. 

The quality criteria were tested by using them to evalu-
ate two squares in Helsinki. 

Keywords: city life, city space, urban design, human 
scale, Jan Gehl





Aluksi

Syksyllä 2012, opiskeltuani arkkitehtuuria kuusi 
vuotta pääaineenani kaupunkisuunnittelu, näin 
tanskalaisessa taidemuseossa Jan Gehlin instal-
laation. Se käsitteli ihmisen ja nykyaikaisen 
kaupungin välistä mittakaavaristiriitaa. Tunsin 
itseni tyhmäksi: miksi en ollut ennen tullut ajatel-
leeksi asiaa, tai ylipäätään käyttäjän näkökulmaa 
kaupunkisuunnitteluun? Päätin tutustua Gehlin 
teoksiin tarkemmin. 

Tutkimusretkestäni Gehlin maailmaan syntyi 
tämä diplomityö, jonka olisin halunnut lukea 
jo opintojeni alkuvaiheessa. Toivottavasti joku 
muu ehtii lukea sen ennen oman diplomityönsä 
kirjoittamista. Työni on osoitettu suunnittelijoille, 
perustietopaketiksi elävistä kaupunkitiloista ja 
niiden suunnittelusta. Se on myös kannanottoni 
käyttäjää palvelevan arkkitehtuurin - arkitehtuu-
rin - puolesta ja sankariarkkitehtiutta vastaan. 

Haluan kiittää kaikkia minua tämän työn teke-
misessä auttaneita. Kiitos työni valvojalle, Trevor 
Harrisille, innostuksesta ja kommenteista. Kiitos 
arvokkaista haastatteluista Anne Karppiselle, 
Matti Visannille, Lauri Jääskeläiselle, Pia Ran-
taselle ja Björn Silfverbergille. Mervi Ilmoselle 
kiitos hyödyllisistä neuvoista työni rakennetta 
koskien. Vertaistuesta haluan kiittää Työhuone-
kollektiivi Yhdentoista väkeä, erityisesti Emilia 
Ellilää, joka auttoi myös monissa käytännön 
kysymyksissä. Nella Näverille valtava kiitos työni 
huolellisesta kommentoinnista ja hyvistä taitto-
neuvoista matkan varrella. 

Suurimman kiitokseni osoitan Tuomas Kettuselle 
loppumattomasta tuesta ja kannustuksesta koko 
opintojen ajan, pääsykokeista diplomityöhön asti. 
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1. Johdanto

Arkkitehdeilla ja kaupunkisuunnittelijoilla on 
paljon vaikutusvaltaa siihen, miltä päivittäi-
set elinympäristömme näyttävät. Suunnittelu 
keskittyy kuitenkin lähinnä rakennuksiin, vaikka 
varsinainen kaupunki sijaitsee niiden välissä. 
Rakennusten sisätilojen kokoja ja mittasuhteita 
on tutkittu ja niitä koskevia rakennusmääräyksiä 
ja suosituksia on paljon, mutta ulkotiloja on poh-
dittu lähinnä liikenteen ja pysäköinnin näkökul-
masta. Kaikki tietävät, että toiset kaupunkitilat 
ja kadut ovat miellyttävämpiä kuin toiset. Syitä 
näihin eroihin ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. 
Monet käyttämättömät kaupunkitilat todistavat, 
etteivät kaupunkitilojen miellyttävyyden salat ole 
suunnittelijoidenkaan tiedossa. 

Kysymys kaupunkitilojen laadun tekijöistä on 
paitsi mielenkiintoinen myös ajankohtainen. 
Elämme yksilöllisyyden ja yksityistämisen kulta 
aikaa, joka korostaa kaikille yhteisen, julkisen 
kaupunkitilan tärkeyttä oman, entistä suljetum-
man yksityiselämän vastapainona. Kaupunki-
elämän uusi herääminen on ollut havaittavissa 
Suomessa viime vuosina. Tästä kertovat erilaiset 
kaupunginosaliikkeet, Ravintolapäivän kaltaiset 
spontaanit tapahtumat ja kaupunkitilojen väliai-
kaisten käyttötarkoituksien yhteinen pohtiminen. 
Ihmisillä on halu osallistua kaupunkinsa elämään 
aktiivisesti ja toteuttaa ideoitaan itse sen sijaan, 
että jäisivät odottelemaan kaupungin päättäjien 
tai muiden julkisten tahojen toimintaa. 

Hyvät julkiset ulkotilat houkuttelevat ihmisiä 
liikkumaan ulkona ja kohtaamaan kaduilla. Ne 
voivat sitä kautta osaltaan helpottaa monia nyky-
maailman ongelmia - yksinäisyyttä, syrjäytymistä, 
yksityisautoilua ja sen kiihdyttämää ilmaston-
muutosta, liikunnan puutetta ja sen aiheuttamia 
terveysongelmia sekä rasismia ja suvaitsematto-
muutta. 

Tämän työn tavoite on (i) tiivistää Gehlin ajatuk-
set hyvän kaupunkiympäristön tekijöistä selkeäksi 
suomenkieliseksi kokonaisuudeksi ja (ii) selvittää 
miten niiden toteutumista Suomessa voisi edistää 
suunnittelun keinoin.

Gehl ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kau-
punkielämää tutkinut ja siitä kirjoittanut. Aihetta 
ovat käsitelleet myös esimerkiksi Camillo Sitte, 
Jane Jacobs, Gordon Cullen, Kevin Lynch, 
Edward T. Hall, William H. Whyte sekä Chris-
topher Alexander, jotka ovat vaikuttaneet myös 
Gehlin työhön. Gehlin kirjoitukset valitsin työn 
lähtökohdaksi niiden kattavuuden ja käytän-
nönläheisyyden vuoksi. Gehl etenee teoriasta 
käytännön suunnitteluperiaatteisiin. Lisäksi tans-
kalaisarkkitehdin näkökulman voisi samankaltais-
ten kulttuuristen ja ilmasto-olosuhteiden takia 
olettaa sopivan suomalaisen kaupunkitilapohdin-
nan pohjaksi melko hyvin. Gehlin teoksia ei ole 
käännetty suomeksi, eikä niistä englanniksikaan 
ole saatavilla selkeää tiivistelmää.

Gehlin elävään kaupunkitilaan tähtäävien suun-
nitteluperiaatteiden mahdollisuuksia Suomessa 
selvitän haastattelemalla kaupunkitilan suunnitte-
lun parissa työskenteleviä ammattilaisia. Erityi-
sesti pyrin selvittämään, mitkä asiat vaikeuttavat 
tai jopa estävät elävän kaupunkiympäristön 
tavoitteiden toteutumista Suomessa. 
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2. Hyvä kaupunkiympäristö - 
ominaisuudet ja ainekset

Työn ensimmäisessä osassa perehdyn kau-
punkielämän lainalaisuuksiin ja miellyttävien 
kaupunkitilojen suunnitteluperiaatteisiin. Luku 
koostuu Jan Gehlin kaupunkielämää käsitteleväs-
tä kirjallisuudesta tekemästäni suomenkielisestä 
tiivistelmästä. 

Luku jakaantuu neljään osaan, joista ensimmäi-
nen käsittelee kaupunkielämän lainalaisuuk-
sia. Toisessa osassa tutustutaan suunnittelun 
edellytyksiin, kuten ihmisen aisteihin. Suuren 
mittakaavan suunnitteluperiaatteita käsitellään 
kolmannessa osassa ja neljäs osa keskittyy pienen 
mittakaavan suunnitteluun. 
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vapaaehtoiset 
toiminnot

sosiaaliset 
toiminnot

Kuva 1. Kaupunkitilojen laadun vaikutus 
ulkotiloissa tapahtuvien toimintojen määrään 
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2.1. Kaupunkielämän lainalaisuuksia  

Elämä rakennusten välissä

Ulkotiloissa tapahtuvat toiminnot voidaan jakaa 
kolmeen kategoriaan. Välttämättömiä toimintoja 
ovat esimerkiksi töihin kulkeminen, kaupassa 
käyminen ja bussin odottaminen, ja ne toteutuvat 
välttämättömän luonteensa takia olosuhteista 
riippumatta. Sunnuntaikävelyt ja puistopiknikit 
taas edustavat vapaaehtoisia toimintoja, jotka 
vaativat toteutuakseen suosiolliset olosuhteet. So-
siaalisiin toimintoihin sen sijaan lukeutuvat kaik-
ki ihmisten keskinäiseen kohtaamiseen liittyvät 
tapahtumat, kuten lasten pihaleikit tai naapurin 
kanssa jutustelu, mutta myös passiivisemmat koh-
taamiset, jo pelkästään toisen ihmisen näkeminen 
tai kuuleminen. Sosiaaliset toiminnot vaativat 
toteutuakseen ihmisiä, ja ne syntyvätkin välttä-
mättömissä ja vapaaehtoisissa toimissa olevien 
ihmisten kohdatessa. Sosiaaliset toiminnat ovat 
siis välttämättömien ja vapaaehtoisten toiminto-
jen tulosta. Nämä eri toimintatyypit sekoittuvat 
käytännössä jatkuvasti, ja vaikkapa kaupassa 
käyminen voi olla yhdistelmä välttämättömyyttä, 
vapaaehtoisuutta ja sosiaalisuutta. 1

Näistä kolmesta toimintatyypistä vapaaehtoisten 
toimintojen ryhmä on riippuvaisin ympäristön 
ominaisuuksista. Tuulinen katukuilu ei houkuttele 
päiväkävelylle, eikä puistossa voi istuskella, jos ei 
ole mitään, millä istua. Olosuhderiippuvaisesta 
luonteestaan johtuen vapaaehtoisten toimintojen 
1 Gehl 2006, 9-12.

joukko on se, johon kaupunkisuunnittelulla voi 
eniten vaikuttaa. Miellyttävät kaupunkiympäris-
töt tietysti helpottavat välttämättömien toimin-
tojen suorittamista, mutta eivät vaikuta niiden 
esiintymismäärään. Vapaaehtoisten toimintojen 
määrään ne sen sijaan vaikuttavat suuresti, ja 
sitä kautta lisäävät myös sosiaalisten toimintojen 
esiintymistä.2

Sosiaaliset toiminnot liittyvät kahteen ihmisen 
perustarpeeseen, yhteyden tarpeeseen (need for 
contact) ja virikkeiden tarpeeseen (need for sti-
mulation). Kaupunkitilat mahdollistavat ihmisten 
kohtaamisen arkipäiväisten askareiden lomassa. 
Mitä enemmän ihmisiä ympäristössä liikkuu, sitä 
2 Gehl 2006, 11-13.



 Kuva 2. Kaupungissa mielenkiintoisinta ovat toiset ihmiset
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suuremmat ovat kohtaamisen mahdollisuudet. 
Yksinkertaiset näkemisen ja kuulemisen kaltaiset 
kohtaamiset ovat ensimmäinen askel ihmisten 
välisten suhteiden kehittymisessä. Passiivinen 
kohtaaminen voi toistuessaan kehittyä tuttavuu-
deksi, ystävyydeksi tai jopa elämänmittaiseksi 
ystävyydeksi. Ihmisten näkeminen ja kuuleminen 
vaativat elävän kaupunkiympäristön, siis elämää 
rakennusten välillä. Elävä kaupunkitila mahdol-
listaa kaikki ihmiskontaktin eri asteet ja häivyttää 
rajan yksin olemisen ja yhdessä olemisen välillä. 
Hyvässä kaupunkitilassa, jossa rakennusten välillä 
on elämää, voi esimerkiksi istua samalla penkillä 
tuntemattoman kanssa ja tätä kautta olla vapaasti 
ja spontaanisti yhteydessä toiseen ihmiseen. Voi 
olla sanonnan mukaan ihmisten ilmoilla. Kuol-
leessa kaupunkitilassa passiiviset ihmiskontaktin 
muodot puuttuvat, ja ihmiset ovat joko yksin tai 
tietoisesti ja suunnitellusti yhdessä. 3 

Ihmisten välisten kontaktien kirjo on laaja, alkaen 
passiivisesta näkemisestä ja kuulemisesta ja jatku-
en toistuvien kohtaamisten ja tuttavuuden kautta 
ystävyyteen ja todella läheisiin ystävyyssuhteisiin. 
Kaupunkitilan tehtävä on tuoda ihmiset toistensa 
yhteyteen ja sitä kautta mahdollistaa: 4 

•	 matalan tason yhteys (näkeminen, 
kuuleminen, samassa tilassa oleminen)

•	 matalan tason yhteyden kehittyminen 
läheisemmäksi suhteeksi

3 Gehl 2006, 15-21. 
4 Gehl 2006, 15.

•	 jo luotujen yhteyksien ylläpitäminen 
(tuttujen tapaaminen torilla, työkaverin 
kanssa jutustelu työmatkalla)

•	 tiedon saaminen ympäröivästä 
sosiaalisesta maailmasta

•	 inspiraation ja virikkeiden 
saaminen ympäristöstä

Tätä voisi verrata yritysmaailmassa tunnettuun 
ajatteluun ihmisten törmäyttämisestä, jolla tarkoi-
tetaan eri alojen edustajien tuomista yhteen. Aja-
tuksena on, että erilaisten ihmisten muodostama 
monialainen ryhmä saa aikaan jotain uudenlaista 
ja parempaa kuin mikään homogeeninen ryhmä 
yksinään olisi onnistunut saavuttamaan. Samalla 
tavoin voi ajatella, että hyvä kaupunkiympäristö 
törmäyttää erilaisia, eri-ikäisiä, eri alueilla asuvia 
ja eri ammateissa toimivia ihmisiä, jotka saavat 
uutta ajateltavaa ja kohtaamisista saattaa syntyä 
jotain odottamatonta. Nämä erilaisten ihmisten 
kohtaamiset jäävät tapahtumatta, jos kaikki py-
syvät omissa elämänpiireissään, usein melko lailla 
itsensä kaltaisten ihmisten luona, ja liikkuvat 
paikasta toiseen yksityisellä kapselillaan, omalla 
autolla, joka kaupunkielämän kannalta vastaa 
teleportilla liikkumista. Kaupunkitilassa erilaisten 
ihmisten erilaiset elämänpiirit leikkaavat keske-
nään ja ihmisillä on mahdollisuus tavata sellaisia 
ihmisiä, joita eivät muuten tapaisi. 

Ihmisen aistit tarvitsevat tutkimusten mukaan 
virikkeitä 4-5 sekunnin välein. Monilla vilkkailla 
ostoskaduilla kauppojen julkisivut ovat noin 6 

metrin levyisiä, jolloin sadan metrin matkal-
le mahtuu 15-20 kauppaa tai muuta huomion 
herättäjää. Tavallisella kävelynopeudella tämä tar-
koittaa uudenlaisia kokemuksia noin 5 sekunnin 
välein. 5 

Kaupunkien tarjoamista virikkeistä ihmisiä kiin-
nostavat eniten toiset ihmiset ja heidän tekemi-
sensä. Tästä todistavat katutaiteilijoiden keräämät 
yleisöt sekä kadunvarsikahvilat, joissa ihmiset 
lähes poikkeuksetta istuvat kasvot katuelämään 
päin. Kaupunkien tärkein anti on siis kaupun-
kielämä. 6

5 Gehl 2010, 77. 
6 Gehl 2006, 21-29.
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Vielä sata vuotta sitten kaupunkielämää hallitsi-
vat välttämättömät toiminnot, kun tiedonvälitys, 
kaupankäynti ja liikenne sijoittuivat katutilaan. 
Suuri osa työstä tapahtui ulkona ja yhteiset 
kaupunkitilat täyttyivät päivittäisiä askareitaan 
hoitavista ihmisistä. Sittemmin työnteko, kaupan-
käynti ja tiedonsiirto ovat siirtyneet sisätiloihin, ja 
yhä enenevissä määrin verkkoon, joten nykypäi-
vän kaupunkielämää hallitsevatkin vapaaehtoiset 
toiminnot. Nämä vapaaehtoiset toiminnot, jotka 
voidaan jakaa passiivisiin oleskelutoimintoihin 
ja aktiivisiin liikuntaan ja itseilmaisuun, vaativat 
kaupunkitilan laadulta paljon enemmän kuin 
välttämättömät toiminnot. 7

Kaupunkitilan laadun vaikutus 
ulkoilmatoimintoihin 

Kuten aiemmin mainittiin, kolmesta toiminta-
tyypistä erityisesti vapaaehtoiset toiminnot ovat 
olosuhderiippuvaisia. Koska sosiaaliset toiminnat 
ovat välttämättömien ja vapaaehtoisten toimien 
seurausta, nekin ovat osittain olosuhderiippuvai-
sia. Kaupunkitilojen laatu vaikuttaa siis suoraan 
vapaaehtoisiin toimintoihin ja niiden kautta 
välillisesti sosiaalisiin toimintoihin. Heikkolaatui-
sissa kaupunkitiloissa vapaaehtoisia toimintoja ei 
esiinny juuri lainkaan ja sosiaalisiakin vain vähän. 
Välttämättömät toiminnat toteutuvat olosuhteista 
riippumatta, vaikka niidenkin suorittamisesta voi-
daan kaupunkiympäristöjen laatua parantamalla 
tehdä miellyttävämpää. 

7 Gehl et al. 2006a, 8-9. 

Gehl on tutkinut kaupunkitilojen laadun paran-
tamisen seurauksia kaupunkielämään laajasti. 
Hyvä esimerkki on Kööpenhaminan keskusta, 
jossa autottomien aukioiden ja kävelykatujen 
määrää on kasvatettu vähän kerrallaan vuodesta 
1962 alkaen, sillä seurauksella että kaupunkielämä 
on vuosina 1968-1995 kasvanut merkittävästi, 
vaikkei kaupungin asukasmäärä ole juuri kasva-
nut. Tutkimusten mukaan kaupunkitilojen laatua 
parantamalla voidaan vaikuttaa sekä kaupunkielä-
män määrään, kestoon että laajuuteen. 8

Kaupunkitilojen laadun parantamisen selvä vai-
kutus kaupunkielämän määrään on todiste siitä, 
että alueen sosiaaliset tarpeet eivät ole luettavissa 
sen nykytilanteesta. Suunnitelmia Kööpenha-
minan pääkadun muuttamisesta kävelykaduksi 
kritisoitiin aikanaan sanoen, ettei katuelämä 
sovi Pohjois-Euroopan perinteisiin. Kävelykatu 
osoittautui kuitenkin menestykseksi, mikä johti 
monien muidenkin Kööpenhaminan katujen 
muuttamiseen kävelykaduiksi. Katuelämä ei siis 
puuttunut sen takia, ettei sitä haluttu tai että se 
ei sopinut Tanskan kulttuuriin, vaan koska sille ei 
ollut sopivia fyysisiä puitteita. 9

Kaupungin perinteiset käyttötarkoitukset

Julkinen ulkotila on kautta aikojen palvellut 
kolmea pääasiallista käyttötarkoitusta toimi-
malla kohtaamispaikkana, kauppapaikkana ja 
liikenneväylänä. Kaupungissa on tavattu ihmisiä, 
8 Gehl 2006, 32-37. 
9 Gehl 2006, 37.

vaihdettu ajatuksia ja kuulumisia ja saatu tietoa 
ympäröivästä yhteiskunnasta. Tärkeät tapahtumat 
kruunajaisista kokouksiin ja teloituksiin on vuo-
sisatojen ajan järjestetty julkisilla toreilla. Kau-
punki on myös toiminut markkinapaikkana, jossa 
tuotteet ja palvelut ovat vaihtaneet omistajaa, sekä 
liikenneväylänä sekä ihmisille että tavaroille. 10

Kun kävely vielä oli liikennemuodoista tärkein, 
olivat kaupungin kolme käyttötarkoitusta keske-
nään tasapainossa ja toteutuivat samanaikaisesti ja 
rinta rinnan. 1900-luvulla kukin käyttötarkoitus 
on kuitenkin muuttunut huomattavasti, varsinkin 
teollistuneissa maissa. Liikenne on muuttunut 
hitaasta kävelyliikenteestä nopeammaksi ja 
raskaammaksi moottoriliikenteeksi, joka ei enää 
sovikaan saumattomasti yhteen tapaamis- ja 
kauppatoimintojen kanssa. Kaupankäyntikin on 
muuttunut, kun myynti on siirtynyt katukojuista 
ensin kauppoihin, sitten ostoskeskuksiin, jotka 
usein sijaitsevat kaukana keskustasta tai omina 
sulkeutuneina saarekkeinaan kaupunkiraken-
teen seassa. Julkiset torit on korvattu yksityisillä 
sisätiloilla, joiden järjestystä vartijat ylläpitävät. 
Ihmisten kohtaaminen ja tiedonsiirto on myös 
muuttunut merkittävästi 1900-luvun kuluessa. 
Julkiset kuuluttajat ovat jääneet tarpeettomiksi 
painetun ja sähköisen median tuodessa tiedon 
kaikkien ulottuville. Puhelin, sähköposti, internet 
ja matkapuhelimet sekä ihmisten parantunut 
liikkuvuus ovat uudistaneet toisten ihmisten 
tapaamiskeinoja. 11

10 Gehl & Gemzøe 2000, 10-13.
11 Gehl & Gemzøe 2000, 13.



Kuva 3. Le Corbusierin funktionalistinen kaupunkisuunnitelma La ville radieuse vuodelta 1935 edusti 
pitkälle vietyä viheralueiden ja auringonvalon maksimointia, joka johti aikaisemmasta kaupunkirakenteesta 
huomattavasti poikkeavaan mittakaavaan. 

7

Tämänhetkiset kaupungit voidaan karkeasti jakaa 
neljään tyyppiin sen mukaan, miten perinteiset 
käyttötarkoitukset niissä toteutuvat suhteessa 
toisiinsa: 12 

•	 Perinteisessä kaupungissa kohtaamiset, 
kaupankäynti ja liikenne ovat keskenään 
tasapainossa ja toteutuvat rinnakkain. 

•	 Vallatussa kaupungissa yksi käyttötarkoitus, 
useimmiten autoliikenne, on vallannut alaa 
muiden käyttötarkoitusten kustannuksella. 

•	 Hylätyt kaupungit perustuvat 
autoliikenteelle ja ovat sen mukaan 
suunniteltuja. Julkiset kaupunkitilat 
on laiminlyöty, joten asukkaat ovat 
hylänneet kaupunkielämän. 

•	 Takaisinvallatussa kaupungissa 
kaupungin käyttötarkoituksille yritetään 
löytää uusi, toimiva tasapaino. 

Ulkoilmatoiminnot ja kaupunkisuunnittelun 
kehitys 

Nykytilanteen hahmottamista helpottaa kaupun-
kien ja niiden suunnittelun historian tunteminen, 
erityisesti ulkotilojen ja kaupunkielämän kannal-
ta. Erityisesti renessanssi ja funktionalismi muut-
tivat kaupunkien suunnittelua ja myös niiden 
fyysistä muotoa merkittävästi. Ennen renessanssia 
kaupungit kehittyivät vapaasti ja evolutiivises-
12 Gehl & Gemzøe 2000, 13-19.

ti. Tämän ajan kaupungeissa on miellyttäviä, 
ihmisen mittakaavaan sopivia ulkotiloja, jotka 
edelleenkin toimivat kaupunkielämän näyttämöi-
nä.13 Sellaisenaan keskiaikainen kaupunkirakenne 
ei nyky-Suomen rakentamismääräyksiä täytä, 
mutta nykyaikaan voisi tuoda ajatuksen kaupun-
gista muokattavana työkaluna eikä tavoitteena 
itsessään.

Renessanssi, ensimmäinen käännekohta, teki kau-
punkien suunnittelemisesta ammatin ja kaupun-
geista visuaalisia mestariteoksia. Visuaalisuuden 
lisäksi keskityttiin puolustuksellisiin, liikenteelli-
siin ja muodollisiin julkisiin tapahtumiin liittyviin 
seikkoihin. Näistä ylhäältäpäin suunnitelluista 
kaupungeista puuttuu keskiajan kaupunkien 
13 Gehl 2006, 39-41.

hienovaraisuus ja mittakaavan taju. Sen sijaan ne 
ovat upeita geometrisia taideteoksia – ylhäältä-
päin katsottuna. 14

Toinen käännekohta, funktionalismi, keskittyi 
terveellisyyteen ja toiminnallisuuteen. Halu 
turvata kaikille riittävä auringonvalon ja raikkaan 
ilman saanti sekä pääsy avoimiin tiloihin johti 
toisistaan irrallisiin taloihin sekä eri toimintojen 
alueelliseen erottamiseen. Kun korttelirakenne 
hajosi, hävisivät myös kadut ja aukiot, kaupunki-
elämän keskukset. Väljempi rakentaminen levitti 
ihmiset laajemmalle alueelle, kauemmas toisis-
taan, ja pienensi kohtaamisten mahdollisuutta, 
samoin kuin toimintojen eriyttäminen. 15 
14 Gehl 2006, 41-43.
15 Gehl 2006, 43-46.
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Omakotitaloalueiden rakentaminen ja yksityisau-
toilu vahvistivat kaupunkirakennetta hajauttavaa 
kehitystä entisestään. Elämä siirtyi yhteises-
tä kaupunkitilasta oman talon takapihalle tai 
ostoskeskuksiin, jotka edustivat viimeisiä mah-
dollisuuksia tavata muita ihmisiä spontaanisti. 
Sotienjälkeinen suunnittelu on siis vaikuttanut 
kaupunkielämään merkittävästi. Muiden tarpei-
den pohjalta kehiteltyjen suunnitteluperiaatteiden 
sivuseurauksena elämä rakennusten välissä on 
unohtunut, ja mahdollisuudet sille ovat lähes 
hävinneet. 16  

Ulkoilmatoiminnot nykyisessä 
sosiaalisessa tilanteessa

Nykytekniikka mahdollistaa monenlaiset kom-
munikoinnin välineet. Fyysinen kohtaaminen on 
korvattavissa sähköisellä viestinnällä ja median 
eri muodoilla. Myös paikasta toiseen liikkuminen 
on mahdollista ilman yhteyttä ulkomaailman 
tapahtumiin, yksityisautolla. Silti funktionalismia 
ja viime vuosikymmenien asuinalueita moititaan 
erityisesti julkisten tilojen puutteesta. Virtuaalisen 
yhteydenpidon monet mahdollisuudet eivät siis 
pysty korvaamaan fyysistä läsnäoloa ja kaupun-
kielämää. Tämä kaupunkielämän kaipuu on 
huomattavissa protesteissa vallitsevia suunnittelu-
käytäntöjä vastaan ja järjestäytyneiden asukkaiden 
vaatimuksissa kaupunkitilojen parantamiseksi. 17 

Kaupunkielämän kaipuuta lisäävät entisestään 
16 Gehl 2006, 43-47.
17 Gehl 2006, 49.

viime vuosikymmenien kehitystrendit. Perheiden 
koko on pienentynyt ja samalla tarve sosiaalisille 
mahdollisuuksille kodin ulkopuolella on kasva-
nut. Vuonna 1992 suomalaisessa perheessä oli 
keskimäärin 2,99 henkilöä, kun vuonna 2012 
vastaava luku oli 2,78 18. Väestön ikääntyminen 
on toinen merkittävä muutos. Useissa teollisuus-
maissa on kasvava joukko hyväkuntoisia senio-
reita, joilla on paljon vapaa-aikaa ja halu käyttää 
julkisia tiloja. Kolmas sosiaalinen muutos on työn 
tehostuminen ja automatisoiminen, ja sitä kautta 
yksipuolistuminen, jonka seurauksena työnteki-
jöiden sosiaalisuudelle ja luovuudelle täytyy löytää 
ilmentämiskanavia työpaikan ulkopuolelta.19 
Gehlin mainitsemien muutosten lisäksi ainakin 
Suomessa on kasvava määrä yksinasuvia. Vuonna 
1992 yhden hengen talouksien osuus Suomen 
asuntokunnista oli 33%, vuonna 2012 se oli jo 
41% 20. Perhekoon pienenemisen tapaan myös 
yksin asuminen lisää sosiaalisten kontaktien tar-
vetta kodin ulkopuolella. Gehlin mukaan julkiset 
ulkotilat omasta asuinalueesta kaupungin julkisiin 
puistoihin voisivat tarjota fyysiset puitteet näiden 
uusien tarpeiden täyttämiselle.  

Kaupunkiyhteisöjen muuttuneet olosuhteet 
ilmenevät viimeaikaisissa kaupunkielämän muu-
toksissa. Eri puolilla maailmaa autojen valtaamia 
kaupunkikeskustoja on muutettu kävelykatujen 
verkostoiksi ja sen seurauksena elämä raken-
nusten välissä on lisääntynyt huomattavasti, 
18 SVT: Perheet [verkkojulkaisu].
19 Gehl 2006, 50.
20 SVT: Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu].

paljon enemmän kuin kaupallisten palveluiden 
lisääntyminen antaisi aihetta. Kööpenhaminan 
vuonna 1962 alkaneen muutoksen seurauksena 
kaupunkielämä on vuosittain monipuolistunut ja 
tullut yhä kekseliäämmäksi. On syntynyt erilaisia 
kansanjuhlia, joita ei aiemmin uskottu mah-
dolliseksi Skandinaviassa. Myös arkipäiväisem-
pien toimintojen määrä ja monipuolisuus ovat 
lisääntyneet. Vaikka kaupunki ei ole merkittävästi 
kasvanut, on sosiaalisten ja vapaa-ajantoimintojen 
määrä moninkertaistunut. 21 

Kaupunkitilojen laatua parannettaessa kannattaa 
huomio ja ponnistelut keskittää jokapäiväisiin ti-
lanteisiin ja arjen tapahtumapaikkoihin. Julkisten 
tilojen tulisi tarjota

•	 toivottavat olosuhteet 
välttämättömille toiminnoille

•	 toivottavat olosuhteet vapaaehtoisille 
vapaa-ajan toiminnoille

•	 toivottavat olosuhteet 
sosiaalisille toiminnoille.

Hyvän kaupungin perusominaisuuksia, niin en-
nen kuin nykyäänkin, ovat mahdollisuus liikkua 
helposti ja luottavaisin mielin, mahdollisuus vii-
pyillä kaupungissa tai asuinalueilla, mahdollisuus 
nauttia paikoista, rakennuksista ja kaupunkielä-
mästä sekä mahdollisuus tavata muita ihmisiä, 
sekä spontaanisti että suunnitellusti. 22

21 Gehl 2006, 50.
22 Gehl 2006, 51. 
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2.2. Suunnittelun edellytykset   

Prosessit ja projektit

Fyysiset rakenteet voivat vaikuttaa asukkaiden 
sosiaaliseen tilanteeseen. Paikoissa, joissa on 
elävät yhteiset ulkotilat, naapurukset tapaavat 
enemmän. Pelkkä arkkitehtuuri ei kuitenkaan 
riitä takaamaan läheisiä naapurussuhteita, sillä 
syvempien suhteiden ja yhteistoiminnan kehit-
tyminen vaatii yleensä jonkin yhteisen tekijän. 
Fyysisellä ympäristöllä on enemmän vaikutusta 
pinnallisempien ja usein käytännönläheisempien 
yhteyksien syntyyn. Ympäristö voidaan suunnitel-
la hankaloittamaan tai jopa estämään asukkaiden 
välisiä yhteyksiä. Toisaalta voidaan suunnitella 
sellainen ympäristö, joka tarjoaa mahdollisimman 
laajan kirjon erilaisia kohtaamismahdollisuuksia, 
jolloin sosiaaliset prosessit ja rakennusprojektit 
voivat tukea toisiaan. Julkisten tilojen kanssa 
työskennellessä tuleekin ajatella juuri niin, että 
suunnittelulla voidaan estää tai edistää kaupunki-
elämän mahdollisuuksia. 23 

Rakennusprojektien ja sosiaalisten prosessien 
vuorovaikutus näkyy Tinggårdeniin Kööpenha-
minan eteläpuolelle vuonna 1978 rakennetussa 
vuokra-asuntokohteessa (kuva 4). Tämän koko-
naisuuden 80 asuntoa on jaettu kuuteen noin 15 
asunnon ryhmään, joilla kaikilla on oma yhteis-
rakennus. Kunkin ryhmän asunnot asettuvat 
yhteisen ulkotilan ja yhteisrakennuksen ympärille. 
Asuntoryhmiä yhdistää aluetta halkova päätie, 
23 Gehl 2006, 53-55. 

jonka varrella on myös koko alueen yhteinen 
yhteistalo. Kokonaisuuden fyysinen rakenne 
heijastaa ja tukee alueelle haluttua sosiaalista 
rakennetta. Sosiaalisten ryhmien hierarkia näkyy 
julkisten tilojen hierarkiassa. Perheet tapaavat 
omissa olohuoneissaan, lähinaapurit yhteisellä 
pihallaan ja koko alueen asukkaat pääkadulla. 
Tinggårdenin ja vastaavien kohteiden perustava 
ajatus on, että fyysinen rakenne tukee sosiaalista 
rakennetta sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. 
Visuaalinen tuki ilmenee niin, että alueen raken-
ne tekee sosiaaliset ryhmät näkyviksi asuntojen 

ryhmittelyllä. Fyysinen tuki tarjoaa sosiaalisten 
prosessien toteutumispaikoiksi yhteisiä sisä- ja 
ulkotiloja hierarkian eri tasoilla. 24 

Tinggårdenin kaltaisten, selvästi jaoteltujen aluei-
den vastakohtia ovat monissa lähiöissä tavattavat 
omakotitalomatot ja kerrostaloalueet. Tällaisissa 
paikoissa sosiaalisen hierarkian pienin yksikkö 
on yleensä perhe. Pienimmän yksikön ja suuren 
julkisen kaupunkitilan välillä on vain epämää-
räisiä rajauksia. Fyysinen rakenne on samalla 

24 Gehl 2006, 57. 

Kuva 4. Tinggården. Kukin asuntoryhmä (A-F) kiertyy oman pihansa ja yhteisrakennuksensa (2) ympärille. 
Asuntoryhmät asettuvat pääkadun varteen, jossa on myös koko alueen yhteinen monitoimitalo. 



Kuva 5. Ihmisen pystysuuntainen näkökenttä. 
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tavalla jäsentelemätön. Asuinalueilla ei ole selkeää 
sisäistä rakennetta eikä yksiselitteisiä rajoja. On 
vaikeaa sanoa mihin yksittäinen asunto kuuluu tai 
missä jokin asuinalue päättyy tai vaihtuu toiseen. 
Näiden asuinalueiden suunnittelussa harvoin 
otetaan huomioon yhteisöllisen toiminnan ta-
pahtumapaikkoja tai edes niiden mahdollisuutta. 
Tällainen epäselvä fyysinen rakenne on todellinen 
este elämälle rakennusten välissä. 25 

Nämä esimerkit havainnollistavat sosiaalisten 
ja fyysisten rakenteiden yhdistämisen suomia 
mahdollisuuksia ja korostavat, että julkiset tilat ja 
kaupunkielämä tulisi nähdä vahvassa yhteydessä 
sosiaalisiin prosesseihin ja ryhmäkokoihin. 26 

Yhteistilojen hierarkkisessa systeemissä ja niiden 
suhteessa eri sosiaalisiin ryhmiin on nähtävissä 
erilaisia yksityisyyden ja julkisuuden astevaihte-
luita. Yksityisyyden asteikko voisi olla karkeasti 
seuraavanlainen: Asunto on yksityinen, samoin 
kuin siihen liittyvä ulkotila – parveke tai piha. 
Muutaman asunnon yhteinen piha on fyysisestä 
saavutettavuudestaan huolimatta puoliyksityinen, 
koska se on niin läheisessä yhteydessä kouralli-
seen yksityisasuntoja. Asuinalueen yhteispiha on 
puolijulkinen, ja kaupungin keskustori on täysin 
julkinen. Yksityisyyden skaala voi olla myös 
paljon monivaiheisempi kuin esimerkin nelipor-
tainen malli. Se voi myös olla paljon epäselvempi, 
kuten jäsentelemättömässä omakotilähiössä. 
Tärkeämpää kuin keskustelu jonkun tietyn tilan 
25 Gehl 2006, 58.
26 Gehl 2006, 58. 

yksityisyysasteesta on tiedostaa koko asteikon 
olemassaolo ja sen eri asteiden tarpeellisuus. 27 

Hierarkkisten sosiaalisen ja fyysisen rakenteen 
luominen mahdollistaa siirtymisen pienistä ja 
yksityisistä ryhmistä ja tiloista asteittain kohti 
suurempia ja julkisempia tiloja ja tuntemattomia 
ihmisjoukkoja. Oman asunnon ulkopuoliset tilat 
tuntuvat turvallisemmilta ja omemmilta kun heti 
omalta ovelta ei tarvitse astua suoraan suureen, 
julkiseen tilaan. Asukkaan kokema elinpiiri voi 
laajeta reilusti asunnon ulkopuolelle, mikä jo 
itsessään saattaa lisätä julkisten tilojen käyt-
töä. Vanhemmat esimerkiksi saattavat päästää 
lapsensa yksin ulos leikkimään nuorempana 
kuin muuten uskaltaisivat. Puoliyksityiset, tutut 
tilat asunnon läheisyydessä myös mahdollistavat 
naapureiden paremman tuntemisen ja sitä kautta 
suuremman sosiaalisen valvonnan ja jaetun vas-
tuun yhteisestä tilasta. 28 

Yksityisyysasteeltaan erilaisten julkisten tilojen 
lisäksi tärkeitä ovat sujuvat siirtymät niiden vä-
lillä. Siirtymät olisi hyvä osoittaa jollain fyysisellä 
rakenteella, joka ei kuitenkaan saa olla niin järeä, 
että se estäisi tilojen väliset yhteydet. Esimer-
kiksi lasten on hyvä nähdä, onko naapuripihalla 
leikkikavereita. 29 

27 Gehl 2006, 58-59. 
28 Gehl 2006, 59-61. 
29 Gehl 2006, 61. 

Aistit, viestintä ja mittasuhteet

Ihmisen aistien ja niiden toiminnan tunteminen 
on tärkeä esitieto kaikenlaisten ulkotilojen ja 
rakennusten suunnittelulle ja mitoittamiselle. 
Kuulo- ja näköaisti ovat pääasemassa sosiaalisista 
toiminnoista tärkeimmässä, toisten ihmisten nä-
kemisessä ja kuulemisessa, joten niiden toiminta 
on perustavanlaatuinen suunnittelutekijä. Aistien 
toiminnan tunteminen auttaa ymmärtämään 
myös muita suoria viestintätapoja sekä sitä, miten 
ihminen havainnoi tiloja ja mittasuhteita. 30 

Ihmisen liike on luonnostaan lähinnä vaakasuun-
taista ja nopeudeltaan noin 5 km/h, ja näihin 
olosuhteisiin myös ihmisen aistijärjestelmä on 
mukautunut. Aistit suuntautuvat pääasiassa 
30 Gehl 2006, 63. 
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eteenpäin, ja näköaisti, yksi kehittyneimmistä 
ja hyödyllisimmistä aisteistamme, on selvästi 
vaakasuuntainen. Vaakasuuntainen näkökenttä on 
paljon laajempi kuin pystysuuntainen. Eteenpäin 
katsoessa on mahdollista nähdä kummallekin 
sivulle jopa 90 asteen verran. Alaspäin näkökent-
tä on paljon kapeampi kuin sivuille, ja ylöspäin 
vieläkin suppeampi. Pystysuuntaista näkökenttää 
kaventaa yläpuolelta vielä se, että kävellessään 
ihminen yleensä katsoo 10 astetta vaakalinjasta 
alaspäin nähdäkseen minne on menossa. Kadulla 
kulkeva ihminen näkee käytännössä ainoastaan 
rakennusten maantasokerrokset sekä katutilan 
tapahtumineen. Havaittavien tapahtumien on 
siksi tapahduttava katselijan edessä ja suunnilleen 
samalla tasolla tämän kanssa. Tämä vaatimus on 
nähtävissä kaikenlaisten katsomotilojen suunnit-
telussa. Teattereissa lippujen hinnat laskevat sitä 
mukaa kun noustaan näyttämötason yläpuolelle, 
eikä kukaan suostuisi istumaan näyttämötason 
alapuolella. Kaikkialla ihmisten liike ja erilaiset 
toiminnot tapahtuvat vaakapinnalla, sillä tasolta 
toiselle siirtyminen, näkeminen ja keskustelemi-
nen on huomattavasti vaikeampaa. 31 

Edward T. Hall jakaa aistit kahteen ryhmään sen 
perusteella, miten ne liittyvät ihmisten välisiin 
yhteyksiin ja ympäristön kokemiseen: kaukore-
septoreihin – silmät, korvat, nenä – sekä lähire-
septoreihin – iho ja lihakset 32. Kaupunkielämän 
havainnoinnissa erityisen tärkeitä ovat kaukore-
septorit. 
31 Gehl 2006, 63-64. 
32 Hall 1969, 41-63. 

Hajuaisti toimii hyvin rajallisella alueella. Vain 
alle metrin päästä voi yleensä haistaa toisten 
ihmisten hiuksista, ihosta ja vaatteista lähteviä 
tuoksuja. Hajuvedet ja vahvat ominaishajut voi 
havaita 2-3 metrinkin päästä, mutta tätä kauem-
paa ihminen haistaa vain paljon voimakkaampia 
hajuja. 33 

Kuuloaistilla on suurempi toiminta-alue. 7 metrin 
etäisyyksiin asti korva toimii hyvin, ja keskuste-
lun ylläpitäminen on melko vaivatonta. Noin 35 
metriin asti on mahdollista kuulla esimerkiksi 
luennoitsijaa sekä esittää tälle kysymyksiä, mutta 
kunnollinen keskustelu ei enää ole mahdollista. 
Yli 35 metrin etäisyyksillä toisten ihmisten kuu-
leminen vaikeutuu huomattavasti. Kovan huudon 
kuulee, mutta siitä ei saa enää selvää. Yli kilo-
metrin päästä voi kuulla vain todella kovia ääniä, 
kuten laukauksen. 34 

Näköaistilla on kuuloa laajempi toiminta-alue. 
Silmä erottaa tähdet, ja monesti on mahdollista 
nähdä lentokoneita, jotka lentävät niin kaukana, 
ettei niitä kuule. Toisten ihmisten havainnoimi-
sessa näkökyvylläkin on kuitenkin määrätyt rajat. 
Toisen ihmisen voi nähdä ja tunnistaa ihmiseksi 
½-1 kilometrin päästä, riippuen esimerkiksi 
taustasta, valaistuksesta ja erityisesti siitä, liik-
kuuko ihminen vai ei. Noin 100 metrin pää-
hän tullessa hahmot muuttuvat yksilöiksi. Tätä 
etäisyyttä voidaan kutsua sosiaaliseksi näköalu-
eeksi. Esimerkiksi uimarannoilla ihmiset tekevät 
33 Gehl 2006, 64. 
34 Gehl 2006, 64. 

leirinsä noin 100 metrin päähän toisten leireistä, 
niin kauan kuin tilaa riittää. Tältä etäisyydeltä 
voi kokea olevansa ihmisten ilmoilla näkemättä 
kuitenkaan keitä toiset ihmiset ovat tai mitä he 
tekevät. 70-100 metrin etäisyydellä alkaa olla 
mahdollista päätellä ihmisen sukupuoli, likimää-
räinen ikä ja mitä hän tekee sillä hetkellä. Tutut 
ihmiset tunnistaa jo vaatteista ja kävelytavasta. 
70-100 metrin raja vaikuttaa myös esimerkiksi 
urheiluareenoilla. Esimerkiksi jalkapallokentillä 
kauimmainen penkki on usein 70 metrin päässä 
kentän keskipisteestä. Kauempaa katsojat eivät 
enää voisi seurata peliä. 35 

Vasta paljon lyhemmillä etäisyyksillä on mah-
dollista erottaa ne yksityiskohdat, joista muut 
ihmiset erottaa yksilöiksi. Noin 30 metrin päästä 
hiustyylit, kasvonpiirteet ja ikä alkavat näkyä, ja 
myös harvemmin tavattavat tuttavat ovat tun-
nistettavissa. 20-25 metrin katseluetäisyydeltä 
useimmat ihmiset pystyvät huomaamaan toisten 
tunteet ja mielialat. Tällä kohtaa tapaamisista 
alkaa tulla mielenkiintoisia ja merkityksellisiä 
kaupunkielämän sosiaalisten toimintojen kan-
nalta. Teatteri on hyvä esimerkki tästä: katsomon 
perimmäisestä penkistä näyttämölle on yleensä 
enintään 30-35 metrin etäisyys. Vaikka näytteli-
jöiden esittämien tunteiden välittymistä yleisölle 
voidaan tehostaa meikillä ja eleiden liioittelulla,  
yleisö on istuttava tarpeeksi lähellä saadakseen 
esityksestä jotain irti. 36 

35 Gehl 2006, 65. 
36 Gehl 2006, 65-67. 



”Heidän kasvoillaan koko maailman 
metroilme: kun ei voi nähdä ulos ja 

kanssamatkustajat istuvat ja seisovat liian 
lähellä, aivan kuten hississäkin, ihmiset 

säilyttävät välimatkan siten etteivät ole läsnä 
omassa ruumiissaan. Maanalainen matka 
on vain välitila. Siksi voinkin ujostelematta 

tarkkailla ympärilläni olevia kasvoja, samalla 
kun tuijotan suoraan eteeni, ja näyttää siltä 

kuin minäkään en olisi siellä.”  
Vivi-Ann Sjögren, Meksikon-päiväkirja
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Tarkasteluetäisyyden pienentyessä edelleen tiedon 
määrä ja intensiteetti kasvavat merkittävästi, 
sillä muut aistit alkavat täydentää näköaistin 
tarjoamaa tietoa. 1-3 metrin etäisyydellä tiedon 
yksityiskohtaisuus on jo merkityksellisen ihmis-
kontaktin vaatimalla tasolla. Tavalliset keskustelut 
tapahtuvatkin yleensä tällä etäisyydellä. Vielä 
pienemmillä välimatkoilla mielikuvat ja tunteiden 
havaitseminen vahvistuvat entisestään. 37 

Aistikokemusten vahvuuden ja etäisyyden vuo-
rovaikutusta käytetään laajasti ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä. Voimakkaat tunneyhteydet 
koetaan lähietäisyydellä, 0-½ metrin päässä, 
jolloin kaikki aistit toimivat yhdessä ja pienet-
kin yksityiskohdat ja nyanssit koetaan tarkasti. 
Heikommat yhteydet tapahtuvat suuremmilla, 
½-7 metrin etäisyyksillä. Etäisyyksiä käytetään 
hyvin tietoisesti lähes kaikissa kohtaamisissa. 
Osallistujien välimatka pienenee, jos ilmenee 
yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Keskusteli-
jat siirtyvät lähemmäs toisiaan tai nojautuvat 
eteenpäin tuoleissaan. Toisaalta etäisyyttä lisätään, 
jos kiinnostus vähenee, esimerkiksi keskustelun 
lähestyessä loppuaan osallistujat usein ottavat pari 
askelta taaksepäin ilmaistakseen halunsa lopettaa 
keskustelun. 38 

Myös kielessä on monia viittauksia kanssakäy-
misen voimakkuuden ja etäisyyden väliseen 
yhteyteen. Puhutaan läheisistä ystävyyssuhteista, 
läheisistä, kaukaisista sukulaisista ja etäisyyden 
37 Gehl 2006, 67. 
38 Gehl 2006, 67. 

pitämisestä johonkuhun. Etäisyyden käyttämi-
nen sosiaalisten tilanteiden voimakkuuden ja 
läheisyyden säätelemiseen sekä keskustelujen 
alun ja lopun ilmaisemiseen viittaa siihen, että 
keskustelut vaativat tietyn tilan toteutuakseen. 
Esimerkiksi hissit ovat käytännössä mahdottomia 
tiloja keskusteluille, samoin vain metrin syvyiset 
etupihat. Kummastakin puuttuu mahdollisuus 
välttää ei-toivottuja kontakteja tai perääntyä 
epämiellyttävästä keskustelusta. Liian syvillä etu-
pihoilla keskustelut eivät toisaalta pääse koskaan 
alkamaan. 39 

Edward T. Hall on määritellyt joukon sosiaalisia 
etäisyyksiä 40, eli Länsi-Euroopan ja Amerikan 
kulttuuripiirissä yleisesti erilaisissa kanssakäynnin 
muodoissa käytettyjä tavanomaisia etäisyyksiä. 
Intiimillä etäisyydellä, 0-45 cm, ilmaistaan vah-
39 Gehl 2006, 67. 
40 Hall 1969, 113-129. 

voja tunteita, kuten rakkautta, hellyyttä ja myös 
voimakasta suuttumusta. Yksityinen etäisyys, 
45-120 cm, on läheisten ystävien ja perheen-
jäsenten välinen keskusteluetäisyys, joka toteutuu 
esimerkiksi ruokapöydän ääressä. Sosiaalista 
etäisyyttä, 1,2 – 3,7 m, käytetään kavereiden, 
tuttavien, naapureiden ja työtovereiden kanssa 
jutellessa. Sohvaryhmä on hyvä esimerkki sosiaa-
lisen etäisyyden fyysisestä ilmentymästä. Julkista 
etäisyyttä, yli 3,7 metriä, käytetään muodollisem-
missa tilanteissa. Se toteutuu esimerkiksi opetus-
tilanteissa, yhdensuuntaisessa viestinnässä, tai kun 
joku haluaa nähdä ja kuulla jonkin tapahtuman 
joutumatta itse osaksi sitä. 

Etäisyyden suhteella erilaisten tilanteiden 
voimakkuuteen ja läheisyyteen on tärkeä vas-
taavuus arkkitehtonisten etäisyyksien yleisessä 
havaitsemisessa. Pienimittakaavaisissa tiloissa 
rakennukset, yksityiskohdat ja tiloissa liikkuvat 
ihmiset koetaan lähietäisyydeltä ja siksi melko 
voimakkaasti. Tällaiset tilat koetaan intiimeiksi 
ja lämpimiksi. Vastaavasti leveitä katuja, korkeita 
taloja ja suuria tiloja pidetään kylminä ja persoo-
nattomina. 41 

Sen lisäksi, että kohteiden ja tapahtumien on 
oltava suunnilleen silmien tasolla tullakseen 
nähdyiksi, ja että ihmisen näkökentän rajallisuus 
on huomioitava, vaatii toisten ihmisten kokemi-
nen myös riittävästi aikaa nähdä sekä käsitellä 
näkemänsä. Näköelimet on suunniteltu tekemään 
ja käsittelemään havaintoja kävely- tai juoksuno-
41 Gehl 2006, 69. 



Seinät - ei seiniä

Pitkät etäisyydet 
- lyhyet 
etäisyydet

Nopea liike   
- hidas liike

Tasoerot   
 - yksi taso

Suuntautuminen 
poispäin toisista 
- suuntautuminen 
toisia kohti

Kuva 6. Aisteihin liittyvät mahdollisuudet ja 
rajoitukset voidaan tiivistää viiteen keinoon, joilla 
suunnittelijat voivat edistää joko eristystä tai 
vuorovaikutusta. 
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peudella, 5-15 kilometrin tuntinopeudella. Jos 
liikenopeutta lisätään, kyky huomata yksityiskoh-
tia ja tuottaa nähdyistä asioista merkityksellistä 
sosiaalista tietoa laskee jyrkästi. Tämä ilmiö 
on huomattavissa moottoriteillä, joissa yhdellä 
kaistalla sattunut onnettomuus usein hidastaa lii-
kennettä kumpaankin suuntaan, koska ohi ajavat 
joutuvat hidastamaan kävelynopeuteen nähdäk-
seen, mitä on tapahtunut. 42 

Kun kaksi ihmistä kävelee toisiaan kohti kadulla, 
he näkevät tai tunnistavat toisensa noin puoli 
minuuttia ennen kohtaamista. Tämän puolimi-
nuuttisen aikana heidän toisistaan saaman tiedon 
määrä ja yksityiskohtaisuus kasvaa vähitellen, 
jolloin heillä on aikaa reagoida tilanteeseen. Jos 
reaktioaikaa lyhennetään, kyky havaita tilanne ja 
reagoida siihen häviää. 43 

Kohteita täytyy suurentaa huomattavasti, jotta 
nopeasti liikkuvien ihmisten olisi mahdollis-
ta huomata ne. Tämän takia autokaupungin ja 
kävelykaupungin koot ja mittasuhteet ovat hyvin 
erilaiset. Autokaupungissa kylttien ja mainosten 
täytyy olla hyvin suuria ja selkeitä tullakseen 
nähdyiksi. Rakennukset ovat suuria, eikä niissä 
ole yksityiskohtia, joita autoilijat eivät kuitenkaan 
ehtisi nähdä. Ihmiskasvot ja ilmeet ovat liian pie-
nimittakaavaisia tullakseen lainkaan nähdyiksi. 44 

On tärkeää huomata, että kaikki merkitykselliset 
42 Gehl 2006, 69-71. 
43 Gehl 2006, 71. 
44 Gehl 2006, 71. 

sosiaaliset tapahtumat, vahvat kokemukset, kes-
kustelut ja hyväilyt tapahtuvat ihmisten seistessä, 
istuessa, maatessa tai kävellessä. Junan tai auton 
ikkunasta voi nähdä vilauksen muista ihmisis-
tä, mutta elämä tapahtuu jalkaisin. Vain silloin 
tilanne toimii mielekkäänä kanssakäymisen ja 
tiedon saamisen mahdollisuutena, kun yksilö on 
kuin kotonaan ja voi valintansa mukaan kokea, 
pysähtyä tai osallistua. 45 

Kaupunkielämä on prosessi

Kaupunkielämä on mahdollisesti itseään ruokkiva 
prosessi. Kun joku tekee jotain, se houkuttelee 
muita joko osallistumaan tai vain seuraamaan ta-
pahtumaa. Tällä tavoin ihmiset ja tapahtumat voi-
vat innostaa toisiaan. Kun tapahtumaketju lähtee 
käyntiin, on sen seurauksena syntynyt toiminta 
yleensä runsaampaa ja monipuolisempaa kuin 
alkuperäiset yksittäiset toimet yhteensä. Kotona 
toiminnat ja perheenjäsenet liikkuvat huoneesta 
toiseen tapahtumien keskipisteen muuttuessa. 
Lapset esimerkiksi leikkivät usein keittiössä 
ruuanlaiton aikana. Leikki on itseään ruokkiva 
prosessi. Leikkivät lapset innostavat muita liitty-
mään joukkoonsa, ja pieni porukka kasvaa äkkiä 
suureksi. Sama kaava toimii julkisissa tiloissa. 
Jos jossain on paljon ihmisiä tai jokin tapahtuma 
on käynnissä, mukaan alkaa liittyä enemmän 
ihmisiä ja tapahtumia, ja sekä toimintojen laajuus 
että kesto kasvavat. Jotain tapahtuu, koska jotain 
tapahtuu. 46 
45 Gehl 2006, 72. 
46 Gehl 2006, 73. 



Kuva 7. Mitään ei tapahdu koska mitään ei 
tapahdu. Kerrostalon pihalla ei ole mitään 
tekemistä, ei siis ole syytä jäädä ulos oleskelemaan. 
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Kaupunkielämän prosessiluonteisuus selittää 
osittain, miksi jotkin asuinalueet tuntuvat niin 
tyhjiltä ja kuolleilta. Vaikka asioita tapahtuu, ovat 
ihmiset ja tapahtumat niin etäällä toisistaan, ett-
eivät yksittäiset tapahtumat kohtaa ja pääse kas-
vamaan yhdessä suuremmiksi tapahtumaketjuiksi. 
Silloin prosessi kääntyy negatiiviseksi: mitään ei 
tapahdu, koska mitään ei tapahdu. Lapset eivät 

viihdy autiolla pihalla, vaan jäävät mieluummin 
television ääreen. Pihapenkeillä ei istu vanhuksia, 
koska heillä ei ole siellä mitään nähtävää. Ikku-
nastakaan ei ole kiva katsella ulos, kun ulkona ei 
näy juuri ketään. Tällainen negatiivisen prosessin 
köyhdyttämä kaupunkielämä - eli sen puute - on 
nähtävissä monissa lähiöissä, joissa ihmiset ja 
tapahtumat on hajautettu äärimmilleen. 47 

Vastaavia negatiivisia prosesseja liittyy vanho-
jen kaupunkialueiden uudistustoimiin, joissa 
passiiviset parkkitalot, huoltoasemat ja suuret 
liikerakennukset pienentävät ihmisten ja tapah-
tumien tiheyttä. Katujen luontevan, asukkaiden 
jokapäiväiseen elämään liittyvän toiminnan määrä 
pienenee ihmismäärän vähetessä, jolloin kau-
punkiympäristön laatu heikkenee. Kadusta tulee 
ei-kenenkään-maata, jossa kukaan ei halua olla. 
Julkisen tilan hajoaminen ja katujen vähittäinen 
muuttuminen ketään kiinnostamattomaksi väliti-
laksi edistää merkittävästi ilkivaltaa ja rikollisuut-
ta. Kun rikollisuudesta tai pelosta tulee ongelma, 
ihmiset pysyvät poissa kaduilta, ja noidankehä on 
valmis. 48 

Positiivisen prosessin mahdollistamiseen liit-
tyen on tärkeää huomata, että kaupunkielämä, 
tietyssä tilassa nähtävät ihmiset ja tapahtumat, 
on tapahtumien määrän ja keston tulo. Tärkeää ei 
siis ole vain ihmisten tai tapahtumien määrä, vaan 
ulkotilassa vietettyjen minuuttien määrä. Jos kol-
me ihmistä oleskelee etupihallaan tunnin ajan tai 
47 Gehl 2006, 73. 
48 Gehl 2006, 75-77. 

jos kolmekymmentä ihmistä viettää etupihallaan 
kuusi minuuttia kukin, on toiminnan yhteenlas-
kettu määrä sama. Tunnin kuluessa katutilassa on 
joka hetki keskimäärin kolme ihmistä. Ihmisten 
tai tapahtumien lukumäärä ei siis yksinään anna 
todenmukaista kuvaa alueen aktiviteettitasos-
ta, sillä koettu kaupunkielämä on yhtä paljon 
riippuvainen ulkona tapahtuvien toimintojen 
kestosta. Tämä merkitsee, että kaupunkitiloja 
voidaan elävöittää sekä lisäämällä julkisten tilojen 
käyttäjämääriä että edistämällä pidempiaikaista 
ulkotilassa oleskelua. 49 

Jos liikenopeutta pienennetään nopeudesta 60 
km/h nopeuteen 6 km/h, kaduilla olevien ihmis-
ten määrä vaikuttaa kymmenkertaistuvan, koska 
jokainen heistä on näkökentässä kymmenkertai-
sen ajan. Tämä on tärkein syy siihen, miksi Ve-
netsian kaltaisissa jalankulkukaupungeissa on niin 
vilkas katuelämä. Siellä kaikki liikenne on hidasta, 
toisin kuin autokaupungeissa, joissa liikenteen 
nopeus vähentää kaupunkielämää. Ulkotiloissa 
tapahtuviin toimintoihin ja ihmisten kohtaamis-
mahdollisuuksiin vaikuttaa valitun kulkumuodon 
lisäksi se, kuinka kauas asunnosta auto pysäköi-
dään. Mitä kauempana kotiovesta parkkipaikka 
on, sitä enemmän alueella tapahtuu, sillä hidas 
liikenne synnyttää eläviä kaupunkeja. 50 

Vastaavasti kaupunkitilojen aktiivisuustasoon 
vaikuttaa kaikkien niissä tapahtuvien toiminto-
jen kesto. Jos julkiset tilat houkuttelevat ihmisiä 
49 Gehl 2006, 77. 
50 Gehl 2006, 77. 



Kuva 8. Keskittävä 
kaupunkirakenne. 
Telc, Tšekin tasa-
valta. 

15

viipymään pitkään, riittää jo muutama ihminen 
ja tapahtuma nostamaan alueen aktiivisuutta 
melkoisesti. Jos jonkin asuinalueen ulkotiloja pa-
rannetaan niin, että asukkaat viihtyvät ulkotiloissa 
20 minuuttia entisen 10 minuutin sijaan, alueen 
elävyys kaksinkertaistuu. Autoilun vaihtaminen 
jalankulkuun lisää jonkin alueen läpi kulkemiseen 
vaadittavaa aikaa ehkä noin 2 minuuttia, joten 
alueen elävyyden kannalta ulko-oleskelun kesto 
on huomattavasti merkittävämpi tekijä kuin 
liikennemuodon valinta. Pitkäkestoinen ulko-
na oleskelu synnyttää eläviä kaupunkeja. Tämä 
selittää suurelta osin, miksi monilla kerrosta-
loalueilla on niin hiljaista, vaikka asukkaita on 
paljon. Asukkailla ei ole mitään syytä jäädä ulos, 
koska ei ole mitään oleskelupaikkaa eikä miele-
kästä tekemistä, joten he kulkevat suoraan omaan 
asuntoonsa. Sen sijaan esimerkiksi rivitaloalueet 
saattavat pienemmästä asukasmäärästä huolimat-
ta olla paljon elävämpiä, koska asukkaat viettävät 
enemmän aikaa ulkona, pienillä etupihoillaan. 51 

Ihmisten ja tapahtumien määrän sekä ulkona 
vietetyn ajan yhteys kaupunkielämään osoittaa 
tärkeän keinon kaupunkielämän edellytyksien pa-
rantamiseen uusilla ja vanhoilla alueilla, nimittäin 
ulkona oleskelun edellytyksien parantamisen. 52 

51 Gehl 2006, 79. 
52 Gehl 2006, 79. 

2.3. Keskittää vai hajauttaa? 
Kaupunki- ja asemakaavatason 
suunnitteluperiaatteet

Keskittäminen – hajauttaminen 

Jos ihmiset ja toiminnat keskitetään,  yksittäiset 
tapahtumat voivat vahvistaa toisiaan ja osalliset 
saavat mahdollisuuden kokea uusia tilanteita. 
Itseään vahvistava prosessi voi alkaa. Tässä teks-
tiosiossa keskitytään niihin kaupunki- ja asema-
kaavatason suunnittelupäätöksiin, jotka vaikut-
tavat ihmisten ja toimintojen keskittämiseen tai 
hajauttamiseen. Luku tarkastelee yleisellä tasolla 
asioita, jotka tulee ottaa huomioon, jotta tietoi-
nen suunnittelu on ylipäätään mahdollista, olipa 
tavoitteena sitten keskittää tai hajauttaa ihmisiä ja 
toimintoja. Vaikka kumpikin tavoite voi tapauk-
sesta riippuen olla perusteltu, painotetaan tässä 
keskittämistä, koska se on yleensä paljon vaike-
ampaa kuin hajauttaminen. Lisäksi viimeisten 
vuosikymmenien kehitystrendit ovat kallistuneet 

hajauttamisen suuntaan sekä uusilla että vanhoilla 
kaupunkialueilla. 53 

On tärkeää huomata, että keskittämisen kohtee-
na ovat ihmiset ja toiminnat, eivät rakennukset. 
Tonttien tehokkuusluvut eivät sisällä ratkaisevaa 
tietoa siitä, onko ihmisten toiminnot sopivasti 
keskitetty. Tärkeää on rakennusten suunnittelu 
olennaisten inhimillisten ulottuvuuksien mukaan,  
joita ovat se, miten suuri alue on saavutettavissa 
jalan, ja se, kuinka paljon voi nähdä ja kokea. 
Tiivis ja matala, monimutkaisen polkujärjestel-
män ympärille koottu asuinalue ei välttämättä ole 
merkittävä toimintakeskittymä, vaikka olisi-
kin tiheästi rakennettu. Sen sijaan perinteinen 
kylänraitti, jonka katkeamattomat rakennusrivit 
kääntyvät kohti keskikatua, edustaa selvää ja joh-
donmukaista toimintojen kokoamista. Rakennus-
ten sijoittelu ja sisäänkäyntien suuntaus suhteessa 
jalankulkureitteihin ja ulko-oleskelualueisiin ovat 
ratkaisevia tekijöitä. 54 
53 Gehl 2006, 81. 
54 Gehl 2006, 81-83. 
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Useimpien ihmisten keskimääräinen toiminta-
säde jalan on 400-500 metriä ”retkeä” kohti 55. 
Toisten ihmisten ja tapahtumien näkeminen on 
mahdollista 20-100 metrin etäisyydeltä, riippu-
en kohteesta. Nämä inhimilliset ulottuvuudet 
asettavat tiukat vaatimukset toimintojen kes-
kittämisen asteelle. Jos halutaan mahdollistaa 
toisten ihmisten ja tapahtumien näkeminen kotoa 
käsin tai pienen kävelymatkan päässä kotoa sekä 
jalankulkuetäisyys tärkeimpiin palveluihin, täytyy 
toimet ja toiminnot koota yhteen erittäin huo-
lellisesti. Jo muutama turha, tilaa vievä toiminto 
tai liiallinen välitila riittää muuttamaan elämyk-
sellisen kaupunkitilan ankeaksi. On äärimmäisen 
välttämätöntä käsitellä jokainen julkisivumetri ja 
jalkakäytävä huolellisesti. 56 

Ihmisten ja toimintojen hajauttamiseen tai kes-
kittämiseen liittyviä kysymyksiä täytyy tarkastella 
laajassa suunnittelumittakaavassa. Suunnittelun 
eri mittakaavatasot – yleiskaava, asemakaava, 
katusuunnitelmat – ovat kiinteässä yhteydessä 
toisiinsa. Jos toimivien julkisten tilojen edellytyk-
siä ei ole huomioitu suuren mittakaavan päätöksiä 
tehdessä, on työskentely pienessä mittakaavassa 
vaikeaa. Eri mittakaavatasojen vuorovaikutus-
suhde on tärkeä, sillä käyttäjä – ihminen – tör-
mää kaikilla tasoilla tehtyihin päätöksiin pienen 
mittakaavan tasolla. 57 

Suuressa mittakaavassa – kaupunkisuunnittelussa 
55 Bostadens grannskap 1972, 23-42, 209. 
56 Gehl 2006, 83. 
57 Gehl 2006, 83. 

– ihmisten ja toimintojen hajauttaminen tarkoit-
taa asumisen, palveluiden ja työpaikkojen sijoit-
tamista erilleen suurille tonteille toiminnallisesti 
erotellussa kaupunkirakenteessa, joka on riippu-
vainen autosta eri pisteitä yhdistävänä liikennevä-
lineenä. Los Angeles on malliesimerkki tästä il-
miöstä, yhdyskuntarakenteen hajautumisesta, jota 
tavataan lähiöissä ympäri maailman. Vastakohta 
tälle on ihmisiä ja toimintoja johdonmukaisesti 
keskittävä kaupunkirakenne, jossa asemakaavan 
tärkeimpiä elementtejä ovat julkiset tilat, ja jossa 
kaikki toiminnot on sijoitettu katujen varsille ja 
suunnattu katutilaan päin. Tällainen kaupunkira-
kenne vallitsee vanhoissa kaupungeissa, mutta on 
tehnyt paluun myös uudempiin suunnitelmiin. 58 

Keskitason mittakaavassa – asemapiirroksessa – 
ihmisten ja toimintojen hajauttaminen toteutuu, 
kun rakennukset sijoitetaan kauas toisistaan ja 
sisäänkäynnit ja asunnot suunnataan toisistaan 
poispäin. Näin on monilla omakotitaloalueilla 
samoin kuin funktionalistisilla kerrostaloalueilla. 
Pitkät etäisyydet vaativat metritolkulla jalkakäy-
täviä ja polkuja sekä ylimitoitettuja aukeita tiloja, 
jotka kaikki aiheuttavat ulkotoimintojen harvene-
mista. Ihmisten ja toiminnan keskittäminen sen 
sijaan mahdollistetaan sijoittamalla rakennukset 
ja toiminnot niin, että julkisten ulkotilojen sarja 
on mahdollisimman kompakti ja jalankulku- ja 
havaintoetäisyydet ovat mahdollisimman pienet. 
Yksinkertaisimmillaan ja selkeimmillään tämä 
rakenne näkyy pikkukaupungeissa, joissa kaikki 
rakennukset on koottu aukion ympärille tai pää-
58 Gehl 2006, 85. 

kadun varrelle. 59 

Suuremmat rakennushankkeet vaativat enemmän 
katuja ja aukiota sekä näiden hierarkiaa eli jakoa 
pää- ja sivukatuihin ja eritasoisiin aukioihin. Tätä 
periaatetta on toisinaan käytetty myös lähiöissä, 
tosin usein liian pitkälle ohennettuna, jolloin 
suunnitelluista kaduista on tullut teitä ja aukiois-
ta suuria ja mitäänsanomattomia tyhjiä alueita. 
Tilojen ylimitoittaminen ja teiden turha monis-
taminen ovat johtaneet yksittäisten toimintojen 
hukkumiseen aikaan ja avaruuteen. Julkisten 
tilojen huono käyttöaste ei johdu asukkaiden tai 
jalankulkijoiden puutteesta, vaan liian harvan 
katuverkoston valinnasta keskitetymmän sijaan. 60 

Kadut ja aukiot ovat läpi ihmisasutusten his-
torian  olleet ne perusyksiköt, joiden ympärille 
kaupungit ovat kehittyneet. Monen ihmisen 
mielessä juuri kadut ja aukiot muodostavat 
kaupungin olemuksen. Kadut perustuvat ihmi-
sen suoraviivaiseen liikkeeseen ja aukiot silmän 
näkökenttään. Näiden kahden looginen käyttö on 
noussut funktionalistisen ajan jälkeen uudelleen, 
ja kaupunkialueita suunnitellaan taas katujen ja 
aukioiden ympärille. Esimerkkiensä joukossa Jan 
Gehl mainitsee Helsingin Katajanokan. 61 

Pienessä mittakaavassa – ulkotilojen ja niitä 
ympäröivien julkisivujen suunnittelussa – on 
keskityttävä kaupunkielämää synnyttävien ja 
59 Gehl 2006, 85-87. 
60 Gehl 2006, 89. 
61 Gehl 2006, 89. 



Kuva 9. Fyysisesti kapea katutila on pohjoisessa 
usein pimeä. Visuaalisesti kapean ei tarvitse olla.  
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tukevien elementtien huolelliseen ja yksityiskoh-
taiseen suunnitteluun. Yksittäiset toiminnot tulee 
arvioida tapauskohtaisesti ja niille myönnetyn 
katujulkisivun määrän tulee perustua niiden näh-
tävyysarvoon sekä niiden merkitykseen ulkotilan 
toimivuuden kannalta. Ihmisen toimintasäteen ja 
aistien rajallisuuden takia jokainen neliömetri on 
suunniteltava huolellisesti. 62 

Pienessä mittakaavassa toimintojen hajautta-
minen tilallisesti saadaan aikaan ylimitoitta-
malla vain muutamalle ihmiselle tai toiminnalle 
tarkoitettuja tiloja, esimerkiksi suunnittelemalla 
pienehkölle asuinalueelle 20-40 metriä leveä 
kävelytie. Paitsi että ylileveä katu työntää sen 
eri puolilla olevat ihmiset kauemmas toisistaan, 
se myös estää kadulla kulkijan mahdollisuudet 
seurata kadun kummankin laidan tapahtumia sa-
manaikaisesti. Kaupunkielämän keskittämistä sen 
sijaan voidaan tavoitella mitoittamalla kadut ja 
aukiot realistisesti aistien rajoitukset huomioiden 
ja tilojen oletettujen käyttäjämäärien mukaan. 63 

Torikojut ja tavaratalojen hyllyt ovat usein 2-3 
metrin päässä toisistaan, mikä mahdollistaa 
kävelyliikenteen ja kaupankäynnin kummallakin 
puolella sekä lisäksi hyvän näköyhteyden kaup-
patavaroihin käytävän molemmin puolin. Samaa 
kokoluokkaa edustavien Venetsian 3 metriä 
leveiden katujen mahdollistama liikennevirta on 
40-50 jalankulkija minuutissa. Venetsian kaltaisia 
kapeakatuisia paikkoja ei oikein voi käyttää malli-
62 Gehl 2006, 91. 
63 Gehl 2006, 91. 

na uusille kaduille, mutta ne toimivat muistutuk-
sena miellyttävistä mittasuhteista sekä paikkoina, 
joissa vieraillessa huomaa, miten pahasti ylimitoi-
tettuja monet nykykaupunkien tilat ovat. Suun-
nittelijoilla tuntuu, ehkä pienien tilojen käsittelyä 
koskevan epävarmuuden takia, olevan taipumus 
jättää suunnitelmiin hieman ylimääräistä tilaa 
varmuuden vuoksi. Gehlin muistisääntö kuuluu 
päinvastoin: ”Whenever in doubt, leave some spa-
ce out” ( Jos epäilyttää, on varaa tiivistää). Tilojen 
tiiviiksi mitoittamista kannustaa myös se, että 
pienissä tiloissa kokemukset tuntuvat voimak-
kaammilta. Niissä voi nähdä samalla kertaa sekä 
kokonaisuuden että yksityiskohdat. 64

Pohjois-Euroopan maissa ilmasto vaikeuttaa ul-
kotilojen mitoittamista. Pienet, korkeiden raken-
nusten ympäröimät tilat ovat auttamatta pimeitä. 
Etelä-Euroopassa varjoisat paikat ja epäsuora valo 
ovat mukavia, mutta pohjoisessa sekä valo että 
aurinkopaiste ovat suuressa arvossa. Valoisuus ja 
pienimittakaavaiset tilat voivat kuitenkin toteu-
tua samalla kertaa, esimerkiksi porrastettujen 
rakennusmassojen avulla. Toinen vaihtoehto on 
pienien tilojen rakentaminen suurempien sisään, 
esimerkiksi puukujien muodossa. Myös rivitalojen 
etupihat varmistavat sekä valonsaannin kannalta 
tarpeeksi suuret tilat että tarpeeksi kapean, intii-
min kadun. 65 

Myös julkisivujen suunnittelulla voi vaikuttaa 
toimintojen keskittymiseen ja ohikulkijoiden 
64 Gehl 2006, 91. 
65 Gehl 2006, 92. 

tilasta saamien kokemusten voimakkuuteen. 
Toimintojen keskittyminen riippuu aktiivisista ja 
lähekkäin sijaitsevista vaihettumisvyöhykkeistä 
kadun ja julkisivun välillä sekä pienistä etäisyyk-
sistä sisäänkäyntien ja muiden toimintojen välillä, 
jotka kumpikin edesauttavat julkisten tilojen 
elävöittämistä. Pitkät julkisivut, joissa sisään-
käynnit ja niiden mukana vierailijat ovat harvassa, 
edistävät toimintojen hajauttamista. Periaatteeksi 
tulisikin ottaa pyrkimys kapeisiin yksiköihin ja 
useisiin oviin. 66 

Jos tavoitteena on keskittää eikä hajauttaa, ei suu-
rista rakennuksista tulisi päästää katujulkisivuun 
kiinni muuta kuin sisäänkäynnit. Pienten, eläväis-
66 Gehl 2006, 93. 



Kuva 10. Kaikkien kolmen 
kerroksen asunnoista on toimiva 
yhteys maantasoon sekä hyvät 
ulkona oleskelun mahdollisuudet 
heti kodin edessä. Montreal, 
Kanada.  
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ten yksikköjen korvaaminen suurilla yksiköillä 
vähentää kaupunkielämää merkittävästi. Katuelä-
män hupeneminen on nähtävissä paikoissa, joissa 
huoltoasemat ja parkkipaikat ovat tehneet auk-
koja kaupunkirakenteeseen tai joihin passiiviset 
pankit ja toimistot ovat muuttaneet. Toisaalta on 
myös paikkoja, joissa aukkoja ei suvaita, vaan suu-
ret yksiköt sijoitetaan pienempien taakse ja vain 
niiden sisäänkäynnit ulotetaan kadulle asti. Tätä 
mallia edustavat monet elokuvateatterit, joista 
vain sisäänkäynti mainoksineen näkyy kadulle 
ja itse teatterisalit ovat rakennusmassan sisällä. 
Näin pitäisi kaupunkikatujen varsilla sijaitsevien 
pankkien ja toimistojenkin kanssa toimia. 67 

Kuolleiden kaupunkijulkisivujen ehkäisemiseksi 
monet tanskalaiset kaupungit ovat asettaneet 
rakennusmääräyksiä, jotka kieltävät pankkien ja 
toimistojen rakentamisen katutasoon. Toiset kau-
pungit ovat menestyksekkäästi sallineet pankit 
ja toimistot kaupunkien kaduilla, kunhan niiden 
katujulkisivun pituus ei ylitä viittä metriä. Sama 
kapeiden julkisivuosuuksien periaate on käytössä 
ostoskeskuksissa, joiden suunnittelijat tunte-
vat asiakkaiden haluttomuuden kävellä pitkiä 
matkoja ja tahtovat siksi mahdollisimman monen 
liikkeen mahtuvan mahdollisimman lyhyelle 
matkalle. 68 

Kapeiden ja syvien tonttien periaate ja katujulki-
sivun tarkka käyttö auttavat välttämään aukkojen 
ja ylijäämäalueiden syntyä siellä, missä raken-
67 Gehl 2006, 93-95. 
68 Gehl 2006, 95. 

pana. Ylhäältäpäin saa usein hyvän yleiskatsauk-
sen tilanteeseen, mutta siihen osallistuminen on 
vaikeaa sekä fyysisesti että henkisesti. 70 

Toimintojen keskittämistä on siis turha yrittää 
sijoittamalla ne päällekkäin, näköalatasanteiden 
kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Toimin-
nat, jotka ovat samassa tasossa 50-100 metrin 
päässä toisistaan nivoutuvat toisiinsa helpommin 
kuin 3 metrin päähän toistensa ylä- tai alapuolelle 
sijoitetut toiminnot. Sama logiikka on siirret-
tävissä keskusteluun rakennusten korkeudesta. 
Kadun varsille sijoitetut matalat rakennukset 
ovat sopusoinnussa ihmisten liikkeen ja aistien 
toiminnan kanssa, toisin kuin korkeat rakennuk-
set. Tanskassa onkin havaittu, että noin kaksiker-
roksisissa rakennuskohteissa on paljon enemmän 
katuelämää ja sosiaalista kanssakäymistä taloutta 

70 Gehl 2006, 97. 

nukset reunustavat jalkakäytäviä ja kävelyreittejä. 
Sama pätee asuinalueilla. Kun rakennukset ovat 
kapeita, kadun vaatima pituus lyhenee, kävelye-
täisyydet pienenevät ja kaupunkielämä vahvistuu. 
Myös sisäänkäynnit ovat lähellä toisiaan, ja mo-
net pienet kohtaamiset ja arkielämän toiminnot 
tapahtuvat juuri sisäänkäyntien luona. 69 

Mainittujen keskittämis- ja hajauttamiskeino-
jen lisäksi toimintoja on mahdollista koota tai 
hajottaa myös pystysuunnassa. Samassa tasossa 
tapahtuvien toimintojen kokeminen on mahdol-
lista aistien asettamissa rajoissa, siis 20-100 met-
rin säteellä riippuen koettavasta asiasta. Jos jotain 
tapahtuu vain hieman tarkkailijan tasoa ylempä-
nä, sen kokemisen mahdollisuudet ovat huomat-
tavasti pienemmät. Puuhun kiipeäminen on aina 
ollut hyvä tapa piiloutua. Ongelma on vähemmän 
selvä, jos jotain tapahtuu tarkkailijan tasoa alem-
69 Gehl 2006, 94-95. 



Kuva 11. Yhteys maantason tapahtumiin heikkenee 
merkittävästi kerrosluvun kasvaessa. 
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kohti kuin korkeammissa rakennuksissa 71. Mie-
lekäs yhteys maantason tapahtumiin on saavu-
tettavissa vain rakennuksen alimmista kerroksista 
(kuva 11). Kolmannen ja neljännen kerroksen 
välillä yhteyden mahdollisuus heikkenee merkit-
tävästi. Toinen huomattava kynnys on viidennen 
kerroksen kohdalla, jota korkeammalla olevat 
ovat täysin irrallaan maanpinnan tapahtumista. 72  

Kävelysillat ja alikulkuverkostot ovat myös ei-
toivottuja toimintojen pystysuuntaisen hajaut-
tamisen muotoja, joiden vastine vaakasuunnassa 
on monimutkaisen katuverkoston valitseminen 
kootun sijaan. Niitä on käytetty sekä keskustoissa 
että asuinalueilla, mutta niihin kannattaa aina 
suhtautua varauksella. Jos tavoitteena on keskittää 
tapahtumia, kannattaa mieluummin käyttää esi-
merkkinä kolmikerroksista asuinaluetta Kanadan 
Montrealissa (kuva 10). Siellä kaikki asunnot 
yhdistyvät pihatasoon portailla ja parvekkeilla, 
jolloin kaikki alueen sisäinen liikenne tapahtuu 
samassa tasossa. Valittu ratkaisu muodostaa 
lisäksi elävän julkisivun ja mahdollistaa ulkona 
oleskeluun suoraan oman kodin edessä. 73 

71 Gehl 2010, 68. 
72 Gehl 2006, 98-99. 
73 Gehl 2006, 100. 
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kirakennetta. Erottamiseen pyrkivää suunnittelua 
kuvastaa funktionalistinen kaupunkirakenne, 
jossa tavoitteena oli erottaa erilaiset toiminnot 
toisistaan. Kaupunki jaettiin eri alueisiin, joilla 
kaikilla oli vain yhdenlaista toimintaa, kuten 
suuriin, yhdenmukaisiin asuinalueisiin ja yksi-
toikkoisiin teollisuusalueisiin sekä keskenään 
identtisiin yhden toiminnan tai ihmisryhmän 
ympärille kasvaneisiin valekaupunkeihin, kuten 
tutkimuskeskuksiin, yliopistokampuksiin ja eläke-
läiskyliin. Eri ammatti-, ikä- ja sosiaaliset ryhmät 
jossain määrin eristettiin omiksi saarekkeikseen 
irti muusta yhteiskunnasta. Tämän suunnittelu-
mallin eduiksi voidaan ehkä lukea rationaalisempi 
suunnitteluprosessi ja suurempi tehokkuus, mutta 
niiden saavuttamiseksi on vähennetty ihmisten 
yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan ja tehty 
ympäristöstä yksipuolisempaa. Vaihtoehtoinen 
suunnittelumalli olisi sellainen, jossa sosiaali-
set suhteet ja käytännön edut arvioidaan joka 
toiminnan kohdalla erikseen, ja jossa toimintojen 
eriyttäminen sallitaan vain silloin, kun yhdistämi-
sen edut jäävät haittoja pienemmiksi. Esimerkiksi 
teollisuudesta vain hyvin pieni osa on asuntojen 
läheisyyteen sopimatonta. 75 

Suuressa mittakaavassa voidaan tehdä johdonmu-
kaista työtä kaikkien toimintojen sekoittamiseksi, 
jotka eivät vastusta tai häiritse toisiaan. Yhdis-
tämiseen tähtäävä asemakaava voisi määrittää 
kasvun suuntia ja vaiheita sen sijaan, että se 
määräisi minkälaisia toimintoja minnekin tulee 
sijoittaa. Yhdistävä asemakaava voisi myös käyttää 
75 Gehl 2006, 102. 

suuria toimintoja monien pienempien yksiköiden 
sovittamiseen laajempaan kokonaisuuteen. Esi-
merkiksi uuden yliopiston voisi nähdä mahdolli-
suutena kerätä sen ympärille asumista ja yrityksiä 
yhtenäiseksi kaupunkirakenteeksi. Esimerkiksi 
Kööpenhaminan yliopisto sijaitsee suurilta osin 
vanhan kaupungin keskustassa, monessa eri 
rakennuksessa, jotka on otettu yliopistokäyttöön 
vähitellen tilantarpeen kasvaessa. Kaupungin ka-
dut toimivat samanaikaisesti katuina ja yliopiston 
käytävinä. Yliopiston ripotteleminen eri raken-
nuksiin ympäri kaupungin ei varmasti ole sen 
hallinnoinnin kannalta helpoin ratkaisu, mutta 
yliopiston ja kaupungin välinen kiinteä yhteys on 
merkittävä lisäarvo sekä opiskelijoille että kau-
pungin elämälle ja asukkaille. Opiskelijat pääsevät 
päivittäin osallistumaan kaupungin elämään ja 
yliopisto antaa kaupungille energiaa ja vilskettä. 
Keskustayliopiston vastakohta on ”rationaalisesti” 
suunniteltu Tanskan teknillinen yliopisto, jonka 
kampus sijaitsee Kööpenhaminan ulkopuolella. 
Siellä opetus on systematisoitu ja eri osastoja 
yhdistävät reitit ovat järkevässä järjestyksessä. 
Kampuksen muodostama ”kaupunki” ei tosin ole 
kovin elävä, koska perustoiminnoista aiheutuville 
seuraustoiminnoille ei ole edellytyksiä. Ruokaloi-
ta ja tapaamispaikkoja on vain muutama ja kaikki 
alueen käyttäjät kuuluvat samaan akateemiseen 
maailmaan. Päivittäinen yhteys opintomaailman 
ja yhteiskunnan välillä on katkaistu, jolloin tulok-
sena on yksipuolinen ja ylierikoistunut ympäristö, 
juuri sopiva yksipuolisten ja ylierikoistuneiden 
tekniikan asiantuntijoiden kouluttamiseen, sival-

Yhdistäminen – erottaminen 

Yhdistäminen viittaa toimintojen ja ihmisryhmi-
en yhteistoiminnan tai rinnakkaiselon sallimiseen. 
Erottaminen viittaa erilaisten toimintojen ja 
ryhmien erottamiseen toisistaan. Eri toimintojen 
yhdistäminen julkisissa tiloissa ja niiden ympäril-
lä antaa tilojen käyttäjille mahdollisuuden toimia 
yhdessä ja innostaa ja kannustaa toisiaan. Lisäksi 
monimuotoinen, sekoittunut kaupunkielämä tar-
joaa tietoa ympäröivän yhteiskunnan rakenteesta 
ja toiminnasta. Kosketuspinnan mielenkiintoi-
suutta tai yksipuolisuutta ei määritä rakennusten 
ja kaupungin perustoimintojen muodollinen 
yhdistäminen, vaan ihmisten ja tapahtumien 
todellinen sekoittuminen hyvin pienellä mitta-
kaavatasolla. Sillä ei ole väliä, sijaitsevatko tehtaat, 
asunnot ja muut erilaiset rakennukset lähekkäin 
asemapiirustuksessa. Tärkeää on, että eri raken-
nusten asukkaat ja työntekijät käyttävät samoja 
julkisia ulkotiloja ja kohtaavat siellä arkiaskareita 
hoitaessaan. 74 

Ihmisten ja tapahtumien sekoittamisen tai 
erottamisen mahdollisuuksien kirjo on nähtävissä 
kaupunkien kehityksessä pienimittakaavaisesta 
keskiaikaisesta kaupungista yhteenpunoutuneine 
toimintoineen pitkälle erikoistuneeksi funktiona-
listiseksi kaupungiksi. Jalankulkuliikenne saneli 
keskiaikaisen kaupungin rakenteen, jossa kaikki 
erilaiset ihmiset käytännön pakosta asuivat ja 
työskentelivät rinta rinnan. Kuvatunlainen kau-
punki ilmentää yhdistämiseen tähtäävää kaupun-
74 Gehl 2006, 101. 
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taa Gehl. 76 

Erilaisten ihmisten ja toimintojen yhdistäminen 
vaatii yksitoimintaisten alueiden hylkäämistä. 
Niiden parantamisessa ratkaisevan tärkeitä ovat 
pienellä ja keskisuurella mittakaavatasolla tehtä-
vät suunnittelupäätökset. Esimerkiksi keskustaan 
sijoitettu koulu voi sijainnistaan huolimatta olla 
ympäristöstään eristetty – aidoilla, muureilla 
ja nurmialueilla. Pienen mittakaavan päätös 
76 Gehl 2006, 103-105. 

vesittää suuren mittakaavan yhdistämisyrityksen. 
Jos koulun eri tilat sen sijaan sijoitetaan muun 
kaupunkirakenteen lomaan ja samojen ulkotilojen 
ääreen, voi kaupungista tulla osa oppimisproses-
sia. Erilaisten toimintojen sijoittaminen yhteisten 
katujen varsille tai suoraan ulkotilaan hälventää 
rajoja eri toimien ja ihmisryhmien välillä ja antaa 
niille kaikille mahdollisuuden toimia yhdessä. 
Toimintojen yhdistäminen ja sekoittaminen 
on ollut avainasemassa monien yksitoikkoisten 
60-luvun kerrostaloalueiden kehittämishankkeis-

sa. Ruotsalaisessa uudistushankkeessa osa alueen 
asunnoista muutettiin alueen monipuolistamisen 
nimissä senioriasunnoiksi, toimistoiksi tai kevyen 
teollisuuden käyttöön. Asunnon olohuone on 
hyvä pienen mittakaavan esimerkki eri toiminto-
jen yhdistämisestä. Perheenjäsenet saattavat kaik-
ki tehdä eri asioita, mutta eri henkilöt ja puuhat 
voivat myös toimia yhdessä. 77 

Liikenne – ihmisten ja tavaroiden liike paikasta 
toiseen – on kaikista julkisista toiminnoista kat-
tavin. Tavallisessa liikennemallissa jalankulkijoilla, 
pyöräilijöillä ja autoilla on omat kaistat, jolloin 
ihmiset ja toiminnot ovat korostetun levällään 
ja erillään. Jos joka kulkumuodolle vielä tehdään 
omat erilliset tieverkostot ja toisistaan irralliset 
reitit, seuraa täydellinen erottaminen. Silloin 
käveleminen ja ajaminen on tylsempää, samoin 
kuin katujen varsilla asuminen, koska merkittävä 
osa liikenteessä olevista ihmisistä on irrotettu 
muista kaupungin toiminnoista. Myös toisenlaiset 
vaihtoehdot ovat mahdollisia. Suuri osa yksityis-
autoilla hoidettavasta liikenteestä voitaisiin siirtää 
kevyen ja julkisen liikenteen piiriin. Euroopassa 
on joitain vanhoja kaupunkeja, joissa liikennettä 
ei koskaan ole jaettu moottoroituun ja kevyeen 
liikenteeseen. Näin on esimerkiksi joissain Italian 
kukkulakaupungeissa ja kreikkalaisilla saarilla, 
sekä Venetsiassa, joka on suurin ja hienostunein 
esimerkki kävelykaupungista. Siellä suuret tavarat 
77 Gehl 2006, 107. 

Kuva 12. Hyvässä kaupunkitilassa on mahdollisuus 
kohdata monenlaisia ihmisiä ja toimintoja. 



Kuva 13. Aamuinen kaupunki olisi kovin autio ilman 
julkista liikennettä ja sen käyttäjiä. 
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kuljetetaan kanavia pitkin, mutta pääasiallisena 
liikennereittinä toimii vanha jalankulkuverkosto. 
Liikenne ja elämä ovat vieri vieressä samassa 
yhteisessä ulkotilassa, joka toimii samanaikaisesti 
oleskelutilana ja kulkuyhteytenä. Kevyestä liiken-

teestä ei ole aiheutunut haittaa muille elämän toi-
minnoille, joten sitä ei ole tarvinnut eristää niistä. 
Venetsia on kuin toimintoja yhdistelevä olohuone 
laajennettuna kaupungin mittakaavaan. 78 

Venetsian tärkein liikenneperiaate on, että 
vaihdos nopeasta hitaaseen liikkeeseen tapahtuu 
jo kaupungin rajalla, eikä vasta kotiovella, kuten 
monissa paikoissa auton käyttöönoton myötä 
on käynyt. Auton jättäminen kaupungin tai 
asuinalueen laidalle ja viimeisen 50-150 metrin 
käveleminen asuinalueen läpi kotiin on yleistynyt 
Euroopassa autojen vallankumouksen jälkeen. 
Kehityssuunta on hyvä, sillä se mahdollistaa pai-
kallisliikenteen sekoittumisen uudelleen muiden 
ulkoilmatoimintojen kanssa. 79 

Positiivinen on myös pyrkimys sopeuttaa pai-
kallinen autoliikenne jalankulun ehtoihin. Tämä 
periaate otettiin ensimmäisen kerran käyttöön 
Hollannissa, jossa jotkut asuinalueet on suunni-
teltu tai muokattu hitaalle autoliikenteelle. Näillä 
Woonerf –nimisillä alueilla autot saavat tulla 
kotiovelle asti, mutta kadut on selvästi suun-
niteltu jalankulkualueiksi, joilla autot joutuvat 
väistämään oleskelu- ja leikkialueita. Autot ovat 
siis selvästi vieraina jalankulkijoiden alueella. Au-
toilun salliminen jalankulun ehdoin on parempi 
vaihtoehto kuin liikenteen eriyttäminen. Vaikka 
täysin autottomat alueet ovatkin turvallisempia 
ja mittakaavaltaan oleskeluun ja jalankulkuun so-
pivampia, on hollantilainen malli monin paikoin 
78 Gehl 2006, 109. 
79 Gehl 2006, 111. 

varteenotettava vaihtoehto. 80 

Olipa asuinalue ratkaistu venetsialaisen tai 
hollantilaisen mallin mukaan, on tärkeää pyrkiä 
yhdistämään liikenne ja ulkona oleskeluun liitty-
vät toiminnot. Kun liikenne on hidasta, leikkialu-
eiden ja liikenteen erottamisen perustelut eivät 
enää päde. Sen sijaan liikenne kotoa ja kotiin 
muodostaa merkittävän osan ulkoilmatoimin-
noista, joten siihen on perusteltua yrittää yhdistää 
mahdollisimman monta muuta toimintoa, jolloin 
eri toiminnot voivat tukea ja virkistää toisiaan. 
Monet toiminnot saavat alkunsa jostain ihan 
muusta, esimerkiksi ihmisistä, jotka ovat matkalla 
jonnekin. Liikenne ja ulkona oleskelu eivät ole 
jyrkkärajaisia toimintoja, vaan niiden reunat jous-
tavat ja samat ihmiset osallistuvat kumpaankin. 
Erilaisilla toiminnoilla on taipumus punoutua 
yhteen, jos se niille sallitaan. 81 

Kutsuminen – karkottaminen 

Kaupunkitilat ja asuinalueet voivat houkuttavuu-
dellaan ja helpolla saavutettavuudellaan rohkaista 
ihmisiä ja erilaisia toimintoja siirtymään yksityi-
sistä tiloista julkiseen. Ne voi myös suunnitella 
niin, että niihin on hankala mennä, sekä henki-
sesti että fyysisesti. Kaupunkitilan kutsuvuudessa 
tai luotaantyöntävyydessä on muiden seikkojen 
muassa kyse siitä, miten julkinen tila sijaitsee suh-
teessa yksityiseen ja minkälainen niiden välinen 
raja on. Jyrkät rajat yksityisen ja julkisen välillä 
80 Gehl 2006, 111. 
81 Gehl 2006, 112. 



Kuva 14. Kohtaamisia, tietoa ja virikkeitä. Stockmannin näyteikkunaa ihailevat ihmisjoukot kertovat joulun 
odotuksen alkaneen. 
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tekevät julkiseen tilaan menemisen hankalaksi. 
Joustavat rajat, jotka eivät ole täysin yksityisiä 
eivätkä täysin julkisia, toimivat yhdistävänä 
tekijänä, joka helpottaa asukkaiden ja tavallisten 
askareiden siirtymistä yksityisestä julkiseen ja 
takaisin, sisältä ulos. 82 

Näköyhteys julkiseen tilaan on eräänlainen kutsu. 
Lapset, jotka näkevät kotoaan leikkikentälle tai 
kadulle lähtevät paljon suuremmalla todennäköi-
syydellä ulos leikkimään kuin ne, joiden kodeista 
ei samanlaista näköyhteyttä ole. Monet esimerkit, 
kuten näyteikkunat ja kaduille avautuvat kahvilat 
osoittavat saman näkemisen ja osallistumisen-
halun välisen yhteyden pätevän myös aikuisten 
maailmassa. 83 

Kutsu voi myös olla lyhyt ja helppo reitti yksi-
tyisestä julkiseen. Tärkeitä tekijöitä ovat etäisyys, 
reitin laatu sekä kulkumuoto. Pienet lapset py-
syttelevät yleensä 50 metrin päässä kotioveltaan, 
mutta jopa niin pienen säteen sisällä etäisyydellä 
on väliä, sillä lähinaapurin lapsi valikoituu leik-
kikaveriksi useammin kuin vähänkin kauempana 
asuva. Usein ihmiset myös tapaavat enemmän 
niitä tuttaviaan, jotka asuvat lähempänä, koska 
pieni etäisyys mahdollistaa tarkemmin suunni-
teltujen tapaamisten lisäksi myös epämuodolliset 
piipahdukset, joilla voi olla myönteinen vaikutus 
muihinkin yhteydenpidon muotoihin. 84 

82 Gehl 2006, 113. 
83 Gehl 2006, 113-115. 
84 Gehl 2006, 115. 

Kaupunkitiloissa ainakin osittain tyydytettäviin 
tarpeisiin kuuluvat ihmiskontaktien, tiedon ja 
virikkeiden tarve. Ne kuuluvat psykologisiin 
tarpeisiin, joiden tyydyttäminen harvoin on niin 
määrätietoista ja tietoista kuin fyysisten perustar-
peiden, kuten syömisen. Aikuiset esimerkiksi har-
voin sanovat lähtevänsä kaupungille saadakseen 
virikkeitä, vaikka se olisikin todellinen syy lähteä 
kauppaan, kävelylle tai jotain vastaavaa. Tosin 
suomen kielen ilmaus ”mennä ihmisten ilmoille” 
kuvaa melko suoraan aikomusta lähteä kaupun-

gille nimenomaan hakemaan ihmiskontakteja 
ja virikkeitä. Vastaavaa sanontaa ei ilmeisesti 
ole tanskan kielessä. Kauppareissujen taustal-
la vaikuttaa tarve tyydyttää sosiaalisia tarpeita, 
vaikkei sitä moni haluaisikaan myöntää. Kotona 
työskentelevät aikuiset käyttävät kauppareissuihin 
keskimäärin lähes kolminkertaisen ajan verrattu-
na kodin ulkopuolella työskenteleviin. Kaupassa-
käynnit myös jakautuvat tasaisesti viikon varrelle, 
vaikka voisi olla tehokkaampaa käydä kerran tai 
kaksi viikossa, joten voidaan olettaa, että kaup-



Kuva 15. Kotiharjun saunan avautuminen katutilaan 
ilahduttaa sekä saunojia että ohikulkijoita. 
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paan menemisen taustalla on muitakin syitä kuin 
elintarvikkeiden hankkiminen. Monesti fyysiset 
ja henkiset tarpeet tyydytetään samanaikaisesti, 
jolloin fyysiset tarpeet toimivat hyvänä veruk-
keena tai mahdollisuutena henkisten tarpeiden 
täyttämiselle. 85 

Vaikuttimien yhteennivoutuminen korostaa 
julkisessa tilassa olevien kohteiden tärkeyttä. 
Kohteilla tarkoitetaan asioita ja paikkoja, joihin 
ihmisten on luonteva hakeutua kaupungissa, ja 
joita he voivat käyttää perusteluna ja syynä lähteä 
ulos. Vanhoissa kylissä kaivo oli kohteista tärkein, 
nykyään samaa asiaa ajavat näköalapaikat, lii-
kuntapaikat, kahvilat, baarit, kauppakeskukset ja 
asuinalueiden postilaatikkorivit. Lapsille tärkeim-
piä ovat leikkipaikat, joiden tärkein tehtävä on 
toimia tapaamispaikkana, jonne voi aina mennä. 
Leikkipaikalla on jotain tekemistä siksi aikaa, 
kunnes joku muu tulee sinne ja varsinainen leikki 
voi alkaa. Leikkiminen tapahtuu suureksi osaksi 
leikkipaikkojen ulkopuolella, mutta leikkipaikka 
toimii tärkeänä tapaamispaikkana ja toiminnan 
alkupisteenä. Muut ikäryhmät käyttävät puutar-
hoja samaan tapaan kuin lapset leikkipaikkoja. Jos 
piha on suunnattu yhteiselle kadulle, puutarhan 
hoitamisen hyöty voi yhdistyä kaupunkielämän 
seuraamisen ja naapurien tapaamisen nautintoon. 
Monet ihmiset viettävätkin puutarhassa paljon 
enemmän aikaa kuin kasvien hoito yksin vaatisi. 
Se osoittaa, kuinka tärkeää on, että erityisesti 
asuinalueiden julkisissa tiloissa on kävely- ja 
istumismahdollisuuksien lisäksi jotain tekemistä. 
85 Gehl 2006, 115-117. 

Jos lisäksi tarjotaan mahdollisuus tuoda joitain 
kodin arkiaskareista – perunoiden kuoriminen, 
tavaroiden korjaaminen, syöminen – ulos julki-
seen tilaan, elämä rakennusten välissä voi rikastua 
merkittävästi. 86 

Avaaminen – sulkeminen 

Kokemusyhteys julkisen tilan ja sitä ympäröivien 
rakennusten välillä voi merkittävästi lisätä ja laa-
jentaa sekä ulkotilan että rakennusten käyttäjien 
elämyksiä. Kaksisuuntainen kokemusten vaihto 
ei synny pelkillä lasijulkisivuilla ja ikkunoilla, 
vaan myös etäisyyksillä on väliä. Jos julkisivultaan 
avoin kirjasto sijoitetaan 10-15 metrin päähän 
katulinjasta, ohikulkija näkee rakennuksen, jossa 
on suuret ikkunat. Jos sama kirjasto on katulinjas-
sa kiinni, ohikulkija näkee kirjaston käytössä. 87 

On ällistyttävää, miten harvat tapahtumat ja 
toiminnot uudisrakennushankkeissa tehdään 
näkyviksi. Koska esimerkiksi keilaratojen pii-
lottamiseen katseilta ei ole mitään syytä, täytyy 
sen johtua tottumuksesta. Joissain paikoissa kyse 
on enemmänkin tehokkuudesta. Luokissa ei ole 
ikkunoita kaduille, jotta oppilaiden keskittymi-
nen ei herpaantuisi, eikä tehtaiden työntekijöille 
tarjota luonnonvaloa. Toiminnot avataan ulos-
päin vain silloin, kun siitä on kaupallista hyötyä. 
Sekä tietoinen että ajattelematon toimintojen ja 
ihmisten aitaaminen on syytä kyseenalaistaa. Sen 
sijaan pitäisi tapauskohtaisesti tutkia toimintojen 
86 Gehl 2006, 116-120. 
87 Gehl 2006, 121. 

sulkemisen tai avaamisen hyödyt ja haitat eri osa-
puolille. Useissa tapauksissa on luontevaa jyrkkien 
rajojen sijaan suosia hienovaraista vaihtelua avoi-
men ja suljetun välillä. Aina toimintojen avaa-
mista ei myöskään kannata tehdä kumpaankin 
suuntaan. Esimerkiksi sairaalan potilaista lienee 



Kuva 16. Autopaikan sijainnin vaikutus 
asuinalueen elävyyteen.  
 
1 - Autopaikka sisäänkäynnin vieressä. Kaduilla 
näkyy vain autoja. 

2 - Kadunvarsipysäköinti. Naapurisuhteilla on 
paremmat mahdollisuudet toteutua. 

3 - Autopaikat asuinalueen reunalla. Kävely 
korvaa autoilun lähiympäristön ensisijaisena 
liikennemuotona. 
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mukavaa seurata katujen elämää, mutta kaduilta 
ei kuitenkaan pidä nähdä sairaalaan. Samoin esi-
merkiksi uimahalli kannattaisi sijoittaa katutason 
alapuolelle, jotta kadulle avautuvat ikkunat olisi-
vat reilusti allastason yläpuolella, eivätkä häiritsisi 
uimareita. 88 

Viime vuosikymmeninä on kehittynyt taipumus 
rakentaa näennäisen julkisia tiloja yksityisiin 
rakennuksiin, esimerkiksi kauppakujien tai 
aukiomaisten hotelliaulojen muodossa. Näiden 
rakennusten omistajille tilat voivat olla tuottoi-
sia, mutta elävän kaupungin kannalta ne ovat 
haitallisia, koska ne sulkevat ihmiset ja toiminnat 
sisäänsä ja köyhdyttävät ulkopuolista kaupunkia, 
josta ihmisten vähetessä tulee vaarallisempi ja tyl-
sempi. Nämä yksityisrakennusten sisään suljetut 
toiminnot olisivat julkiseen ulkotilaan avattuina 
voineet tuottaa koko kaupungille lisää elämää. 89 

Myös liikenne on toiminto, joka voidaan avata 
kaupunkielämälle tai sulkea siltä. Jalankulku-
kaupungissa liikenne on osa kaupunkielämää, ja 
kaupunkilaisten on helppo nähdä, mitä kaduilla 
tapahtuu ja kuka on menossa minnekin. Tätä 
mahdollisuutta yksityisautoilu on merkittävästi 
heikentänyt. Autossakin on tietysti ihmisiä ja 
tapahtumia, mutta ohikulkija voi kokea sen vain 
pienenä vilauksena, sitten auto on jo mennyt ohi. 
Nämä pienet vilahdukset ja autot itsessään voivat 
tietysti toimina nähtävyytenä. Tämä on nähtävissä 
ihmisten kerääntymisenä katujen kulmiin. Au-
88 Gehl 2006, 121-123. 
89 Gehl 2006, 125. 

tojen katselu ei kuitenkaan päihitä ihmisvilinän 
seuraamista, ja jos kaupungissa on toimiva aukio, 
ihmiset kerääntyvät risteysten sijaan sinne. Tämä 
on nähtävissä italialaisissa kaupungeissa. Jos 
kaupungissa on toimiva aukio, ihmiset keräänty-
vät sinne, mutta jos ei ole, he kerääntyvät katujen 
kulmiin, joissa autot tarjoavat ainakin jotain 
katsottavaa. Autottomissa kaupungeissa ihmisten 
ja tavaroiden liikenteen seuraaminen on tärkeä 
tapa ymmärtää kaupunkia ja sen asukkaita sekä 
näiden toimintaa. Tässä yhteydessä uudempien 
asuntoaluesuunnitelmien päätös jättää autot 100-
200 metrin päähän asunnosta on hyvä suuntaus. 
Silloin kaduilla on enemmän ihmisiä, ja heillä 
on suuremmat mahdollisuudet tavata naapurei-
taan usein ja vapaamuotoisesti. Myös ilkivallan 
ja rikosten määrä laskee, koska liikenne on auki 
kaupunkielämälle, jolloin kaupungin asukkaat 
valvovat sitä läsnäolollaan. 90 

90 Gehl 2006, 126-127. 
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Lisääminen – vähentäminen 

Edelliset neljä periaatetta – keskittäminen, yh-
distäminen, kutsuminen ja avaaminen – liittyvät 
vilkkaan kaupunkielämän vaatiman ihmismäärän 
houkuttelemiseen ja yhteen kokoamiseen, kun 
taas viimeinen periaate, lisääminen, liittyy ulkoti-
loissa vietettyjen minuuttien lisäämiseen kau-
punkitilan laatua parantamalla. Ajatus perustuu 
siihen, että jo muutama ulkona pitkään oleskeleva 
ihminen elävöittää kaupunkitilaa yhtä paljon 
kuin moninkertainen joukko tilassa hetkellisesti 
piipahtavia. Ulko-oleskeluiden keston pidentämi-
nen on yksinkertaisin ja tehokkain tapa vahvistaa 
kaupunkielämää. 91  

91 Gehl 2010, 232-233. 

2.4. Kaupunkitilojen 
yksityiskohtainen suunnittelu

Ihmisten ja tapahtumien ajallinen ja tilallinen 
keskittyminen on ehto sille, että mitään ylipää-
tään tapahtuu, mutta tärkeämpää on se, minkä 
toimintojen kehittyminen sallitaan. Pelkkä tila 
ei riitä, vaan sen täytyy myös olla liikkumiseen 
ja oleskeluun sopiva sekä mahdollistaa erilai-
set sosiaaliset ja vapaa-ajan toiminnot. Näihin 
ulkotilan suomiin mahdollisuuksiin vaikutetaan 
ennen kaikkea yksittäisten tilojen ja niiden pie-
nempienkin osien tarkalla ja yksityiskohtaisella 
suunnittelulla. Tämä luku keskittyy toimintojen 
määrän sijaan kaupunkielämän luonteeseen ja 
sisältöön. Niihin vaikuttavat eniten vapaaehtoiset, 
vapaa-ajan toiminnot, jotka myös ovat herkimpiä 
ulkotilan laadulle ja sen muutoksille. 92 

Suurella mittakaavatasolla tehdyt suunnitte-
luratkaisut voivat pohjustaa hyvin toimivien 
kaupunkitilojen kehittymistä. Hyvien tilojen 
mahdollisuus kuitenkin toteutuu vasta hyvän 
pienen mittakaavatason suunnittelun kautta. Jos 
detaljisuunnittelu jätetään huomiotta, mahdolli-
suudet menevät hukkaan. Seuraavassa kaupun-
kitilojen laatuvaatimuksia tutkitaan tarkemmin. 
Jotkut ovat yleisiä vaatimuksia, toiset tarkempia, 
elämän perustoimintoja koskevia vaatimuksia. 
Perustoiminnot on otettu lähtökohdaksi, koska 
ne kuuluvat lähes kaikkiin muihin toimintoihin. 
Se, että kaupunkitila houkuttelee kävelemään, 
92 Gehl 2006, 129. 

istumaan, näkemään, kuulemaan ja puhumaan, 
on jo itsessään arvokasta, mutta nämä perustoi-
minnot myös mahdollistavat laajan kirjon muita 
toimintoja. Suuret tapahtumat kehittyvät monista 
pienistä. 93 

Lasten erikoisvaatimuksia kaupunkitiloille käsi-
tellään muiden ikäryhmien vaatimusten lomassa. 
Pääosassa ovat laatuvaatimukset yleensä ja lisäksi 
aikuisten ja vanhusten tarpeet ulkotilojen suh-
teen. Näiden ikäryhmien tarpeiden tutkimiselle 
on suuri tarve ja lisäksi kyseisten tarpeiden täyt-
täminen edistää lasten ulko-oleskelun suotuisia 
olosuhteita paremmin kuin mikään muu. 94 

Käveleminen

Käveleminen on ennen kaikkea kulkumuoto, 
mutta myös mutkaton ja vapaamuotoinen tapa 
olla julkisessa tilassa läsnä. Asioilla käyminen, 
ympäristön tutkiminen ja kävely voivat kaik-
ki hoitua samalla kertaa. Kaikkia jalankulun 
muotoja yhdistävät samat vaatimukset fyysiselle 
ympäristölle. 95 

Käveleminen vaatii tilaa. Täytyy voida kävellä va-
paasti, joutumatta jatkuvasti väistelemään ihmisiä 
tai pujottelemaan esteiden lomitse. On vaikeaa 
määrittää ihmisen kävelyn aikana sietämien 
häiriöiden määrä niin, että tilat ovat riittävän 
kapeita sisältääkseen runsaasti kokemuksia, mutta 
93 Gehl 2006, 131. 
94 Gehl 2006, 131. 
95 Gehl 2006, 133. 



Kuva 17. Kaartuva katu jakaa matkan osiin. 

Kuva 18. Pyöriä on myös jalankulkijoilla. 
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tarpeeksi leveitä vaivattomaan liikkumiseen. 
Tilantarve ja häiriöiden sietokyky vaihtelevat 
ihmisestä ja tilanteesta toiseen. Kaksisuuntaisilla 
jalkakäytävillä sopiva ihmistiheys tuntuu olevan 
10-15 jalankulkijaa minuutissa jalkakäytävän le-
veysmetriä kohti. Jos kulkijoita on tätä enemmän, 
liikenne jakautuu kahteen eri suuntaan kulke-
vaksi kaistaksi, jolloin kävelemisen vapaus häviää. 
Ihmiset eivät enää kohtaa samalla tavalla, vaan 
kulkevat vain jonossa tungoksen läpi. Jos kulkijoi-
ta on hyvin vähän, voivat reitit olla kapeita, kuten 
vanhojen kaupunkien metrinlevyiset kadut, jotka 
vertautuvat jo kotien käytäviin. Pyörillä varustettu 
jalankulkuliikenne – pyörätuolit, lastenrattaat, 
matkalaukut – vaatii enemmän tilaa kuin yllämai-
nitussa mitoitusohjeessa. Mitoituksen merkitystä 
lastenrattaiden käytölle kuvaa hyvin Kööpenha-
minan pääkadun muuttaminen kävelykaduksi, 
jolloin kevyelle liikenteelle varatun alueen leveys 
nelinkertaistui. Jalankulkijoiden määrä kasvoi en-
simmäisenä vuotena 35%, lastenvaunujen 400%. 96 

Jalankulkuliikenne reagoi herkästi katupäällys-
teisiin ja pinnan kuntoon. Mukulakivet, hiekka ja 
epätasainen maasto ovat hankalia kävelyalustoja, 
etenkin heille, jotka muutenkin liikkuvat vai-
keasti. Myös olosuhteet voivat vaikuttaa kävelyyn 
kielteisesti. Ihmiset välttävät liukkaita, lumisia ja 
loskaisia jalkakäytäviä.97 Suomessa jalkakäytäviä 
– ja toki muitakin liikennereittejä – kaventavat 
talvella niiden reunoille auratut lumikinokset, 
mikä sekin täytyy ottaa suunnittelussa huomioon. 
96 Gehl 2006, 133-134. 
97 Gehl 2006, 135. 

Kävely on fyysisesti vaativaa, ja sille, kuinka kauas 
ihmiset pystyvät tai suostuvat kävelemään, on 
tarkat rajat. Monet eri tutkimukset ovat päätyneet 
siihen, että useimmille ihmisille enimmäisetäisyys 
arkiaskareissa käveltäväksi on 400-500 metriä. 
Lasten, vanhusten ja liikuntaesteisten maksi-
mietäisyys on tietysti pienempi. Hyväksyttävän 
etäisyyden määrittämisessä koettu etäisyys on vie-
lä fyysistä etäisyyttäkin tärkeämpi tekijä. Puolen 
kilometrin matka suoraa, suojatonta reittiä pitkin 
tuntuu pitkältä ja ikävältä, kun taas sama matka 
tuntuu häviävän pieneltä, jos sen voi hahmottaa 
osissa. Esimerkiksi kaartuva katu paljastaa kul-
jettavan matkan vähän kerrallaan, jolloin matka 
tuntuu lyhyemmältä (kuva 17). Myös virikkeet 
matkan varrella saavat etäisyydet unohtumaan.98  
Toissa kesänä Tallinnassa käydessäni kävelin kuin 
huomaamatta 15 kilometriä yhdessä päivässä. 
Gehl toteaa, että koska jaksamiseen vaikuttaa 
reitin todellisen etäisyyden lisäksi sen koettu etäi-
syys, on hyväksyttävä kävelyetäisyys kuljettavan 
etäisyyden ja reitin laadun tulo. 

Kävelyn väsyttävyys tekee jalankulkijoista 
tarkkoja reittivalinnoistaan. Matkan pääsuun-
nasta ei herkästi poiketa, vaan jos määränpää 
on näkyvissä, reitti valitaan suoraan sitä kohti. 
Kaikenlaiset oikopolut ovat siis suuressa suosios-
sa, mikä on havaittavissa monista nurmikenttien 
halki tallotuista poluista. Vain suuret esteet, kuten 
vaarallinen liikenne, saavat kulkijat valitsemaan 
kiertotien. Eräällä kööpenhaminalaisella aukiolla 
tutkittiin jalankulkijoiden reittejä, ja huomat-
98 Gehl 2006, 137. 
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tiin, että aukio useimmiten ylitettiin vinottain 
kulmasta kulmaan, vaikka se tarkoitti kulkemista 
aukion syvennetyn keskiosan halki ja portaiden 
käyttämistä. Myös liikennöidyillä kaduilla vali-
taan suorin reitti turvallisimman sijaan. Suojateitä 
käytetään vain, jos ne on sijoiteltu todella hyvin 
tai jos autoliikenne on kovin raskasta. Raskas 
liikenne, erilaiset esteet ja hankalat kadunylitykset 
ajavat kävelijät useille ärsyttäville kiertoteille ja 
rajoittavat turhaan jalankulkuliikennettä. 99 

Vaikka kävely voi olla väsyttävää, kun koko reitti 
määränpäähän asti on koko ajan näkyvissä, on se 
vielä väsyttävämpää silloin, jos joutuu käyttämään 
kiertoreittiä, vaikka määränpää on näkyvissä. 
Suunnittelijoiden tulisi siis suunnitella sellaisia 
reittejä, joissa määränpää ei näy, mutta suunta sitä 
kohti säilyy koko matkan ajan. Lisäksi tarvitaan 
suoria reittejä määränpäähän silloin kun se on 
näkyvissä. 100  

Hyvässä jalankulkuverkostossa kulkuväylät 
seuraavat lyhimpiä reittejä alueen luontevien 
määränpäiden välillä. Kokonaisuuden toimivuu-
den ja houkuttelevuuden kannalta on tärkeää, 
että reittiverkoston yksittäiset osat ovat oikeilla 
paikoillaan ja hyvin suunniteltuja. 101 

Pitkien ja suorien jalankulkuteiden suunnittelua 
pitäisi välttää. Kaartuvat kadut tekevät kävelemi-
sestä paljon mielenkiintoisempaa ja vähentävät 
99 Gehl 2006, 137-139. 
100 Gehl 2006, 141. 
101 Gehl 2006, 141. 

samalla tuulen haittavaikutuksia paremmin kuin 
suorat. Erilaisista katutiloista ja pienistä aukioista 
koostuva vaihteleva reittiverkosto saa etäisyydet 
tuntumaan todellista lyhyemmiltä, koska reitti 
jakautuu luontevasti osiin. Kävelijä keskittyy 
koko reitin pituuden sijaan yhteen reitin osaan 
kerrallaan. Katujen mitoitus tulee suunnitella 
käyttäjämäärien mukaan, jolloin kulkijat liikkuvat 
selkeiden katutilojen läpi, eivätkä ajelehdi suurilla, 
puolityhjillä alueilla. Reitin joidenkin osien ka-
ventaminen saa myös aikaan tilakontrasteja (kuva 
20). Suureen tilaan saapuminen tuntuu selvästi 
merkittävämmältä, jos sinne tullaan pienen tilan 
läpi. Inhimillisen mittakaavan säilyttämiseksi 
tilakontrasteja luotaessa pienet tilat täytyy suun-
nitella hyvin pieniksi, jotta suurista ei tulisi liian 
suuria. 102 

Aukeat paikat on yleensä mukavampi ylittää 
niiden reunaa pitkin kuin aukion keskeltä. Silloin 
on mahdollista nauttia samanaikaisesti avarasta 
maisemasta toisella puolella ja tilaa rajaavien 
rakennusten tai metsänreunan yksityiskohdista ja 
elämästä toisella puolella. Tilan reunalla kulkemi-
nen antaa myös suojaa huonolla säällä. Reunalta 
ujoilla suomalaisilla on lisäksi mahdollisuus 
tarkkailla aukiota hieman sivusta joutumatta itse 
kaiken keskelle muiden katseltavaksi. 103 

Tasoerot ovat jalankulkijoille hankalia. Suuret 
liikkeet ylös- tai alaspäin vaativat tasamaalla 
astelua enemmän ponnisteluja ja keskeyttävät kä-
102 Gehl 2006, 141. 
103 Gehl 2006, 142. 
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velyn rytmin. Siksi monet jalankulkijat kiertävät 
tasoerot tilaisuuden mukaan, ellei se tarkoita mer-
kittävää etäisyyden kasvamista, kuten aiemmin 
mainitussa kööpenhaminalaisen aukion tapauk-
sessa. Autotien ylittävän korkean kävelysillan yh-
teyteen täytyy usein rakentaa aidat, jotka estävät 
jalankulkijoiden pääsyn tielle. Ostoskeskusten 
pohjakerroksissa on liukuportaista huolimatta 
enemmän asiakkaita kuin ylemmissä kerroksissa. 
Monikerroksisissa asunnoissa on vastaavia ongel-
mia. Huoneesta toiseen siirtymiselle harva uhraa 
ajatustakaan, mutta kerroksesta toiseen siirrytään 
paljon vastentahtoisemmin. Portaiden estevai-
kutuksesta todistavat monista kodeista tutut 
alimmille portaille jätetyt tavarat, jotka odottavat 
matkaa yläkertaan ”sitten kun”. 104 

Tasoerot ovat todellisia esteitä. Ulkotiloissa niitä 
kannattaisi välttää kokonaan tai vähintään tehdä 
tasonvaihteluista mahdollisimman helppokäyt-
töisiä ja henkisesti käytännöllisiä. Asteittaiset, 
lyhyet nousut ja laskut tuntuvat helpommilta kuin 
pitkät ja jyrkät. Nousun jakaminen useampiin 
lepotasoilla erotettuihin syöksyihin tekee siitä 
helpommin lähestyttävän, samaan tapaan kuin 
visuaalisesti jaksotettu reitti tuntuu yhtenäistä 
lyhyemmältä. Jos jalankulkuliikenne täytyy ohjata 
tasolta toiselle, on helpompaa aloittaa liikkumalla 
alaspäin kuin ylöspäin. Siksi alikulku on parempi 
vaihtoehto kuin silta. Jos jalankulkijat on ohjatta-
va autoliikenteen yli tai ali, olisi tärkeää tehdä se 
mahdollisimman vaakasuoraan, käyttäen loivasti 
nousevia siltoja tai helppoja alikäytäviä, jotka 
104 Gehl 2006, 142-143. 

eivät liian suuresti häiritse kävelyn suuntaa tai 
rytmiä. 105 

Tasoerot kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
ratkaista mieluummin loivilla rampeilla kuin 
portailla. Rampit ovat paitsi suositumpia kuin 
portaat jalankulkijoiden keskuudessa myös esteet-
tömiä.106 Suomen talvi kuitenkin tekee monista 
vähänkin jyrkemmistä rampeista vaarallisen liuk-
kaita, jolloin portaat ovat tervetullut vaihtoehto, 
onhan vaakasuora pinta jäisenäkin pitävämpi kuin 
kalteva. 

Seisominen

Seisomistoimintojen kirjo ei ole yhtä laaja kuin 
kävely- tai istumistoimintojen, eikä se vaadi 
kaupunkitilalta yhtä paljon. Seisomistoiminnot 
kuitenkin osoittavat selvästi joitain monille julki-
sissa tiloissa tapahtuville staattisille toiminnoille 
ominaisia käyttäytymismalleja. Kaupunkitilan 
täytyy toki tarjota mahdollisuudet seisomiseen, 
mutta tärkeämpää on tarjota olosuhteet tilassa 
viipymiseen. 107 

Monet seisomistoiminnot ovat hyvin arkisia, 
kuten pysähtyminen liikennevaloihin tai näy-
teikkunan ääreen. Tällaiset pienet pysähdykset 
tapahtuvat siellä missä tarve niille ilmenee, eikä 
kaupunkitilan laatu vaikuta niihin kovin pal-
jon. Tähän melko välttämättömien toimintojen 
105 Gehl 2006, 145. 
106 Gehl 2006, 145. 
107 Gehl 2006, 147. 

ryhmään kuuluu myös pysähtyminen juttelemaan 
sattumalta tavatun tuttavan kanssa. Välttämä-
töntä se on siksi, että olisi epäkohteliasta vain 
kulkea ohi pysähtymättä. Keskustelut alkavat 
tapaamispaikassa, ja koska osapuolilla ei ole tietoa 
keskustelun pituudesta, he eivät siirrä keskuste-
lua parempaan paikkaan. Tällaisia keskustelevia 
ihmisryhmiä voidaankin nähdä kaikkialla. 108 

Pidempiin pysähdyksiin pätevät eri säännöt. Kun 
kyse on pikkupysähdyksen sijaan oikeasta oles-
kelutoiminnosta, esimerkiksi jonkun tai jonkin 
odottamisesta, syntyy tarve löytää hyvä paikka 
seistä. Suosittuja oleskelupaikkoja ovat julkisivu-
jen vierustat ja eri tilojen välivyöhykkeet, sanalla 
sanoen reunat. Yksi luonteva selitys reunojen suo-
siolle on se, että tilan reuna on paras paikka tilan 
tarkkailuun. Lisäksi reunavyöhykkeellä oleskelija 
on paremmin suojassa katseilta eikä kenenkään 
tiellä. Kun selkä on suojattu, muiden ihmisten 
lähestymisen ehtii huomata ja reagoida siihen. 109 

Reunavyöhykkeet siis tarjoavat useita käytän-
nöllisiä ja henkisiä etuja. Julkisivujen vierustat 
toimivat lisäksi rakennuksen asukkaiden ja mui-
den käyttäjien luonnollisina ulko-oleskelualueina. 
Toimintojen siirtäminen sisätiloista julkisivu-
vyöhykkeelle on melko helppoa. Ovenpielet ovat 
luontevimpia oleilupaikkoja, joista voi halutessaan 
mennä keskemmälle kaupunkitilaa tai vain jäädä 
paikalleen. Jälkimmäinen on sekä fyysisesti että 
henkisesti helpompi vaihtoehto. Tästä voidaan 
108 Gehl 2006, 147. 
109 Gehl 2006, 147-149. 
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päätellä, että tapahtumat kaupunkitiloissa kasva-
vat tilojen reunoista niiden keskustoja kohti. 110 

Metsänreunan puiden alla hämärässä toteutuu 
yksi reunavyöhykkeiden etu, mahdollisuus nähdä 
tulematta itse nähdyksi. Rakennetussa ympäris-
tössä saman tilaisuuden tarjoavat katujen pyl-
väskäytävät ja markiisit sekä asuntojen kuistit ja 
verannat. 111  

Oleskeluvyöhykkeiden sisälläkin seisomapaik-
ka valitaan tarkasti. Ihmiset seisovat mieluiten 
syvennyksissä, porttikäytävissä ja nurkissa tai 
puiden, pilareiden, katulamppujen tai muiden 
fyysisten tukien vieressä, jotka merkitsevät leväh-
dyspaikkoja pienessä mittakaavassa. Monilla ete-
läeurooppalaisilla kaupunkiaukioilla on pidempi-
aikaista oleskelua tukevia pollareita. Niitä vasten 
nojaillaan, niiden vieressä seisoskellaan, niiden 
ympärillä leikitään ja niiden juurelle laitetaan 
asioita. Italialaiskaupunki Sienan Campo-aukiolla 
seisomistoiminnot keskittyvät lähes kokonaan 
aukion kahden eri vyöhykkeen rajapintaan sijoi-
teltujen pollarien ympärille (kuva 21). Samalla 
tavalla ihmiset hakevat henkistä tukea rakenteista 
110 Gehl 2006, 149-150. 
111 Gehl 2006, 151. 

Kuva 21. Luontevia paikkoja seistä ovat 
seinustat, syvennykset ja pienempien kaupungin 
elementtien vierustat. Vasemman yläkulman 
kuva Sienasta, muut Helsingistä. Älypuhelimen 
maailmaan uppoutuminen on sekin eräänlainen 
seisomisen henkinen tuki. 



31

tai huonekaluista muissakin vieraissa tiloissa tai 
tilanteissa, kuten hotelliauloissa tai juhlien alku-
vaiheessa. 112 

Yksityiskohdilla on suuri merkitys oleskelun 
mahdollisuuksiin kaupunkitiloissa. Tarvitaan 
sopivia pysähdys- ja oleskelupaikkoja, eli epäsään-
nöllisiä julkisivuja ja monenlaisia tukia ulkotiloi-
hin. 113 

Istuminen 

Hyvät istumismahdollisuudet ovat paitsi tärkeitä 
itsessään myös välttämätön edellytys lukuisille 
muille julkisia tiloja elävöittäville kaupunkitoi-
minnoille, kuten syömiselle, lukemiselle, auringon 
ottamiselle, neulomiselle, ihmisten katselemiselle 
ja juttelemiselle. Nämä toiminnot ovat kaupun-
kitilojen laadun kannalta niin elintärkeitä, että 
hyviä istumismahdollisuuksia on pidettävänä 
keskeisenä kriteerinä julkisten ympäristöjen 
laatua arvioitaessa. Istumismahdollisuuksien 
kohentaminen ja lisääminen on yksinkertainen ja 
lähes aina toimiva keino parantaa kaupunkitilan 
laatua. 114 

Istumapaikan valintaan vaikuttavat osittain samat 
seikat kuin seisomapaikan valintaan. Istuminen 
on kuitenkin henkisesti vaativampi teko kuin 
pysähtyminen tai seisominen, jotka ovat luonteel-
taan rennompia ja tilapäisempiä. Siksi istumapai-
112 Gehl 2006, 151-153. 
113 Gehl 2006, 153. 
114 Gehl 2006, 155. 

kalta vaaditaan enemmän kuin seisomapaikalta ja 
se myös valitaan seisomapaikkaa tarkemmin. 115

Reunojen suosiminen näkyy myös istumapaikan 
valinnassa. On mukavampaa istua selkä suojattu-
na kuin keskellä aukiota. Syvennykset, penkkien 
päät ja muut tarkkaan määritellyt kohdat ovat 
epämääräisempiä paikkoja suositumpia. 

Istuinten sijoittelu vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Monissa paikoissa penkit on sijoiteltu vapaasti 
avoimeen tilaan, irti toisistaan ja muista ele-
menteistä. Silloin voi näyttää siltä, että istumis-
mahdollisuuksia olisi reilusti, mutta oikeasti 
istumapaikat ovat huonoja, joten niitä ei käytetä. 
Istuimien sijoittelussa pitäisi huomioida sijoi-
tuspaikan tilalliset ja toiminnalliset laatutekijät. 
Jokaisella penkillä tai istumaryhmällä tulisi 
mielellään olla oman paikan tuntu, joka voidaan 
saavuttaa esimerkiksi syvennyksissä, nurkissa tai 
muissa suojaisissa paikoissa, joissa usein on myös 
hyvä mikroilmasto. 116 

Suuntaus ja näkymät vaikuttavat merkittävästi 
istumapaikan valintaan. Julkisessa tilassa istu-
miseen ovat usein syynä paikan edut – erityinen 
paikka, tila, sää, hyvät näkymät tilan tapahtu-
miin, ja mieluiten kaikki mainitut kerralla. Hyvä 
näköyhteys tilan tapahtumiin on tärkeä valin-
taperuste, mutta myös muilla tekijöillä, kuten 
auringon ja tuulen suunnalla, on merkitystä. 
Halutuimpia ovat suojaisat istumapaikat hyvillä 
115 Gehl 2006, 155. 
116 Gehl 2006, 157-159. 

näkymillä. 117 

Istumapaikan valintaan vaikuttavat myös itse 
istuinten tyypit. Lapset ja nuoret eivät vaadi 
istuimelta paljoakaan, vaan istuvat tarpeen tullen 
vaikka kadulla tai patsaan jalustalla. Istuimen 
sijainti on heille tärkeämpää kuin sen laatu. 
Monille ihmisille kunnollinen istuin – tuoli tai 
penkki – on välttämätön edellytys istumiselle. 
Erityisesti vanhuksille istuimen mukavuus on 
tärkeää. Istuutumisen sekä istuimelta nousemisen 
täytyy olla helppoa ja istuimen on myös oltava 
mukava pidempäänkin oleskeluun. 118 

Hyvän julkisen tilan täytyisi tarjota monenlaisia 
istumismahdollisuuksia eri käyttäjäryhmien eri-
laisiin tarpeisiin. Ensisijaisia istuimia – penkkejä 
ja tuoleja – tulisi tarjota erityisesti vaativammille 
käyttäjäryhmille, mutta myös niitä tilanteita aja-
tellen, jolloin istuimia tarvitaan vain muutamia. 
Nämä istuimet tulisi sijoitella käyttäjien kannalta 
mahdollisimman edullisiin paikkoihin. Ensisi-
jaisten istuinten lisäksi tarvitaan myös toissijaisia 
istuimia – portaita, jalustoja, matalia muureja 
– jotka tulevat tarpeeseen silloin kun istuma-
paikkojen tarve hetkellisesti kasvaa. Portaat ovat 
erityisen suosittuja, koska ne ovat myös näköala-
paikkoja. Tilat, joissa on pieni määrä ensisijaisia 
istuimia ja runsaasti toissijaisia istuimia näyttävät 
toimivilta myös silloin, kun istumapaikkojen ky-
syntä on pieni. Sen sijaan paikat, joissa on paljon 
ensisijaisia istuimia, näyttävät hiljaisina hetkinä 
117 Gehl 2006, 159. 
118 Gehl 2006, 159. 
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32

ankeilta ja hylätyiltä. 119 

Erityisiä toissijaisia istuimia voivat tarjota ”istu-
mamaisemat” eli monikäyttöiset kaupunkitilojen 
elementit, kuten suuret portaikot, suihkulähteet ja 
monumentit, jotka palvelevat useampaa kuin yhtä 
tarkoitusta. Monikäyttöisten kaupunkikalusteiden 
ja julkisivujen suunnitteleminen on suositeltava 
periaate, sillä se johtaa mielenkiintoisempiin 
kaupunkielementteihin ja edistää kaupungin 
monipuolista käyttöä. 120 

Jo mainittujen, lähinnä vapaa-ajan istuskeluun 
tarkoitettujen istumapaikkojen lisäksi tarvitaan 
lepäämiseen sopivia penkkejä tasaisin välein 
ympäri kaupungin. Kööpenhaminan asukkailta 
kysyttäessä yksi useimmin mainittu kaupungin 
ongelma oli vanhuksille sopivien istumapaikkojen 
puute. 121

Näkeminen, kuuleminen ja puhuminen

Toisten ihmisten näkemismahdollisuuksissa on 
kyse etäisyydestä. Liian suuret tilat ovat ihmisen 
aisteille liian laajoja hallita. On kuitenkin miel-
lyttävää pystyä yhdestä pisteestä tarkkailemaan 
mahdollisimman suurta aluetta ja siinä tapahtu-
via toimintoja. Siksi suuret kaupunkitilat tulisi 
mitoittaa ihmisen sosiaalisen näköalueen mukaan. 
Silloin tilaan mahtuu monenlaista toimintaa, 
johon kaikilla tilan käyttäjillä on hyvä näkyvyys. 
119 Gehl 2006, 159-161. 
120 Gehl 2006, 162. 
121 Gehl 2006, 162. 
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Tällaisen tilan saavuttamiseksi kannattaa yhdistää 
useampi eri sosiaalisen näön alue, kuten tapahtu-
mien näkemisen maksimietäisyys (70-100 m) ja 
kasvonilmeiden havaitsemisen maksimietäisyys 
(20-25 m). Näitä kahta maksimimittaa monet 
Etelä-Euroopan keskiaikaiset kaupunkiaukiot 
noudattavatkin, tuskin syyttä. 122

Hyvät näkemisen mahdollisuudet vaativat esteet-
tömiä näkölinjoja. Teattereissa ja luentosaleissa is-
tumapaikat ovat usein amfiteatterin muodossa ja 
esiintymislava on korotettu, jotta kaikki voisivat 
nähdä esiintyjän. Vastaavaa periaatetta voidaan 
122 Gehl 2006, 163. 

käyttää myös kaupunkitiloissa. Hyvä esimerkki 
tästä on jo mainittu Sienan Campo, jonka pinta 
laskee aukion keskustaa kohti. Aukion reunojen 
kahvilat ja pollarit tarjoavat hyviä istumis- ja 
seisomispaikkoja, joissa selusta on suojattu ja nä-
kymät aukion yli esteettömät. Hyvät näkymät on 
muistettava taata aikuisten lisäksi myös lapsille, 
esimerkiksi läpinäkyvillä kaiteilla tai matalalle 
sijoitetuilla ikkunoilla. 123 

Näkemiseen tarvitaan myös valoa. Kun tilojen 
halutaan toimivan myös pimeään aikaan, - jota 
meillä Suomessa on runsaasti - valaistus on 
123 Gehl 2006, 164-165. 

välttämätöntä. Erityisen tärkeää on sosiaalisesti 
merkityksellisten asioiden – ihmisten ja kasvojen 
– valaiseminen. Hyvä valaistus parantaa kaupun-
kitilojen tunnelmaa ja turvallisuuden tunnetta. 
Hyvä valaistus ei kuitenkaan tarkoita kirkkaam-
pia valoja, vaan riittävää valoa, joka suunnataan 
tai heijastetaan kasvoihin, seiniin, opasteisiin ja 
muihin pystypintoihin. Kaupunkitiloja ei siis pidä 
valaista samoin kuin liikennöityjä katuja. Valon 
tulee myös olla lämmintä ja ystävällistä. 124 

Puhumisen mahdollisuudet lisäävät ulkotilojen 
laatua huomattavasti. Taustamelun ylittäessä 60 
124 Gehl 2006, 165. 



Kuva 24. Pöytäryhmä on luonteva paikka 
keskustelulle. 
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desibeliä, kuten liikennöidyillä kaduilla usein käy, 
on tavallisen keskustelun ylläpitäminen lähes 
mahdotonta. Silloin keskustelu muuttuu lyhyiden 
lauseiden huutamiseksi toisen korvaan tai jää 
kokonaan käymättä. Keskustelun ylläpitäminen 
vaatii alle 60 desibelin taustaäänitasoa, ja vasta 
45-50 dB tasolla pystyy keskustelun ylläpitämisen 
lisäksi kuulemaan askelääniä, hyräilyä, keskuste-
lunpätkiä ja muita kaupungin ääniä, jotka ovat 
osa koko sosiaalista tilannetta. 125 

125 Gehl 2006, 167. 

Ulkotilassa tapahtuvat keskustelut voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään, jotka vaativat ympäristöltä 
eri asioita: jutteleminen oman seurueen kanssa, 
keskustelut kadulla tavattujen tuttavien kanssa ja 
mahdolliset keskustelut tuntemattomien kanssa. 
Oman seurueen sisällä tapahtuvat keskustelut 
eivät vaadi ympäristöltä muuta kuin tarpeeksi 
matalan melutason. Useimmat julkisessa tilassa 
tapahtuvat keskustelut kuuluvat tähän katego-
riaan, ja tapahtuvat tavallisesti kaupungin läpi 
kävellessä. Sattumalta tavattujen tuttavien ja 
naapureiden kanssa käydyt keskustelut alkavat 
tapaamispaikalla, riippumatta paikasta ja tilan-
teesta. Tärkein tekijä tällaisten keskustelujen 
syntymisessä on se, kuinka kauan ihmiset viipyvät 
ulkotilassa, sillä pitkään kestävät ulko-oleskelut 
lisäävät kohtaamisten mahdollisuutta. Ratkai-
sevaa on se, onko esimerkiksi asunnon edustalla 
hyvät vai huonot mahdollisuudet oleskella ulko-
tilassa. Kolmas keskusteluryhmä on harvinaisin. 
Jotta toisilleen tuntemattomat ihmiset aloittaisi-
vat keskustelun, täytyy heidän yleensä olla saman 
asian äärellä, esimerkiksi istua samalla penkillä tai 
seurata samaa tapahtumaa. Yhteinen tekeminen 
ja yllättävät tapahtumat voivat käynnistää keskus-
telun. Esimerkiksi katumuusikon esitystä seuraa-
vat henkilöt saattavat ruveta ääneen ihastelemaan 
soittajan taidokkuutta toisilleen. 126 

Istumis- ja seisomispaikkojen suunnittelulla ja 
sijoittelulla on suora vaikutus keskustelumahdol-
lisuuksiin. Monissa odotushuoneissa, esimerkiksi 
rautatieasemilla, penkit on aseteltu selkä selkää 
126 Gehl 2006, 168-169. 

vasten ja kauas toisistaan, jolloin keskusteleminen 
on hankalaa. Sen sijaan kahviloiden lähekkäin 
pöydän ääreen sijoitetut tuolit edistävät keskuste-
lujen alkamista. Kaupunkitilojen ja asuinalueiden 
suunnittelussa penkit tulisi sijoittaa niin, että 
vaihtoehtoja on enemmän kuin mainitut selkä 
selkää vasten ja kasvot vastakkain –asetelmat. Esi-
merkiksi kaarevat tai kulmittain asetellut penkit 
mahdollistavat sekä keskustelun, jos siltä tuntuu, 
että omissa oloissa istumisen, vaikka viereisellä 
penkillä olisikin muita. 127 

Itseilmaisu, leikkiminen ja kuntoilu - 
aktiiviset vapaaehtoiset toiminnot 

Työelämän muutosten seurauksena nykyihmi-
sillä on usein paljon enemmän vapaa-aikaa kuin 
sata vuotta sitten. Toimistossa vietetyn työ-
päivän jälkeen on vielä energiaa kulutettavaksi 
monenlaiseen luovaan toimintaan, liikuntaan ja 
urheiluun. Nykyään on myös entistä enemmän 
senioreita, joilla on aikaa ja energiaa sekä halua 
pysyä fyysisesti hyväkuntoisina. Suuri osa luo-
vista ja liikunnallisista tarpeista voidaan täyttää 
kaupunkitilassa. Katujuhlat, puistokonsertit ja 
urheilutapahtumat houkuttavat monia ja kertovat 
kaupunkilaisten energisyydestä ja halusta toteut-
taa itseään. 128

Näiden uusien kaupunkitilalle asetettujen vaati-
musten edessä saattaa suunnittelijalle tulla hou-
kutus tehdä monenlaisia erikoistuneita paikkoja 
127 Gehl 2006, 169-170. 
128 Gehl 2010, 158-159. 



35

urheilulle ja itseilmaisulle. Kuitenkin jo kävelyn ja 
pyöräilyn edellytysten parantaminen houkuttelee 
asukkaita liikkumaan arkiaskareiden yhteydessä. 
Oleskeluun sopivien paikkojen kehittäminen 
vahvistaa luovien kulttuuritoimintojen mahdolli-
suuksia kaupungissa. Vaikka erikoistuneempiakin 
urheilupaikkoja tarvitaan, tulisi suunnittelussa 
keskittyä parantamaan jokapäiväisiä kaupunki-
tiloja ja liittämään niihin haasteita ja mahdolli-
suuksia lapsille, vanhuksille ja urheilijoille. 129 

Kaupunkitilojen suunnittelu voisi perustua kiin-
teän, joustavan ja hetkellisen periaatteelle (fixed, 
flexible, fleeting). Kiinteää on tila itse, kaupunki-
elämän kehys. Joustavaa edustavat erityiset väliai-
kaiset laitteet ja tapahtumat, kuten luisteluradat, 
joulumarkkinat ja sirkusvierailut. Hetkellisiä ovat 
kaikki lyhyemmät tapahtumat, kuten konsertit, 
ilotulitukset ja pienimmillään katumuusikoi-
den esitykset. Kaupungilla tulee olla kutsuvat ja 
sopusuhtaiset julkiset tilat, jotka mahdollistavat 
joustavia ja hetkellisiä tapahtumia. 130

Suojaa ja turvallisuuden tunnetta 

Kaikkia vapaaehtoisia, sosiaalisia ja virkistystoi-
mintoja yhdistää se, että niitä tapahtuu vain suo-
tuisissa olosuhteissa, eli silloin kun kävelemiseen 
ja pysähtymiseen on hyvät mahdollisuudet, kun 
tilanne tarjoaa mahdollisimman suuret fyysiset, 
henkiset ja sosiaaliset edut ja mahdollisimman 
pienet haitat, ja kun ympäristössä on kaikin puo-
129 Gehl 2010, 159-161. 
130 Gehl 2010, 161. 

lin miellyttävää olla. Paikan miellyttävyys riippuu 
osittain sen tarjoamasta fyysisestä suojasta, mutta 
ensisijaisesti sen tarjoamasta henkisestä turvasta 
rikollisuuden ja liikenteen pelkoa vastaan. 131 

Turvallisuutta käsitellessään Gehl viittaa131 Jane 
Jacobsiin ja Oscar Newmaniin, joiden turval-
lisuutta käsitteleviä ajatuksia tuon tässä esiin 
hieman Gehliä laajemmin. 

Jane Jacobs132 kiteyttää hyvän kaupunkitilan 
turvallisuusvaatimuksen sanomalla, että hyvän 
kaupunkialueen perusta on se, että ihminen 
tuntee olevansa turvassa vaikka onkin keskellä 
tuntemattomia, kuten kaupungissa väistämättä 
ollaan. Jos kadut koetaan pelottaviksi, ulkona 
liikkumista aletaan vältellä ja kaduista tulee auti-
oituessaan entistä pelottavampia. Hyvällä kadulla, 
joka kääntää tuntemattomien olemassaolon eduk-
si, täytyy Jacobsin mukaan olla seuraavat kolme 
ominaisuutta: 

•	 Selvät rajat julkisten ja 
yksityisten tilojen välillä

•	 Kadulle suunnattuja silmäpareja. 
Rakennusten tulee siis 
suuntautua kadulle päin. 

•	 Melko jatkuva virta käyttäjiä 
jalkakäytävillä. Kaupunkitilan käyttö 
paitsi kasvattaa katua tarkkailevien 

131 Gehl 2006, 171. 
132 Jacobs 1961, 29-35. 

silmäparien määrää myös houkuttaa alueen 
asukkaita seuraamaan katujen elämää 
kotiensa ikkunoista ja parvekkeilta. 

Kaupunkitilojen käyttäjät suojelevat läsnäolollaan 
itseään ja toisiaan rikoksilta ja niiden pelolta, 
vaikkeivät sitä välttämättä tiedostakaan. Kaupun-
kielämän edistäminen on siis paras tapa parantaa 
kaupunkien turvallisuutta.  

Oscar Newman133 lisää turvallisen kaupungin 
yhtälöön alueen kokemisen omaksi. Pelkkä 
tapahtumien näkeminen ei saa sivustakatsojaa 
puuttumaan esimerkiksi rikokseen, vaan toimeen 
tarttuminen riippuu myös siitä, 

•	 tunteeko hän alueen omakseen ja 
sen puolustamisen asiakseen

•	 kokeeko hän rikoksen tapahtuvan 
omalla vaikutusalueellaan

•	 tulkitseeko hän havaitsemansa 
käytöksen alueelle vieraaksi

•	 tunnistaako hän vääryyden kohteeksi 
joutuneen henkilön tai omaisuuden

•	 uskooko hän voivansa vaikuttaa 
tapahtumien kulkuun. 

Alueellisuuden tuntua ja sitä kautta alueen 
turvallisuutta voidaan edistää selvärajaisilla 
puolijulkisilla etupihoilla, joilla asukkaat voivat 
133 Newman 1973, 51-66 & 78-79. 
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oleskella asuntonsa lähellä, omaksi kokemassaan 
ulkotilassa. Toimivat puolijulkiset asukaspihat 
lisäävät asukkaiden kiinnostusta alueeseen sekä 
vastuuntuntoa sen valvomisessa ja suojelemisessa. 
Jos rakennusten välinen tila on pelkkää rajatonta 
ei-kenenkään-maata, kukaan ei koe sitä omak-
seen eikä sen valvomista asiakseen. 

Toinen turvallisuuskysymys liittyy liikenteeseen. 
Liikenneturvallisuuden riittämättömyys vähen-
tää kaupunkielämän määrää ja monipuolisuutta 
merkittävästi. Kaupunkitilan koetun laadun 
kannalta merkittävää on turvallisuuden tuntu, ei 
onnettomuuksien tilastollinen määrä. Australiassa 
verrattiin ihmisten käyttäytymistä ajoneuvolii-
kenteen kaduilla ja kävelykaduilla. Tavallisen 

ajoneuvoliikennekadun jalkakäytävällä kulkevista 
alle 6-vuotiaista lapsista 86 prosenttia kulki käsi 
kädessä aikuisen kanssa. Kävelykadulla 75 % sa-
manikäisistä lapsista sai juosta vapaana. Kävelyka-
dut ovat turvallisuuskokemuksen kannalta paras 
vaihtoehto, mutta hyvä kompromissi on jo aiem-
min mainittu alankomainen Woonerf-katutyyppi, 
jolla hidas ajoneuvoliikenne sallitaan, mutta joka 
selvästi on luonteeltaan kevyen liikenteen katu. 134 

Miellyttävä paikka tarjoaa myös suojaa säältä. 
Sääolot ja niihin suhtautuminen vaihtelevat alu-
eellisesti, mutta Gehl käsittelee sääasiaa Pohjois-
Euroopan ja erityisesti Skandinavian kannalta, 
joten hänen havaintonsa ovat melko hyvin 
134 Gehl 2006, 173. 

sovellettavissa Suomeen. 

Ilmaston ja ulkotilassa tapahtuvien toimintojen 
suhdetta kuvaa Kööpenhaminassa tehty tutki-
mus, jossa ulkotoimintoja seurattiin tammikuusta 
heinäkuuhun. Tuona aikana, talven vaihtuessa 
kesäksi, jalankulkijoiden osuus kaksinkertaistui 
ja seisovien ihmisten määrä kolminkertaistui, eli 
kaupunkitilassa oleiltiin enemmän ja pidempään 
kuin talvella. Seisomistoimintojen luonteessa 
tapahtui myös muutoksia, sillä ihmiset pysäh-
tyivät entistä useammin syömään, juomaan tai 
katselemaan nähtävyyksiä. Kesäkaduilla nähtiin 
myös katutaiteilijoita, näyttelyitä ja muita sellaisia 
tapahtumia, joita talvella ei esiintynyt käytännös-
sä ollenkaan. Lisäksi istumatoiminnot, joita ei tal-
vella havaittu laisinkaan, yleistyivät huimasti heti 
kun lämpötila istumapaikalla ylitti 10°C. Tammi-
kuussa, lämpötilan ollessa +2 astetta, kaupunki-
tilan käyttäjistä 30 % seisoi ja 70% oli liikkeessä, 
kun taas heinäkuun +20 asteessa istuminen ja 
seisominen kattoivat 55% kaikesta toiminnasta. 
Kävelykaduista tuli siis kesällä oleskelukatuja. 135  

Ikäviä ja kaupunkielämää rajoittavia sää- ja ilmas-
to-oloja voidaan vähentää ja lieventää hyvällä ja 
huolellisella kaupunki- ja alueellisella suunnitte-
lulla. Skandinaviassa suurin ongelma on tuuli ja 
sen viilentävä vaikutus, joten huolellinen suun-
nittelu on erittäin tärkeää (kuva 26). Tanskassa 
perinteiset rakennukset ovat matalia ja toisiinsa 
kytkettyjä. Ne reunustavat kapeita katuja ja niillä 
on pienet takapihat. Suurin osa tuulesta puhaltaa 
135 Gehl 2006, 175. 
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tällaisten matalien asutusten yli ja aurinko paistaa 
pihoille, jotka pienen kokonsa ansiosta myös läm-
penevät nopeasti. Tällaisissa kaupungeissa paikal-
lisilmasto on huomattavan paljon parempi kuin 
ympäröivällä avoimella maaseudulla, ja ulkona 
oleskeluun sopivia tunteja on vuodessa runsaam-
min. Monilla alueilla, kuten hajanaisilla pientalo-
pelloilla ja erityisesti kerrostaloalueilla, tilanne on 
paljon huonompi. Korkeiden rakennusten luona 
paikallisilmasto on huonompi kuin ympäröivällä 
seudulla. Korkeat talot kurkottavat kymmenien 
metrien korkeudessa puhaltaviin voimakkaisiin 
tuuliin ja ohjaavat ne kohti maanpintaa, jossa ne 
viilentävät kaikkia ja kaikkea ja puhaltavat hiekat 
hiekkalaatikoista. 136

Kaupunki- ja aluesuunnittelulla voidaan siis 
parantaa paikallisilmastoa, mutta ulkona oles-
kelun mahdollisuuksien kannalta tärkeintä on 
oleskelualueiden – penkkien ja jalkakäytävien 
– mikroilmasto, johon vaikuttamiseen tarvitaan 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Penkkien ja 
polkujen sijoittelussa tulee ottaa huomioon kun-
kin yksittäisen paikan mikroilmastolliset tekijät. 
Lisäksi olosuhteita voidaan parantaa tuulensuojil-
la, kuten puilla ja pensailla, sekä oikeisiin paikkoi-
hin sijoitetuilla katoksilla. 137 

Paikan hyvistä puolista nauttiminen

Säältä suojaamisen lisäksi hyvä kaupunkitila 
myös mahdollistaa sekä hyvän että huonon sään 
136 Gehl 2006, 177. 
137 Gehl 2006, 178. 

samoin kuin vuodenaikojen kokemisen. Pohjois-
Euroopan pitkän talven jälkeen aurinko on 
odotettu vieras, ja ihmiset kerääntyvät sankoin 
joukoin puistojen penkeille paistattelemaan 
päivää. Sama auringonkaipuu näkyy reittivalin-
noissa ja kaupunkitiloihin sijoittautumisessa myös 
muina aikoina, toisin kuin eteläeurooppalaisilla, 
jotka luonnostaan hakeutuvat varjoon. Myös 
vihreyttä arvostetaan pohjoisessa pitkän talven 
jälkeen enemmän kuin etelässä. Pohjois-Euroo-
passa aukioilla onkin usein puita ja pensaita, kun 
etelämpänä aukiot saattavat olla täysin kasvitto-
mia. Pohjois-Euroopassa on ilmaston ja siihen 
liittyvien kulttuuristen erityispiirteiden takia 
erityisen tärkeää samanaikaisesti tarjota suojaa 
huonoa säätä vastaan ja mahdollistaa hyvästä 
säästä nauttiminen. 138 

Paikan miellyttävyys riippuu myös muista sen tar-
joamista kokemuksista, kuten hyvistä näkymistä 
ja rakennusten ja muiden elementtien kauneu-
desta ja viimeistelyn tasosta. Veden läheisyys ja 
kasvillisuus tekevät kaupunkitilasta miellyttä-
vämmän, samoin kuin hyvät materiaalivalinnat 
ja mietityt yksityiskohdat. Tärkeää on myös 
inhimillinen mittakaava, joka tietysti on tullut 
esiin jo muista kaupunkitilojen laatutekijöistä 
puhuttaessa. 139

Kaupunkitilojen miellyttävyyteen vaikuttaa myös 
paikan tuntu. Gordon Cullenin, johon Gehl tässä 

138 Gehl 2006, 178-180. 
139 Gehl 2010, 238-239. 

yhteydessä viittaa140, käsittelee aihetta teoksessaan 
Townscape141, johon pohjautuvassa kandintyössä-
ni olen tiivistänyt paikan tunnun seuraavasti: 

”Kun ihminen kokee olevansa jossakin, poistu-
vansa jostain tai kävelevänsä jonkin läpi, on kyse 
paikasta. Paikan tuntu perustuu pääasiassa paljas-
tamisen ja sulkemisen aiheuttamiin tuntemuksiin. 
Ihmisiä yhdistävät tietyt perusreaktiot ahtaassa tai 
avarassa paikassa tai maanpinnan ylä- tai alapuo-
lella olemiseen. Paikan kokeminen kokonaisuu-
tena sisältää automaattisesti paikan ulkopuolisten 
asioiden hahmottamisen toisenlaisena kokonai-
suutena. Kun ihmisen mielessä syntyy ”täällä”, 

140 Gehl 2006, 181. 
141 Cullen 1971. 
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on helppo seurata. Ihmisillä on taipumus suosia 
reunoja monissa eri tilanteissa, ja voidaankin 
ajatella, että toiminnot kasvavat reunoista kohti 
tilan keskustaa. Tansseissa kavaljeeria odotetaan 
seinäkukkasina, juhlissa seistään seinien vierillä 
kun ei vielä tunneta ketään, seuralaista odotetaan 
aukion reunalla. 143

Jalankulkijat kokevat maantasojulkisivut lä-
hietäisyydeltä ja siksi vahvasti. Julkisivun yksi-
tyiskohdat, rytmitys, värit ja julkisivuvyöhyk-
keellä nähtävät ihmiset ja toiminnot vaikuttavat 
olennaisesti siihen, kuinka mielenkiintoisena 
kaupunkitila koetaan. Ylempien kerrosten 
julkisivuilla sen sijaan ei ole juurikaan vaikutus-
143 Gehl 2010, 75-76. 

syntyy saman tien ”tuolla”. Näiden kahden paikan 
väliset suhteet aiheuttavat tunnereaktioita. – –
Materiaalit, mittakaava, värit, kuviot ja muodot 
antavat eri elementeille omanlaisensa luonteen. 
Erojensa takia hahmottuvat ”tämä” ja ”tuo”. Nämä 
erilaiset elementit ja niiden väliset suhteet aihe-
uttavat tunnereaktioita ja tekevät ympäristöstä 
mielenkiintoisen.” 142

Paikan tuntu syntyy siis tilallisista jaotteluista ja 
sitä voidaan vielä korostaa yhtenäisillä materi-
aalivalinnoilla tai muilla yksityiskohdilla, jotka 
erottavat paikan muista paikoista. Eri paikkojen 
ja erilaisten elementtien väliset suhteet – ris-
tiriidat, rinnastukset, muistumat – herättävät 
142 Kivirinta 2009. 

kulkijoissa ajatuksia ja tunteita ja ovat tärkeä osa 
kaupunkikokemusta.  

Pehmeät rajat kaupunkielämän ja 
rakennusten välissä 

Kaupungin rajapintojen, etenkin maantasojulkisi-
vujen, käsittelyllä on suuri vaikutus kaupunkitilan 
elävyyteen. Ne määrittävät tilaa ja rajaavat näky-
miä sekä luovat järjestystä ja sitä kautta turvalli-
suuden tunnetta. Rajapinnoilla sisä- ja ulkotilat 
kohtaavat. Siellä rakennusten toiminnot pääsevät 
vuorovaikutukseen kaupunkielämän kanssa. 
Rajakohdissa sijaitsevat myös usein parhaat istu-
mis- ja seisomispaikat. Siellä pienilmasto on hyvä, 
selkä on suojattu ja lähiympäristön tapahtumia 
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ta ympäristön koettuun laatuun. Vaihtelevat ja 
avoimet katujulkisivut tarjoavat paljon nähtävää 
ja koettavaa ja saavat kuljetun matkan tuntumaan 
lyhyemmältä, kun taas yksipuolisen ja suljetun 
julkisivun vierustaa on tylsää ja väsyttävää kulkea. 
Ihminen tarvitsee virikkeitä 4-5 sekunnin välein, 
mikä kävelynopeuteen sovitettuna tarkoittaa 15-
20 virikettä sadan metrin matkalla. Katujulkisivut 
tulisikin pyrkiä jakamaan useisiin kapeisiin osiin, 
jotta liikkeiden sisäänkäyntejä ja muita tapahtu-
mapaikkoja olisi mahdollisimman tiheästi. Silloin 
sisä- ja ulkotilojen toiminnoilla on hyvät mah-
dollisuudet vuorovaikutukseen ja kaupunkitilan 
elävyys paranee. 144 

144 Gehl 2010, 76-77. 

Pehmeät katujulkisivut elävöittävät kaupunkitilo-
ja merkittävästi. Avoimien ja aktiivisten julki-
sivujen vierellä kävellään hitaammin, katsellaan 
useammin julkisivuja ja pysähdellään enemmän 
kuin kuolleiden ja umpinaisten julkisivujen 
vierellä. Katutila pehmeän julkisivun edessä  on 
siis elävämpi kuin kovan julkisivun edessä, vaikka 
ihmismäärä olisi sama, koska ihmiset viipyvät 
tilassa pidempään. Mielenkiintoiset katujulkisivut 
lisäävät myös kauppoihin liittymättömiä toimin-
toja, kuten kengännauhojen sitomista, kanta-
musten järjestelemistä ja katutilassa juttelemista, 
koska ihmiset viihtyvät toistensa joukossa. 145

Pehmeät ja ennen kaikkea aktiiviset maantaso-
145 Gehl 2010, 78-81. 

kerrokset edistävät myös katujen turvallisuutta. 
Kadulla kulkija saa tuntea olonsa turvalliseksi, 
kun ympäröivien rakennusten pohjakerroksissa 
näkyy elämää ja ihmisiä. Yölläkin, kun kaupunki 
hiljenee, polkupyörät, pihakalusteet ja muut ih-
miselämän merkit muistuttavat muiden ihmisten 
läheisyydestä. Myös valaistut ikkunat lisäävät 
turvallisuuden tunnetta. Joidenkin näyteikkunoi-
den edessä nähtävät, Suomessa onneksi melko 
harvinaiset, metalliverhot sen sijaan edistävät 
pelon tunteita, joten niiden sijaan olisi parempi 
käyttää läpinäkyvämpää murtosuojausta, joka 
sallii valon pääsyn kadulle ja jotain katseltavaa 
yöllisellekin kulkijalle. 146

Koska katujulkisivut vaikuttavat niin merkittäväs-
ti julkisen ulkotilan elävyyteen ja laatuun, niiden 
ihmislähtöinen suunnittelu täytyy ottaa kaupun-
kisuunnittelun perusperiaatteeksi. Esimerkiksi 
Tukholmassa on suunnittelun avuksi tehty kartta, 
johon on merkitty katujulkisivujen laatu. Kar-
tan avulla on helpompi nähdä ongelma-alueet 
ja kohdentaa parannustoimenpiteet esimerkiksi 
tärkeimpien jalankulkureittien varrelle. Melbour-
nessa uusien rakennusten katujulkisivujen avoi-
muus on varmistettu määräyksellä, jonka mukaan 
pääkatujen varsille tulevien uusien rakennusten 
julkisivuista 60% on suunniteltava avoimiksi ja 
kutsuviksi. 147

146 Gehl 2010, 99-101. 
147 Gehl 2010, 81-82, 151. 
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tiloissa katseluetäisyydet ovat 
pienet, jolloin lähinnä rakennusten 
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Pehmeät rajat asuinalueilla

Kaupunkielämän laajuuden ja luonteen kannalta 
ratkaisevaa on pitkäkestoisten ulkona tapahtuvien 
toimintojen mahdollistaminen. Tätä kuvaa Kana-
dassa vuonna 1977 tehty tutkimus, jossa seurat-
tiin 12 asuinkadun kaupunkielämää. Ulkotilassa 
tapahtuvista toiminnoista lukumäärällisesti suurin 
osa oli siirtymistä kotiin ja pois kotoa, mutta 
siirtymätoimintojen ajallinen kattavuus kaikista 
toiminnoista oli vain 10%. 90% katujen elämästä 
oli siis paikallaan olevia toimintoja. Tutkimustu-
los korostaa (asuin)rakennusten julkisille puolille 
sijoitettujen pysähtymis- ja oleskelupaikkojen 
tärkeyttä kaupunkielämän kannalta. 148 

Tärkeimmät pitkäkestoisen ulko-oleskelun mah-
dollistavat tekijät tiivistyvät kolmeen asiaan: 149

•	 Hyvät yhteydet sisä- ja ulkotilan välillä

•	 Hyvät oleskelualueet suoraan 
rakennusten edessä

•	 Jotain tekemistä, puuhasteltavaa, 
suoraan rakennusten edessä

Sisältä ulos siirtymisen tulee olla helppoa. Jos 
siirtymä on hankala ja vaatii portaiden tai hissin 
käyttöä, ulkona käyntien määrä vähenee huomat-
tavasti. Kerrostalojen asukkaat tulevat ja mene-
vät kuten muissakin rakennustyypeissä, mutta 
ulkona oleskelua ei kerrostaloalueilla esiinny yhtä 
148 Gehl 2006, 182-184. 
149 Gehl 2006, 184. 

paljon kuin matalamman rakentamisen paikoissa. 
Kerrostalopihoilla on yleensä leikkipaikat lapsille, 
mutta aikuisille harvoin on muuta tekemistä tar-
jolla kuin penkillä istuskelemista ja kävelyä. Ulos 
siirtymisen hankaluus myös käytännössä estää 
omien pihakalusteiden, työkalujen ja lelujen käyt-
tämisen pihalla. Kerrostalopihoilla tapahtuvien 
ulkotoimintojen määrä ja kirjo on hyvin rajattu, 
mikä selittää miksi niillä suuresta asukasmääräs-
tä huolimatta on niin vähän elämää. Matalissa 
asuinrakennuksissa asunnon yhteys ulkotilaan 
on usein vahva, jolloin ulos lähtemiseen on hyvin 
pieni kynnys. Silloin on vaivatonta piipahtaa 
pihalla, juoda aamukahvit terassilla tai siirtää 
jokin arkipäiväinen askare ulos. Ulkona on helppo 
käydä pitkin päivää, ja jos mitään mielenkiintoista 
ei tapahdu, on yhtä helppo palata sisään. Näillä 

pienillä piipahduksilla on mahdollisuus kasvaa 
suuremmiksi tapahtumiksi. 150 

Pelkkä rakennuksen mataluus ei riitä takaamaan 
toimivaa yhteyttä sisä- ja ulkotilojen välillä ja sitä 
kautta ulkotilojen käyttöä, vaan myös asunnon 
pohjaratkaisulla, pihalla ja itse sisäänkäynnillä on 
merkitystä. Jotta ulkotila tulisi käyttöön ja elämä 
pääsisi virtaamaan pihalle asti, on luontevaa avata 
uloskäynti suoraan käytetyimmistä huoneista, 
joita usein ovat keittiö ja olohuone. Pihan tulisi 
olla suorassa yhteydessä sisätiloihin ja sisäänkäyn-
nin mahdollisimman helppo sekä fyysisesti että 
henkisesti. Kaikenlaisia ylimääräisiä elementtejä 
matkalla sisältä ulos tulisi välttää, erityisesti 

150 Gehl 2006, 184-185. 



Kuva 29. Puolijulkinen piha asunnon ja julkisen 
kadun välissä helpottaa siirtymiä kodin ja kadun 
välillä sekä mahdollistaa arkitoimintojen siirtämisen 
ulos. Puu-Käpylä, Helsinki. 
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tasoeroja. 151  

Ulkoilmatoimintojen vähäisyys monilla asuinalu-
eilla johtuu ainakin osittain siitä, että oleskeluun 
sopivat paikat puuttuvat juuri sieltä missä niitä 
kaivattaisiin, sisäänkäyntien luota. Asunnon etu-
ovea käytetään päivittäin, ympäri vuoden, säästä 
riippumatta. Jos sen vieressä on kutsuva istuma-
paikka, sitä käytetään runsaasti. Vielä enemmän 
kaupunkielämää virkistää se, jos ulko-oleskelulle 
tarjotaan mahdollisuus puoliyksityisen etupihan 
muodossa, joka toimii siirtymävyöhykkeenä asun-
non ja kadun välissä. 152 

Hyviä etupihoja ja niiden kaupunkielämää 
lisääviä ominaisuuksia kuvaa Melbournessa tehty 
tutkimus, jossa tarkkailtiin rivitalokatujen elämää. 
Pienellä etupihalla ja yksityisellä takapihalla 
varustettu rivitalo on tyypillinen rakennus aust-
ralialaiskaupunkien vanhemmissa osissa. Kah-
den pihan asunnossa asukas voi valita, haluaako 
oleskella talon julkisella vai yksityisellä puolella. 
Tutkimuksessa seurattiin kaupunkielämää raken-
nusten julkisella puolella ja havaittiin, että 69% 
kaikista keskusteluista, 76% passiivisista toimin-
noista (käveleminen ja istuminen) ja58% aktiivi-
sista toiminnoista tapahtui kuisteilla ja etupihoilla 
tai pihoja ja jalkakäytävää erottavan aidan yli. 
Etupihat siis elävöittivät katutilaa merkittävästi, 
mutta vain jos niiden mitoitus ja yksityiskohdat 
toimivat. Tutkimuksen etupihojen syvyys on 3-4 
metriä, joka mahdollistaa jonkinasteisen yksityi-
151 Gehl 2006, 187. 
152 Gehl 2006, 187-189. 

syyden julkisivun vierellä istujalle, mutta toisaalta 
yhteyden katuun tapahtumineen. Pihan ja jalka-
käytävän välinen matala aita rajaa pihan selvästi 
ja toimii henkisenä ja fyysisenä seisoskelun 
tukena silloin, kun asukas haluaa hieman katsella 
ympärilleen tai jutella naapurin kanssa. Kaikista 
tutkimuksessa havaituista keskusteluista puolet 
käytiin ainakin yhden keskustelijan nojaillessa ai-
taan. Monissa pientalolähiöissä rakennukset ovat 
6-8 metrin päässä kadusta ja etupiha on pelk-
kää aidatonta nurmikenttää, jonka reunassa on 
paikka autolle. Tällöin yhteys katuun katkeaa liian 
suuren etäisyyden takia, eikä tontin reunassa ole 
aitaa, jota vasten nojailla. Jos rakennukset lisäksi 
hajautetaan liian laajalle, ohikulkevia naapureita 
ei enää ole, ja etupihan merkitys häviää. Yksi 
etupihojen tärkeä tehtävä on se, että ne tarjoavat 
jotain tekemistä ulkona olemisen perusteluksi. 
Puutarhanhoito, kuistin lakaiseminen tai ruohon 
leikkaaminen on hyvä syy olla ulkona vaikka 
kuinka pitkään. Tutkimuksessa huomattiin, että 
tällaisiin pieniin piha-askareisiin käytettiin paljon 
enemmän aikaa kuin tuntui välttämättömältä. 
Lisäksi ne keskeytettiin helposti jos paikalle 
ilmaantui naapuri jonka kanssa jutella. Tekemisen 
lisäksi pihat askareineen tarjoavat myös helpon 
puheenaiheen keskustelun aloitukseksi. 153 

153 Gehl 2006, 189-191. 
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Hyvinkin pienellä etupihalla voi olla paljon 
enemmän ja monipuolisempaa käyttöä kuin 
suuremmilla virkistysalueilla, joille on vaike-
ampi päästä. Urheilukentät ja puistoalueet eivät 
missään nimessä ole turhia, mutta niiden lisäksi 
kannattaa varata tilaa myös pihojen kaltaisille 
välittömille virkistyspaikoille. Muutama hy-
vin suunniteltu neliömetri asunnon vieressä on 
useimmiten hyödyllisempi kuin suuremmat alueet 
kauempana. 154 

Ulkoilmatoimintojen spontaaniuden ja muut-
tuvan luonteen hyväksyminen sekä niiden 
toteutuakseen vaatimien fyysisten olosuhteiden 
hahmottaminen on hyödyllistä kaikkien uusien 
asuinalueiden suunnittelussa. Kaupunkielämäl-
linen näkökulma puoltaa myös tiivistä ja melko 
matalaa rakentamista, josta on puhuttu kaupunki-
suunnittelussa jo jonkin aikaa. Monissa raken-
nushankkeissa pieniä etupihoja ja muita ulkoil-
matoimintoja edistäviä keinoja onkin jo käytetty, 
hyvällä menestyksellä. Samoja keinoja voidaan 
soveltaa myös olemassa olevien rakennusten 
parantamiseen. Matalissa rakennuksissa on usein 
hyvät edellytykset sisä- ja ulkotilojen välisen rajan 
pehmentämiseen. Ulko-oleskelun mahdollisuuk-
sia kerrostalojen luona voidaan myös monesti 
parantaa, vaikka pitkä matka asunnon ja pihan 
välillä rajoittaakin uusien oleskelupaikkojen käyt-
töä. Puoliyksityisiä etupihoja istumapaikkoineen 
ja kukkaistutuksineen voidaan tehdä esimerkiksi 
porrashuonekohtaisesti, jolloin ne palvelevat 
kyseisen rapun asukkaita. Kerrostalon pihalla on 
154 Gehl 2006, 191. 

helpompi viivähtää hetki, jos se on jaettu selkeästi 
eriluonteisiin, eri asukasryhmille tarkoitettuihin 
piha-alueisiin, kuin jos se monille kerrostalopi-
hoille tyypillisesti on yhtenäinen, jäsentämätön 
pinta kadulta ovelle asti. 155 

Paikallaan pysyviä ulkoilmatoimintoja asuinalu-
eilla tukevat periaatteet toimivat suurissa määrin 
myös muiden rakennusten ja kaupunkitoimin-
tojen yhteydessä. Siellä missä ihmiset käyvät 
ja missä rakennuksen toiminnot voivat hyötyä 
ulos levittäytymisestä, hyvien sisä- ja ulkotilojen 
välisten yhteyksien varmistamisen sekä toimivien 
lepopaikkojen tarjoamisen rakennuksen edessä 
tulisi olla itsestään selvää. Ulkoilmatoimintojen 
tukeminen siellä missä niitä luultavimmin tapah-
tuu on lähes poikkeuksetta arvokas panostus ky-
seiseen toimintoon, mutta myös kyseisen kadun, 
alueen ja koko kaupungin elämään. 156 

Pyöräily

Pyöräily on nopeampaa ja muutenkin erilaista 
kuin muu kevyt liikenne, mutta aistikokemusten, 
elämän ja liikkeen kannalta pyöräilijät ovat osa 
kaupunkielämää siinä missä muutkin julkisen 
ulkotilan käyttäjät. Pyöräilijä myös muuttuu 
jalankulkijaksi paljon helpommin kuin autoilija. 
Kasvavien saaste- ilmasto- ja terveysongelmien 
maailmassa pyöräilyn edistäminen on luonteva 
ratkaisu. Hyvin suuri osa maailman kaupungeista 
voidaan melko helposti ja edullisesti muuttaa 
155 Gehl 2006, 191-197. 
156 Gehl 2006, 197. 

paremmiksi pyöräilykaupungeiksi. 157 

Pyöräily vaatii kattavaa reitistöä, jolla pyöräliiken-
ne on selkeästi erotettu muusta liikenteestä. Jos 
pyöräkaista on aina samassa paikassa suhteessa 
autokaistoihin ja jalkakäytävään, kaikki käyttäjät 
tietävät missä pyöräilijät ajavat, mikä on kaik-
kien kannalta turvallisinta. Pelkät pyörätiet ja 
-kaistat eivät riitä, vaan pyöräily täytyy sisällyttää 
kaupungin muuhun liikennestrategiaan niin, 
että polkupyörän voi ottaa mukaan metroihin ja 
juniin, ehkä jopa busseihin, jolloin pyörämatkoja 
voidaan venyttää julkisen liikenteen avulla. Myös 
taksilla tulisi tarvittaessa voida kuljettaa pyörää. 
Lisäksi tarvitaan turvallinen pyöräpysäköinti 
liikenneterminaaleihin sekä muihin tärkeisiin 
kohteisiin, kuten kouluihin ja toimistoihin sekä 
asuintaloihin. Uusissa toimistorakennuksissa 
työmatkapyöräilijät tulisi huomioida suunnittele-
malla pysäköintipaikkojen lisäksi pukuhuoneet ja 
pesutilat. 158

Liikenneturvallisuus, sekä todellinen että koettu, 
on tärkeä osa pyöräilyn edistämistä. Yhtenäinen 
pyöräverkosto on ensisijaisen tärkeä ja toinen 
keskeinen seikka on risteysturvallisuus. Kööpen-
haminassa risteysturvallisuutta on parannettu 
monin eri keinoin. Suurissa risteyksissä on 
erilliset siniset pyöräkaistat sekä liikennemerkit, 
jotka muistuttavat autonkuljettajia varomaan 
pyöräilijöitä. Pyörille on myös omat liikenneva-
lot, joiden vihreä valo syttyy muutamaa sekuntia 
157 Gehl 2010, 182-183. 
158 Gehl 2010, 183-185. 



Kuva 30. Pyöräilyn helpottamiseen on monia keinoja. 
Kööpenhaminassa pyörä pääsee portaisiinkin. 
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ennen autojen vihreää valoa. Kuorma-autoissa ja 
busseissa täytyy olla erityiset pyöräpeilit ja lisäksi 
monet kampanjat opastavat autoilijoita varomaan 
pyöräilijöitä liikenteessä. Yksi tärkeä pyörätur-
vallisuuden parantaja on pyöräilijöiden määrä. 
Kun pyöräilijöitä on paljon, autoilijat tottuvat 
varomaan heitä. Kööpenhaminassa pyöräonnet-
tomuuksien määrä on vähentynyt merkittävästi 
pyöräilyn lisääntyessä. 159 

Pyöräteiden suunnittelussa tulee turvallisuuden 
lisäksi huomioida myös mukavuus ja virkistysar-
vo. Monet hyvän kävely-ympäristön laatukriteerit 
sopivat myös pyöräilyyn. Pyöräily vaatii tilaa, ja 
on mukavampaa pyöräillä jos ei koko ajan ole 
jonkun tiellä. Tavallisten polkupyörien lisäksi 
pyöräteillä liikkuu myös liikuntarajoitteisille 
sopivia kolmipyöriä, erilaisia laatikkopyöriä ja 
pyörätakseja, jotka vaativat enemmän tilaa kuin 
perinteiset polkupyörät. 160

Toistuvat pysähdykset sotkevat pyöräilyn rytmin 
ja ovat ärsyttäviä. Tätä  ongelmaa on Kööpenha-
minassa helpotettu eri keinoin. Pyörätiet jatkuvat 
usein katkeamattomina pienien sivuteiden yli, 
jolloin reunakivet eivät aiheuta töyssyjä ja myös 
autoilija huomaa väistää pyöräliikennettä. Joillain 
kaduilla käytössä on vihreä aalto, jolloin 20 km/h 
ajavat pyöräilijät pääsevät sujuvasti keskustaan 
tai pois keskustasta joutumatta pysähtymään pu-
naisiin valoihin. Pyörätiet myös aurataan talvisin 

159 Gehl 2010, 185. 
160 Gehl 2010, 186-187. 

aina ennen autoteitä. 161 

Vuokrattavat tai lainattavat kaupunkipyörät ovat 
eräs tapa edistää pyöräilyä ja pyöräilykulttuuria. 
Kööpenhaminassa mainosrahoitteisen kaupun-
kipyörän saa käyttöönsä kolikkopanttia vastaan. 
Pyöriä oli vuonna 2010 2000 sijoitettuna 110 
kaupunkipyöräparkkiin ympäri kaupunkia. Pyöriä 
käyttävät lähinnä turistit ja ulkopaikkakuntalaiset, 
sillä paikalliset suosivat omaa pyöräänsä. Parii-
sissa sen sijaan on käytössä lähinnä kaupungin 
asukkaiden käyttämä Vélib-järjestelmä, jossa 
pyörän saa vuokrata käyttöönsä muutamaksi 
tunniksi, viikoksi tai vaikka vuodeksi, joutumat-
ta huolehtimaan sen säilytyksestä tai huollosta. 
Järjestelmän idea on tarjota ympäristön hyvin 
tunteville paikallisille mahdollisuus pyöräillä 
melko keskeneräisessä pyöräverkostossa. Vaikka 
seurauksena on ollut onnettomuuksiakin, on 
Vélib-ohjelma lisännyt pyöräilyä merkittävästi, 
niin omilla kuin vuokratuilla pyörillä. Kaupun-
kipyöriä ei kuitenkaan pidä käyttää pyöräilyn 
kehittämisen kärkihankkeena kaupungissa, jossa 
pyöräilyn infrastruktuuria ei ole, vaan pikemmin-
kin osana pyöräilykulttuurin vahvistamista, joka 
alkaa turvallisen reitistön rakentamisesta. 162 

161 Gehl 2010, 187. 
162 Gehl 2010, 187-189. 
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2.5. Yhteenveto

Seuraavalle aukeamalle olen koonnut yhteen-
vedon Gehlin teosten tärkeimmästä sisällöstä. 
Yhteenveto jakautuu neljään osaan: kaupunkielä-
mään, suunnittelun lainalaisuuksiin ja suuren sekä 
pienen mittakaavan suunnitteluperiaatteisiin. 
Pelkkien suunnitteluperiaatteiden hallitseminen 
ei riitä, jos ei ymmärrä pyrkimyksiä niiden takana. 
Siksi hyvien kaupunkitilojen suunnittelijan on si-
säistettävä kaikki neljä osa-aluetta. Yhteenveto ei 
korvaa tarkempaa aiheeseen perehtymistä, mutta 
se voi toimia suunnittelijan muistilistana. 

12 laatukriteeriä hyvälle kaupunkitilalle

Gehl itse on koonnut163 kahdentoista laatukri-
teerin listan (kuva 31) niistä tavoitteista joihin 
kaupunkitilojen suunnittelussa tulisi pyrkiä. 

Ensimmäiset kolme kriteeriä vaativat kaupunki-
tilalta suojaa. Liikenteeltä suojaaminen tarkoit-
taa Gehlin mukaan erityisesti jalankulkijoiden 
turvaamista ja liikenteen pelon poistamista, mutta 
lisäsin prioriteettilistalle myös pyöräilijät. Rikok-
sia ja niiden pelkoa vastaan suojaudutaan elävällä 
kaupunkitilalla, jossa toteutuu sosiaalinen valvon-
ta. Sosiaalista valvontaa edistävien tavoitteiden 
listaan lisäsin tilan selkeällä jäsentelyllä saavutet-

163 Gehl et al 2006a, 106-107. 

Kuva 31. Kaupunkitilan 12 tärkeintä laatukriteriä. 
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tavan alueellisuuden tunnun, jota sekä Newman 
että Jacobs pitävät merkittävänä turvallisuutta 
lisäävänä tekijänä164. 

Toinen kriteeriryhmä liittyy mukavuuteen, jolla 
Gehl tarkoittaa kaupunkielämän perustoiminto-
jen mahdollistamista. Perustoimintoihin kuu-
luvat kävely, seisoskelu, istuminen, näkeminen, 
puhuminen ja kuuluminen sekä aktiivisempien 
liikunta- ja leikkimistoimintojen joukko. 

Suojan ja mukavuuden lisäksi hyvä kaupunkitila 
tarjoaa myös nautintoa. Paikan nautittavuutta 
edistävät inhimillinen mittakaava, mahdollisuus 
nauttia säästä sekä ympäristön suunnittelun ja 
materiaalien laatu. Lisäksi miellyttävyyttä lisäävät 
kasvillisuus ja veden läheisyys sekä hyvät näky-
mät.

164 ks. s. 35-36 
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SUUNNITTELUN EDELLYTYKSET

Yksityisyyden asteet ja sujuvat siirtymät niiden 
välillä

Ihmisen liike ja aistit
 - Vaakasuuntainen liike - vaakasuuntaiset 
aistit
 - Aistihavaintojen käsittelyaika sovitettu 5 
km/h liikenopeuteen
 - Sosiaalisen kuulon alue 0-35 metriä
 - Sosiaalisen näön alue 0-100 metriä
 - Tietoisuus suunnittelupäätösten vaikutuk-
sista ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

KAUPUNKIELÄMÄ

Ulkotoimintojen kolme ryhmää: 
 - Välttämättömät toiminnot
 - Vapaaehtoiset toiminnot 
 - Sosiaaliset toiminnot 

Ihmisen perustarpeet kaupunkielämässä
 - Yhteyden tarve
 - Virikkeiden tarve (4-5 sekunnin välein) 

Kaupungin perinteiset käyttötarkoitukset 
 - Kohtaamispaikka
 - Kauppapaikka
 - Liikenneväylä

Suunnittelija voi edistää tai 
ehkäistä ihmisten välistä 
vuorovaikutusta karkeasti viidellä 
eri tavalla

Seinät - ei seiniä

Pitkät etäisyydet 
- lyhyet 
etäisyydet

Nopea liike   
- hidas liike

Tasoerot   
 - yksi taso

Suuntautuminen 
poispäin toisista 
- suuntautumin-
en toisia kohti
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KAUPUNKI- JA ASEMAKAAVATASON 
SUUNNITTELUPERIAATTEET 

KAUPUNKITILOJEN YKSITYISKOHTIEN 
SUUNNITTELUPERIAATTEET

Käveleminen
 - Käveleminen vaatii tilaa
 -> 10-15 henk/min/leveysmetri
 - Todellinen ja koettu kävelyetäisyys 
  -> kaupunkitilojen jaksottaminen
 - Suorien reittien suosio
 - Tasoeroja vältettävä
Seisominen
 - Oleskelupaikat - reunojen suosiminen
 - Seisomisen henkiset tuet
Istuminen
 - Istumapaikan valinta - reunojen suosiminen
 - Ensisijaiset ja toissijaiset istuimet
 - Lepopaikat tasaisin välein
Näkeminen, kuuleminen ja puhuminen
 - Sosiaalisen näön alue 0 - 100 m
 -> tilojen enimmäismitta 100 m
 - Esteettömät näkölinjat 
 - Melu estää keskustelun 
 -> taustaäänitaso enintään 60 dB
Itseilmaisu, leikkiminen, kuntoilu
Miellyttävä kaupunkitila
 - Kaupunkielämä lisää katujen turvallisuutta
 - Alueellisuuden tuntu lisää turvallisuutta
 - Turvallisuuden tuntu liikenteessä
 - Paikallisilmaston parantaminen
 - Paikan tuntu
Pehmeät reunat rakennusten ja kau-
punkielämän välissä
 - Pehmeät katujulkisivut 
 - Pehmeät rajat sisä- ja ulkotilojen välillä
 -> helpot siirtymät sisältä ulos
Pyöräily

Keskittäminen - hajauttaminen

Yhdistäminen - erottaminen

Kutsuminen - karkottaminen

Avaaminen - sulkeminen

Lisääminen - vähentäminen

Kuva 32. 
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3. Kaupunkielämän tekijöiden 
toteutumismahdollisuudet 
Suomessa

Työn tavoitteena Gehlin ajatusten tiivistämisen 
lisäksi oli selvittää, kuinka hänen suunnittelu-
periaatteensa sopivat Suomen olosuhteisiin ja 
suunnittelujärjestelmään. Ennakko-oletukseni oli, 
että jotkut periaatteet ja laatukriteerit saattaisivat 
olla Suomessa täysin epäolennaisia ja toisaalta 
jotkut Suomessa tärkeät tekijät ehkä puuttuisivat 
Gehlin listalta kokonaan. 

Tässä osiossa selvitän, mitkä periaatteet sopivat 
Suomeen sellaisenaan, mitkä kaipaavat erityis-
huomiota, mitkä mahdollisesti ovat turhia ja onko 
lisäksi olemassa sellaisia tekijöitä, jotka Gehlin 
tekstien pohjalta kerätystä listasta puuttuvat. 
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3.1. Suunnitelmasta toteutukseen – 
Suomen suunnittelujärjestelmä 

Suomen suunnittelujärjestelmän ymmärtämistä 
helpottaa laatimani kaavio (kuva 33), jossa on 
esitetty kaupunkitilaan vaikuttavat suunnitelmat 
laajimmasta tarkimpaan sekä niiden laatijat ja hy-
väksyjät. Kaaviossa on esitetty Helsingin tilanne, 
joten se poikkeaa hieman muun maan tilanteesta, 
lähinnä viranomaisten nimien osalta. Suunnitel-
mat ja niiden väliset suhteet ovat kuitenkin koko 
maassa samat. 

Suomen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
maankäytön suunnittelujärjestelmään kuulu-
vat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
maakuntakaavoitus, yleiskaavoitus sekä ase-
makaavoitus. Ympäristöministeriö valmistelee 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka 
hyväksyy valtioneuvosto. Maakuntien liitot 
laativat alueidenkäyttötavoitteita noudatta-
en maakuntakohtaiset maakuntakaavat, jotka 
ympäristöministeriö vahvistaa. Maakuntakaava 
ohjaa kunnissa tapahtuvaa yleiskaavoitusta, jossa 
suunnitellaan maankäyttöä tarkemmin kunnan 
alueella. Kunta laatii yleiskaavan ja sen hyväk-
syy kunnanvaltuusto. Kunnat voivat myös laatia 
yhteisen yleiskaavan, jolloin sen hyväksyy kuntien 
yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöminis-
teriö. Suunnittelujärjestelmän yksityiskohtaisin 

Kuva 33. Kaupunkitilaa määrittävät suunnitelmat 
sekä niiden laatijat ja hyväksyjät. Helsingin tilanne. 
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kaavataso on asemakaava, jonka laatii ja hyväksyy 
kunta. 1 

Helsingissä julkisen ulkotilan suunnittelu jatkuu 
rakennusvirastossa, joka vastaa paitsi katujen 
ja viheralueiden suunnittelusta, myös niiden 
rakentamisesta ja kunnossapidosta. Se myös 
suunnittelee ja rakennuttaa kaupungin toimitiloja. 
Rakennusviraston toimintaa valvoo kaupungin 
yleisten töiden lautakunta, joka myös hyväksyy 
viraston laatimat katu- ja puistosuunnitelmat. Ne 
rakennusviraston asiat, jotka ylittävät lautakunnan 
päätösvallan, ratkaistaan kaupunginhallituksessa 
tai kaupunginvaltuustossa. 2 

Rakentamistapaohjeet, korjaustapaohjeet ja 
lähiympäristön suunnitteluohjeet täydentävät 
asemakaavan määräyksiä ja tukevat alueiden yksi-
tyiskohtaisempaa suunnittelua3. Näitä alueellisia 
suunnitteluohjeita laaditaan kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, jonkin verran myös rakennusvalvon-
tavirastossa. Valtaosa ohjeista laaditaan kaupun-
kisuunnitteluvirastossa ja rakennusvalvontavirasto 
käsittelee ja hyväksyttää ne lautakunnissa. Raken-
nuslautakunnan hyväksyntä antaa ohjeille melko 
vahvan juridisen statuksen, jolloin niillä voidaan 
kiinnittää huomiota viranomaisten tärkeänä 
pitämiin asioihin. Julkista ulkotilaa koskevien 
rakentamistapaohjeiden noudattamisen valvonta 
on rakennusviraston tehtävä. 4

1 Ympäristöministeriö 2014.
2 Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2014.
3 Helsingin kaupunki 2014.
4 Jääskeläinen 2014.

päällikön, arkkitehti Pia Rantasen kanssa kävin 
läpi pienen mittakaavan suunnitteluperiaatteet ja 
pyrin selvittämään niihin vaikuttavia normeja ja 
käytännön ongelmia. Rakennusvalvontaviraston 
virastopäällikkö Lauri Jääskeläisen haastattelussa 
selvitin lupaprosessissa huomioitavia julkiseen 
ulkotilaan vaikuttavia seikkoja. Liikennesuun-
nittelun näkökulmaa ymmärtääkseni haastattelin 
diplomi-insinööri Björn Silfverbergiä, joka toimii 
liikenteen ja maankäytön asiantuntijana WSP:llä. 
Koska haastattelut toteutettiin Helsingissä, pai-
nottuvat niiden tulokset Helsingin tilanteeseen, 
mutta ne antanevat joka tapauksessa hyvän kuvan 
myös muun Suomen tilanteesta. Onhan Helsinki 
Suomen suurin ja urbaanein kaupunki, jonka 
kehittymistä ja kaupunkisuunnittelua seurataan 
myös maan muissa kaupungeissa. 

Kaupunkitilojen laatuun ja ympäristön elävyy-
teen vaikuttavat tietysti myös julkiset ja yksityiset 
rakennushankkeet, joiden suunnittelu tapahtuu 
tuhansissa eri toimistoissa. Hankkeiden raken-
nusluvat myöntää kunnan rakennusvalvontavi-
ranomainen, joka myös valvoo suunnitelmien 
toteutumista. 

Julkisen ulkotilan suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaa siis pääasiassa kolme tahoa: kaupunkisuun-
nitteluvirasto, rakennusvirasto ja rakennusvalvon-
tavirasto, joskin tahojen nimet voivat vaihdella 
kuntakohtaisesti. Virallisten tahojen lisäksi 
kaupunkitiloihin vaikuttaa, kuten sanottu, suuri 
joukko yksityisiä suunnittelutoimistoja. Tärkeä 
rooli lähinnä suuren mittakaavan suuntaviivoihin 
on myös poliitikoilla, jotka hyväksyvät eriasteiset 
kaavat. Täytyykö vain luottaa siihen, että suunnit-
telijat osaavat esittää ajatuksensa vakuuttavasti, eli 
jos suunnittelijakunta ottaa ihmislähtöisen kau-
punkitilasuunnittelun omakseen niin he saavat 
asiansa läpi poliitikkojenkin suuntaan? 

Selvitin Jan Gehlin teoksista poimittujen elävän 
kaupunkiympäristön suunnitteluperiaatteiden to-
teutumista Suomessa haastattelemalla Helsingin 
julkisen ulkotilan kanssa työskenteleviä virallisia 
tahoja ja suunnittelijoita. Kaupunkisuunnitte-
luviraston edustajista haastattelin keskustapro-
jektin arkkitehti Anne Karppista sekä virastosta 
projektipäällikön tehtävistä eläkkeelle jäänyttä 
arkkitehti Matti Visantia. Heidän kanssaan 
keskustelin lähinnä suuren mittakaavan suun-
nitteluperiaatteista. Rakennusviraston projekti-
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3.2. Suuren mittakaavan 
suunnitteluperiaatteet

Keskittäminen – hajauttaminen

Suuressa mittakaavassa keskittäminen tarkoit-
taa Jan Gehlin mukaan toimintojen keräämistä 
julkisten ulkotilojen ympärille katutilaan suun-
tautuen, tavoitteena mahdollisimman kompakti 
julkisten ulkotilojen sarja. Silloin toteutuvat 
pienet jalankulku- ja havaintoetäisyydet, jolloin 
tilat ovat aisteiltaan ja liikkuvuudeltaan rajalli-
sen ihmisen hallittavissa. Katuverkon pitäisi olla 
mahdollisimman keskitetty, ja kadut ja aukiot 
pitäisi ottaa jälleen kaupungin perusyksiköik-
si, joiden ympärille rakennukset suunnitellaan. 
Pienessä mittakaavassa keskittäminen toteutetaan 
mitoittamalla ulkotilat mahdollisimman tiiviiksi. 
Pohjoisen valo-olosuhteissa tilojen mittakaavaa 
voidaan myös parantaa erilaisilla tila tilassa –
ratkaisuilla, kuten puuriveillä ja etupihoilla, jotka 
kaventavat tilaa visuaalisesti varjostamatta sitä lii-
kaa. Julkisivusuunnittelussa keskittäminen vaatii 
mahdollisimman lyhyitä yksiköitä, jolloin ovia ja 
muita vuorovaikutuksen paikkoja on tiheästi. Pys-
tysuunnassa kaikki ulkotilan toiminnot tulisi kes-
kittää samaan perustasoon, ja rakentamisessakin 
suosia melko matalia rakennuksia, joiden yhteys 
maantasoon ja sen tapahtumiin on parempi kuin 
korkeampien rakennusten. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa toimineen 
arkkitehti Matti Visannin mukaan keskittä-

minen on periaatteessa suunnittelijasta kiinni, 
mutta käytännössä sitä vaikeuttavat kolme asiaa: 
melu- ja pölyrajoitukset, liikenteen vaatimukset 
sekä rakennuttajien toiveet. Suurimpia vaikeuk-
sia aiheuttaa ympäristölainsäädäntö, joka vaatii 
etäisyyksiä eri toimintojen välillä, riippuen kadun 
koosta ja sen aiheuttaman melun ja pölyn mää-
rästä. Suuren kadun kuten Esplanadin tekeminen 
on määräysten puitteissa hyvin hankalaa. 5

”Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla 
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla 
on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona 
melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) 
päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa 
(klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason 
yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia pal-
velevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjear-
voja.” 6

Akustiikkakonsultti Nella Näverin mukaan 
meluasetukset vaikeuttavat erityisesti parvek-
keiden rakentamista. Vilkkaasti liikennöityjen 
väylien lähellä lasitukset joudutaan tiivistämään 
tehokkaasti ja suunnittelemaan rakenteet tiiviiksi. 
Myös parvekkeen ilmanotto on silloin varustetta-
va äänenvaimentimella. Sisätiloja koskevat melu-
asetukset nostavat rakentamisen hintaa meluisilla 
alueilla, joilla rakennusten ikkunoiden ääneneris-
tävyyden täytyy olla tavallista korkeampi. 7

5 Visanti 2014. 
6 Valtioneuvosto 1992. 
7 Näveri 2014. 

Liikennesuunnittelija, diplomi-insinööri Björn 
Silfverbergin korvaan melu- ja pölymääräykset 
kuulostavat hätävarjelun liioittelulta. Melun 
suhteen on ohjearvot, jotka pitää kaavoituksessa 
ottaa huomioon, mutta päästöt ovat pienem-
pi ongelma. Tuusulan Hyrylää suunniteltaessa 
mitattiin tien läheisten alueiden asuinkelpoisuu-
den selvittämiseksi päästömääriä taajamatieksi 
muuttuvan moottoritien luona ja havaittiin, että 
jo 5-10 metrin päässä tien reunasta päästöjen 
pitoisuudet putosivat niin alas, ettei niistä koi-
tunut asumiselle mitään ongelmia. Päästöt eivät 
aiheuta ongelmia myöskään nykyisessä Helsingin 
keskustan kaupunkirakenteessa, kuten Töölössä 
tai Kruununhaassa. Sen sijaan ongelmia voivat 
aiheuttaa yksittäiset päästölähteet, kuten raskaat 
diesel-käyttöiset linja-autot tai huoltoajoneuvot. 
Niitä ei pitäisikään tiiviissä kaupunkirakenteessa 
sallia. Esimerkiksi Ruotsissa ollaan jo siirtymässä 
sellaiseen käytäntöön, ettei yksittäisiä raskaita 
päästölähteitä sallita joillain alueilla ollenkaan. 
Ajoneuvojen tekniikan kehitys myös pienentää 
päästöjä jatkuvasti. Melu- ja pölysäännöt eivät 
siis  Silfverbergin mielestä ole kovinkaan suuri 
ongelma. 8 

Toinen Visannin mainitsemista keskittämisen 
vaikeuttajista ovat liikenteen vaatimukset. Erityi-
sesti autojen pysäköintipaikat ja niiden käyttä-
miseen tarvittava tila kasvattavat rakennuksen ja 
kadun välistä etäisyyttä. Pysäköinti ja tonteille ajo 
voidaan kuitenkin ratkaista monella tavalla, joten 
ne eivät vaikeuta keskittämistä kovin merkittä-
8 Silfverberg 2014. 
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västi. Kolmas, keskittämistä aiempia vähemmän 
vaikeuttava tekijä ovat rakennuttajien toiveet 
esimerkiksi erilaisten routaeristysten ja muiden 
rakenteiden vaatimista tiloista kadun ja rakennus-
ten välillä. Näissä on kuitenkin kyse ulkotilojen 
kannalta hyvin pienistä mitoista. 9

Katuverkon suunnitteluun vaikuttaa Silfver-
bergin mukaan edelleen Ruotsissa Chalmersin 
teknillisessä korkeakoulussa kehitetty SCAFT-
järjestelmä. SCAFT oli pyrkimys tuottaa 
turvallista liikenneympäristöä, mikä johti siihen, 
että kävelijöille vaaraksi koetut autot haluttiin 
erotella omille väylilleen, joista kevyt liikenne 
ja poikkisuuntainen liikenne eristettiin omille 
tasoilleen. Hierarkia ulotettiin viimeiselle tont-
tikadulle asti; vasta viimeisellä 200 metrillä eri 
liikennemuodot sekoittuvat tavalla, josta nyky-
ään käytettäisiin termiä shared space, jaettu tila. 
Järjestelmä ei missään vaiheessa kyseenalaistanut 
auton nopeutta, jota olisi voitu rajoittaa huomat-
tavasti jo kaupungin rajalla. SCAFTilla on vahva 
perinne, jotkut kunnioittavat sitä vieläkin, ehkä 
ymmärtämättä, ettei liikenneajattelun tarvitse 
olla ihan niin jäykkää, arvelee Silfverberg. Hän 
tuo esiin Hans Mondermanin (1945-2008), 
joka lähti tuomaan liikennepsykologiaa kuvaan 
mukaan ja lähestymään asiaa liikkumistieteel-
lisesti, samassa tavoiteympäristössä kuin Gehl. 
Monderman perusti ajatuksensa sille, että kun eri 
liikkujat huomioivat toisensa liikenteessä, tapah-
tuu liikkuminen eräänlaisen neuvottelun kautta. 
Liikkujat antavat vihjeitä aikeistaan ja saavat jopa 
9 Visanti 2014. 

katsekontaktin toisiinsa, jolloin tiukat liikenne-
merkkipohjaiset käyttäytymissäännöt ja –normit 
jäävät tarpeettomiksi. Euroopassa on toteutettu-
kin pieniä kaupunkeja, jotka perustuvat jaettuun 
katutilaan eli shared space -ajatteluun, ja joissa 
liikennemerkit on poistettu käytännössä katsoen 
kokonaan pieneltä keskusta-alueelta. Maailman 
liikenneympäristöissä Silfverberg näkee kuiten-
kin edelleen paljon SCAFT-rasitetta. Vaikka 
SCAFT menikin äärimmäisyyksiin, eikä sitä voi 
suositella, täytyy liikennesuunnittelussa säilyttää 
jonkinlainen hierarkia: moottoritietä ei voi suun-
nitella samoin kuin keskustan sivukatua. 10 
10 Silfverberg 2014. 

Visannin mukaan liikenne on urbanismin 
edellytys, joten se on tärkeää pitää osana kau-
punkirakennetta. Paljon on kiinni myös katutilan 
geometrisesta suunnittelusta. Esimerkiksi noin 85 
metriä leveä Munkkiniemen puistotie (kuva 34) 
on urbaani katu, vaikka siinä onkin rinnakkain 
monta kaistaa eri liikennemuotoja. Kaupungissa 
katutilat voidaan puristaa pienempään tilaan kuin 
mitä tiet avoimessa maisemassa yleensä vievät. 
Kaupungeissa liikenne on myös hitaampaa kuin 
taajamien ulkopuolella, joten liikennesuunnitte-
lulla on aivan eri lähtökohdat. 11 

11 Visanti 2014. 

Kuva 34. Munkkiniemen puistotie, Helsinki. 
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Suomessa sopivat kävelyetäisyydet palveluihin 
toteutuvat ydinkeskustassa, joissa kivijalka on 
aktiivinen ja toiminnot sekoittuneet. Keskus-
tamaiset alueet ovat kuitenkin yleensä hyvin 
suppeita ja niissä asuu melko vähän ihmisiä, paitsi 
suurimmissa kaupungeissa. Kantakaupunkien 
lisäksi Suomessa on Espoon Tapiolan kaltaisia 
aluekeskuksia, jotka ovat kävelypainotteisia ja 
joissa palvelujakin on tarjolla kohtuullisesti. Sen 
sijaan esimerkiksi Barcelonassa kaupunkimaisuus 
ei rajoitu keskustaan ja aluekeskuksiin, vaan sama 
ruutukaava jatkuu kaupungin reunoja kohti men-
täessä, jolloin kivijalka voi olla aktiivinen jopa 10 
kilometrin päässä keskustasta. Silfverbergin mu-
kaan tämä on suuri ongelma Suomen kaavoituk-
sessa. Hänen mukaansa esimerkiksi Jätkäsaaressa 
kaavoittaja on joutunut taistelemaan ankarasti 
saadakseen edes yhden sellaisen kadun, jossa 
kivijalka on aktiivinen. Rakennuttajat eivät halua 
toteuttaa maantasokerroksen liiketiloja, jolloin 
elävyyden vaatima toimintojen sekoittuminen on 
hankalaa. Kunnalla on kaavoitusmonopoli, mutta 
se joutuu silti tekemään kompromisseja. 12

Maantasokerrosten elävyys tuo mukanaan tarpeen 
kulkea kadun poikki. Silloin ei ole järkevää kulkea 
risteykseen asti suojatietä etsimään, vaan katutila 
on luontevampaa suunnitella shared space -peri-
aatteen mukaan. Jos kivijalka ei ole aktiivinen, ei 
synny tarvetta poikittaiselle liikenteelle, ja jaetun 
hidasliikennekadun tai shared space –ajattelun 
idea häviää. Pihakatu on asia erikseen, se korostaa 

12 Silfverberg 2014. 

turvallista liikkumista asumisen yhteydessä. 13 

Silfverberg kertoo Wienin teknillisen yliopis-
ton professori Hermann Knoflacherista, joka 
opiskelijoineen tutki paikkojen olemassaoloa 
erilaisissa kaupunkirakenteissa ja pohti sitä kautta 
hyväksyttäviä kävelyetäisyyksiä. Kävi ilmi, että 
vanhassa keskiaikaisessa kaupungissa sopiva 
paikkojen välinen etäisyys on runsaat 200m. 
Uusia suunniteltuja kaupunkeja ja kaupunginosia 
tutkiessaan Knoflacher huomasi, että paikkojen 
välinen etäisyys oli kasvanut 400 metriin, mikä oli 
aivan liikaa jalankulkijan kannalta. Surkeinta oli 
kuitenkin se, että kun vanhoissa kaupungeissa oli 
joka paikasta ymmärrettävä yhteys keskimäärin 
2-3 toiseen paikkaan, niin uusissa suunnitelmissa 
paikkojen välillä ei ollut ymmärrettäviä yhteyksiä 
lainkaan, jolloin kaupunki pirstaloitui hahmotto-
maksi jalankulkijan näkökulmasta, joka kuitenkin 
on kaupungin näkökulmista tärkein. 14 

Katualueen leveys määräytyy asemakaavasta. Ra-
kennusviraston näkökulmasta tila ei nykyään tah-
do enää riittää, vaan kadut ovat aina liian kapeita. 
Vaikka kadun päälle täytyy saada mahtumaan 
monta toimintoa, niin varsinainen tilanpuute 
on kadun alla, jossa erilaiset tekniset verkostot 
viemäristä tietoliikennekaapeleihin kulkevat. 
Jokaisella toimijalla on omat linjat, jotka eivät 
voi sijaita päällekkäin, koska niihin täytyy päästä 
yksittäin käsiksi kaivamalla. Siksi putket mene-
vät rinnakkain, jolloin johtomatto on valtaisa. 
13 Silfverberg 2014. 
14 Silfverberg 2014. 

Kun katujen koko leveys jo nykyisellään täyttyy 
tekniikasta, voi esimerkiksi puun istuttaminen 
olla mahdotonta, koska juuristolle ei ole tilaa. 
Maanalaiset toiminnot vaikuttavatkin maanpääl-
lisiin toimiin enemmän kuin voisi kuvitella. 15 

Maan päällä eniten vaikeuksia aiheuttaa pyö-
räreittien lisääminen, koska kadut ovat kapeita. 
Pyöräkaistan normaalileveydeksi on rakennus-
viraston katutilaohjeessa16 määritelty 1,75 m 
(poikkeustapauksessa 1,5m), ja koska pyöräkaistat 
ovat aina yksisuuntaisia, pyöräkaistojen lisäämi-
nen kaventaa katutilaa vähintään 3 metriä, jopa 
kokonaisen autokaistan verran. Sama tilaongelma 
on myös uusilla alueilla, koska kaavoittajat pyr-
kivät suunnittelemaan kapeita, kaupunkimaisia 
katutiloja. 17 Toisaalta hyvien pyöräverkostojen 
voisi olettaa edistävän pyöräilyä ja vähentävän 
yksityisautoilua niin, että uudet pyöräkaistat kor-
vaavat niiden takia menetetyn autokaistan. 

Yksi katujen mitoituksen ongelma on Rantasen 
mukaan se, että rakentaminen tapahtuu vasta 10-
20 vuoden päästä kaavoittamisesta. Silloin voi olla 
jo uusia tarpeita, joita ei suunnitellessa tiedetä, 
eikä niihin siksi osata varautua. Kapeilla kaduilla 
on  myös puutetta lumitilasta ja läjityspaikoista. 
Silloin lumi joudutaan viemään kauemmas, mikä 
johtaa mittavaan ja kalliiseen rekkaralliin. Katuti-
lan suunnittelussa olisi hyvä jättää vähän ”huk-
katilaa” johon auratun lumen voisi jättää muuta-
15 Rantanen 2014. 
16 HKR 2004, 21. 
17 Rantanen 2014. 
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maksi päiväksi ilman että se olisi kenenkään tiellä. 
Tosin kadun urbaaniuden säilyttämisen nimissä 
olisi suotavaa sijoittaa tämä lumivara niin, ettei se 
leventäisi katukuilua, vaan jakaisi kadun vyöhyk-
keitä mieluummin pituussuunnassa. 18 

Pienen mittakaavan suunnittelussa on erittäin 
tärkeää huomioida ilmansuunnat. Ei etupihaa 
kannata suunnitella rakennuksen pohjoispuolelle, 
jossa siitä tulee kylmä ja käyttämätön. Vähäliiken-
teisillä alueilla tilojen mitoitus on hyvin pitkälle 
suunnittelijasta kiinni, sillä vähäliikenteiset kadut 
vaativat hyvin vähän pöly- ja melusuojausta. 
Suurempia ongelmia saattaa aiheuttaa se, jos 
rakennusyhtiö saa haltuunsa kokonaisen suuren 
tontin ja rakentaa sille niin monta monistettua 
rivitaloa kuin tontille mahtuu ja ympäröi ne 
vihervyöhykkeellä. Samanlaista rakentamista 
on ympäri Suomea, eikä se muodosta julkista 
ulkotilaa. Toisaalta Pikku Huopalahdessa on kaa-
voitettu ja toteutettu kaksikerroksiset rivitalot 11 
metrin päähän toisistaan, eivätkä rakentajat sitä 
mitenkään vastustaneet. Siis myös rakentajien ja 
kaupunkisuunnittelijoiden toiveet on mahdollista 
sovittaa yhteen. 19 

Palomääräykset vaikeuttavat pienimittakaavais-
ten tilojen suunnittelua vähemmän kuin voisi 
kuvitella. Kahdeksan metrin vähimmäisetäisyys 
palosuojaamattomien rakennusten välillä sopii 
hyvin yhteen Suomessa noudatettavan 45 asteen 
valokulman kanssa. Esimerkiksi 8-metrisen ka-
18 Rantanen 2014. 
19 Visanti 2014. 

dun kummallakin puolella voi olla 3-kerroksiset, 
9 metriä korkeat talot ilman että ne varjostavat 
vastapäisen talon ikkunoita liikaa. Myös kapeam-
pia välejä voidaan rakentaa paikoin, jos niihin ei 
suunnata huoneiden pääikkunoita. Pienimittakaa-
vaisen, julkista ulkotilaa muodostavan ympäristön 
suunnittelu on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa 
kuin perusratkaisun monistaminen tontin poikki, 
mutta se on täysin mahdollista, jos suunnittelija 
vain on valmis siihen ryhtymään. 20 

Tilojen mitoittamiseen vaikuttaa suomalaisten 
yksityisyydenkaipuu, jota rakentajat kunnioittavat, 
koska yksityisyys myy. Olemassa olevien alueiden 
tiivistäminen tai esimerkiksi kävelypolun lisäämi-
nen asuinkerrostalon ja metsän väliin aiheuttaa 
asukkaissa suurta vastustusta ja on siksi hankalaa. 
Asukkaat kokevat, että heidän jo saavuttamaansa 
yksityisyyden astetta heikennetään. Sen sijaan uu-
silla alueilla, joilla asukkaita ei vielä ole, tiiviiden 
ja kaupunkimaisten katutilojen kaavoittaminen 
on paljon helpompaa. Yhteisöllisyys on kyllä 
suunnittelijoiden suosiossa, mutta asukkaat halu-
avat ennemmin yksityisyyttä, johon taas funktio-
nalistinen väljä rakentamistyyli sopii hyvin. 21 

Suomessa kaupunkimainen yhteisöllisyys on 
enemmän väljää seurallisuutta kuin maaseudun 
pienten kyläyhteisöjen kiinteää yhteisöllisyyttä. 
Kaupunkitutkija Mervi Ilmosen mukaan on 
todettu, että ”mitä paremmat mahdollisuudet 
asukkailla on halutessaan eristäytyä, sitä parem-
20 Visanti 2014. 
21 Visanti 2014. 

mat edellytykset sosiaalisuudella ja yhteisyydellä 
on kehittyä”.22 Yhteisöllisyyden lisäksi on siis 
muistettava luoda mahdollisuudet myös yksityi-
syydelle. 

Lyhyiden julkisivuosuuksien periaatteen to-
teutumisehdot määrittelee Visannin mukaan 
sijainti. Keskustassa on eri lähtökohdat kuin 
esikaupungissa. Hankekoko, joka käytännössä 
seuraa tonttikokoa, määrittelee hyvin helposti 
julkisen tilan mittakaavan. Pikku Huopalahden 
pohjoisosan tontit suunniteltiin mukailemaan 
Haagan tonttikokoa, jolloin kullekin mahtui 
noin 2000 kem2 rakentamista. Rakennusviraston 
kanssa sovittiin, että kolme vierekkäistä tonttia 
pystyttiin hoitamaan yhtenä rakennushankkee-
na, jolloin toteutui Helsingin asuntotoimistolle 
taloudellisesti kannattavin hankekoko 5000-
6000 kem2. Näin saatiin aikaiseksi ympäristö, 
jossa on pienet erilliset talot ja porraskäytävät 
noin 30 metrin päässä toisistaan, ja sitä kautta 
vaihteleva katuympäristö, mutta samalla tehtiin 
sosiaaliselle asuntotuotannolle mahdollisimman 
edulliset olosuhteet. Jos pienimittakaavaisuutta 
ei pystytä tällä tavoin hanketasolla saavuttamaan, 
täytyy turvautua julkisivujen detaljisuunnitteluun 
vaihtelun aikaansaamiseksi. Silläkin tavalla sitä 
voidaan oleellisesti parantaa, mutta vaihtelu tulee 
luonnollisemmin jos on monta hanketta ja niissä 
eri suunnittelijat. Silloin rakennuksiin tulee myös 
eri vuokralaiset, ja eri taloyhtiöiden mahdollisiin 
liiketiloihinkin eri vuokralaiset, mikä osaltaan 

22 Ilmonen 2007, 17-18. 
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lisää alueen monimuotoisuutta. 23 

Tonttikoon ja siitä useimmiten seuraavan han-
kekoon kaupunkitilan mittakaavaa määrittävä 
vaikutus on Visannin mukaan nähtävissä Hel-
singin Ruoholahdessa, jonka vanhan ja uuden 
puolen korttelit ovat suunnilleen saman kokoisia 
ja muotoisia, mutta vanhat korttelit on jaettu 
kahdeksaan ja uudet vain kahteen tonttiin. Uusis-
sa kortteleissa on siis vain kaksi erilaista osaa, kun 
taas vanhoissa on kahdeksan erilaista rakennusta 
ja niissä erilaiset vuokralaiset katutason liiketi-
loissa. Tonttijako voi siis olla yllättävän määräävä 
tekijä kaupunkiympäristössä, vaikka sitä ei arkki-
tehtiopinnoissa käsitellä juurikaan, johtuen ehkä 
funktionalismin vahvasta perinteestä. 1800-luvun 
kaavoissa ei ole määritelty alueiden käyttötar-
koituksia vaan ainoastaan kaupunkirakenne, eli 
kadut, puistot ja tonttikoot, mutta funktionalis-
min myötä toimintojen erottelusta ja siisteyden 
tavoittelusta tuli pääasia, eikä tonttikoolla ollut 
enää suurta väliä. 24 

Pystysuuntaiseen hajauttamiseen ovat vaikutta-
neet rakennusmääräykset. Vielä 80-luvulla raken-
nettiin paljon kolmikerroksisia pienkerrostaloja, 
joista ainakin mahdollisesti oli hyvä yhteys katu-
tasoon. Vuonna 1994 tuli voimaan uustuotantoa 
koskeva määräys, jonka mukaan ”kerrostalossa, 
jossa käynti asuinhuoneistoihin on sisääntulon 
kerrostaso mukaan lukien neljännessä tai sitä 
ylemmässä kerroksessa, porrasyhteys asuinhuo-
23 Visanti 2014. 
24 Visanti 2014. 

neistoihin on varustettava pyörätuolin käyttäjälle 
soveltuvalla hissillä” 25. Vuonna 2005 määräys 
ulotettiin koskemaan myös vähintään kolmi-
kerroksisia kerrostaloja 26. Näihin määräyksiin 
loppuivat sosiaalisen asuntotuotannon mahdol-
lisuudet rakentaa kolmikerroksisia rakennuksia. 
Hissi on kallis investointi ja siksi yli kaksikerrok-
sisesta rakennuksesta kannattaa tehdä saman tien 
korkeampi, jolloin sama hissi palvelee useampia 
asuntoja. Tästä on seurannut esimerkiksi se, että 
Pikku Huopalahden viimeisenä valmistuneessa 
eteläosassa on vierekkäin kaksi- ja kuusikerroksi-
set talot. 27 

Vaikka Itä-Pasilaa käytetään kauhuesimerkkinä 
kahteen tasoon jaetusta liikenteestä, vaikuttaa 
alueen laatuun moni muukin seikka, eikä kaikesta 
voi syyttää kaksitasojärjestelmää. Pasilan kaksita-
soinen liikennejärjestelmä, jossa perusruutukaa-
vaan on nostettu toinen taso jalankulkijoille, on 
sellaisenaan epäkelpo, mutta monitasojärjestelmiä 
on muunlaisiakin, esimerkiksi sellaisia, joissa au-
toliikennettä ja erityisesti pysäköintiä on laskettu 
perustason alapuolelle. Silloin katutaso vapautuu 
kevyemmille liikennemuodoille, mikä edistää 
kivijalkojen luontevaa aktivoitumista. 28 

Esimerkiksi Tampereen keskustan liikenneverk-
kosuunnitelma29 perustuu kaksitasoiseen strategi-
25 RakMK G1 1994. 
26 RakMK G1 2005. 
27 Visanti 2014. 
28 Silfverberg 2014. 
29 Tampereen kaupunki 2013. 

aan, jossa katutaso vapautetaan elämälle sijoit-
tamalla pysäköinti keskustan alle. Tampere on 
seudullinen keskus, jonne tullaan yksityisautoilla 
monelta suunnalta. Autojen pysäköintiongelma 
haluttiin ratkaista paremmin kuin nykyään, kun 
autot tunkeutuvat kaikkialle keskustan katu-
verkkoon. Hämeenkadun alla jo olevaa suurta 
pysäköintilaitosta laajennetaan niin, että keskus-
tan alle syntyy huollon ja pysäköinnin verkko, 
josta autoilijat jalkautuvat keskustaan kävelemään. 
Keskustaan tehdään kevyen liikenteen painotus 
erilaisilla hidaskaduilla ja kävelykaduilla. Näin au-
tollakin päästään helposti kaupungin keskustaan, 
ilman että häiritään katutason toimintoja. 30 

Tampereelle suunniteltu liikennemalli on jalan-
kulkijalle yksitasoinen, kuten Gehl suosittelee. 
SCAFT toteutti Silfverbergin mukaan kulku-
muotojen erottelun niin, että jalankulkijat nostet-
tiin omalle tasolleen tai eristettiin muilla tavoin 
kaduista autoliikenteineen, kun taas Tampereen 
mallissa jalankulku pidetään siellä minne se 
kuuluukin, katutasolla, ja osa autoliikenteestä, ei 
läpiajoliikenne vaan pysäköinti, lasketaan perusta-
son alapuolelle. Manhattanilla pysäköinti taas on 
järjestetty niin, että joka korttelissa on rakennus, 
joka näyttää tavalliselta pilvenpiirtäjältä, mutta 
kätkee sisäänsä moottoroidun pysäköintilaitoksen. 
Autotekniikan kehittyessä ja autojen automati-
soituessa voisikin ajatella, että myös kaupunkien 
pysäköintijärjestelmät automatisoituisivat niin, 
että autot otettaisiin vastaan kaupunkien laidoilla 
ja sen jälkeen ne kulkisivat pysäköintijärjestelmis-
30 Silfverberg 2014. 
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sä koneellisesti, eikä kuljettajien tarvitsisi lähteä 
pysäköintiramppeihin pujottelemaan. 31 

Yhdistäminen – erottaminen   

Yhdistämisessä on Gehlin mukaan olennaista 
saada eri toiminnoissa olevat erilaiset ihmiset 
käyttämään samaa julkista ulkotilaa, siis koh-
taamaan kaupungissa. Asemakaavatasolla tähän 
pyritään sekoittamalla erilaisia toimintoja ja 
tarkemmassa suunnittelussa parantamalla alueen 
toimintojen yhteyttä katutilaan. Liikenteessä 
julkisen ja kevyen liikenteen suosiminen on paras 
keino saada eri toiminnoissa olevien ihmisten 
päivittäiset reitit risteämään. 

Gehlin mukaan yhdistäminen on tärkeää, koska 
se lisää kaupunkitilan elävyyttä ja parantaa ih-
misten mahdollisuuksia kohdata toisiaan ja saada 
tietoa ympäröivästä ihmiskunnasta 32. Nämä 
perustelut yhdistämisen tärkeydelle on helppo 
ymmärtää ja hyväksyä. Silti Suomen suunnitte-
lunormit Visannin mukaan suosivat funktionalis-
tista kaupunkirakennetta, jota Gehlkin käyttää33 
esimerkkinä erottavasta suunnittelusta.  Tällainen 
suunnitteluperiaate sopii yhteen ympäristönor-
mien ja rakennuttajien toiveiden kanssa ja siksi 
sitä noudattavia kaavoja tehdään helpoimmin. Ne 
eivät muodosta julkista ulkotilaa, mutta ne ovat 
helpoimpia tehdä. Suomen säädökset suosivat 
Visannin mielestä sellaisia ratkaisuja, jotka aihe-
31 Silfverberg 2014. 
32 ks. s. 20, Yhdistäminen ja erottaminen.
33 ks. s. 20, Yhdistäminen ja erottaminen. 

uttavat mahdollisimman vähän keskinäisiä häi-
riöitä: mieluummin jätetään hieman ylimääräistä 
etäisyyttä toimintojen väliin. Silloin vältetään 
keskinäiset häiriöt, mutta myös kaupunkielämän 
hyödyt. 34 

Kadunvarren liiketila on yleisin pyrkimys sekoit-
taa eri toimintoja katutilassa. Se on kaavoittajien 
suosiossa, mutta ei rakennuttajien, koska he eivät 
halua vuokraisänniksi. He haluavat rakentaa 
talollisen asuntoja, myydä ne ja siirtyä uusien 
hankkeiden pariin. Tonttimittakaavassa sekoittu-
minen on helpointa, määrittelemällä vierekkäisille 
tonteille eri toimintoja, mutta sekoittaminen 
yhden tontin sisällä on hankalaa. Visanti kertoo, 
että 1980-luvulla puhuttiin paljon monitoimi-
taloista, mutta niitä toteutettiin vain muutamia, 
koska eri toimijoilla on kuitenkin erilaiset tarpeet 
ja normit. 35 

Asemakaavassa voi määrätä pääoven aukeamaan 
kadulle, mutta toki myös rakennuksen suunnit-
telulla voidaan edistää tai ehkäistä rakennuksen 
toimintojen todellista yhteyttä katutilaan. Sitäkin 
on pohdittu, pitäisikö asuinkerrostalon porras-
huoneen aueta kadulle vai pihalle vai kumpaankin 
suuntaan. Yhteisöllisyyden nimissä on ajateltu, 
että porrashuoneisiin kulkeminen pihan puolelta 
vanhojen puukaupunkiemme tapaan olisi hyvä, 
mutta kaupungin vuokrataloissa halutaan mah-
dollisuus mennä kotiin anonyymisti joutumatta 
katseiden kohteeksi, joten porrashuoneet on usein 
34 Visanti 2014. 
35 Visanti 2014. 

avattu pihan lisäksi myös kadulle päin. 36 

Kaupunkisuunnittelijan näkökulmasta suurin 
liikenteellinen ongelma on ollut kadunvarsipy-
säköinnin kieltäminen katujen auraamisen ja 
muun puhtaanapidon helpottamiseksi. Katutason 
liiketilan houkuttelevuutta vähentää olennaisesti 
se, jos sen eteen kadulle ei voi pysäköidä. 37 

Kadunvarsipysäköinnin vähentämistä on pe-
rusteltu myös jalankulkijoiden turvallisuuden 
parantamisella, vaikka todellisuudessa kadun-
varsipysäköinti hidastaa ajonopeuksia, koska 
autoilijat varovat kolhimasta pysäköityjä autoja. 
Jos keskusta-alueella ylipäätään autoja sallitaan, 
jolloin niiden nopeutta luonnollisesti rajoitetaan, 
täytyy myös vähintään lyhytaikainen pysäköinti 
sallia. Pidempiaikaisen kadunvarsipysäköinnin 
salliminen keskustoissa ei sen sijaan ole välttämä-
töntä. Siellä, minne autoja päästetään, vaikka se 
sitten tapahtuisi jalankulkijoiden ehdoilla, pitää 
voida myös hetkeksi pysähtyä. Kunnossapito 
voidaan hoitaa monin eri tavoin, eikä sen tarvitse 
rajoittaa kaupunkisuunnittelua. 38 

Ehdotus muuttaa Helsingin keskustassa sijaitse-
vat Yrjönkatu ja Eerikinkatu kävelykaduksi koh-
tasi aikanaan vastustusta, koska kaduilla on oikeaa 
ajo- ja huoltotarvetta. Päädyttiin kompromissiin, 
jossa on vuoroin pysäköintipaikkoja ja vuoroin 
jalkakäytävän levennyksiä, lähinnä ravintoloiden 
36 Visanti 2014. 
37 Visanti 2014. 
38 Silfverberg 2014. 
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kohdalla. Tätä ratkaisua on pidetty toimivana 
esimerkkinä, jota voisi soveltaa muuallakin. 39

Liikenne kannattaa yhdistää osaksi muuta kau-
punkielämää, erityisesti hidas liikenne. Toisaalta 
myös esimerkiksi metromatka voi tarjota elä-
myksiä ja tietoa kaupungin elämästä, silloin kun 
metro kulkee maan pinnalla ja maisemia pääsee 
39 Karppinen 2014. 

katsomaan, kuten Helsingin metrossa Kulosaaren 
sillalta. Niin kauan kun juna on maan alla, mat-
kalla ihastellaan lähinnä omia varpaita. 40 

Meillä Suomessa kevyen liikenteen reitistöä 
kannattaa Silfverbergin mukaan kantakaupun-
kikontekstissa miettiä niin, että se keskittäisi 
kulkemista samalle reitille mahdollisimman 
40 Silfverberg 2014. 

paljon. Silloin liikenne mahdollistaisi myös 
kivijalan aktivoitumista ja kaupunkitilan elävöity-
mistä ainakin kyseisen reitin varrella. Samalla kun 
reitistöä mietitään, pitää tunnistaa paikkoja, eli 
luoda paikkojen verkosto reitin varrella. Paikkoja 
on eriluonteisia: jotkut paikat ovat läpikulku-
paikkoja, toiset houkuttavat oleskelemaan, jotkut 
tarjoavat jotain paikkakunnan identiteettiä 
vahvistavaa, ja jotkut hienoja näkymiä ympäris-
töön. Liikennesuunnittelijan suosittelemat keinot 
liikenteen yhdistämiseksi osaksi kaupunkielämää 
ovat kokonaisvaltainen reitistöjen miettiminen ja 
reittien keskittäminen, ja sen kautta kohtaamisten 
määrän maksimoiminen. 41 

Liikennemuotojen yhdistäminen on myös turval-
lisuuskysymys. Jos autot ja jalankulkijat erotetaan 
toisistaan, se tarkoittaa kaupungin käyttäjien ha-
jauttamista kauemmas toisistaan, jolloin he eivät 
enää näe toisiaan eivätkä tarjoa toisilleen sosiaa-
lista suojaa. Pahimpia paikkoja ovat metsävyö-
hykkeen läpi menevät yksinäiset jalankulkuraitit; 
niiden varsilla on otolliset olosuhteet rikoksille, 
koska siellä ei ole ketään näkemässä. 42 

Woonerf-katuja, joita Gehl ehdottaa yhdeksi 
vaihtoehdoksi liikennemuotojen yhdistämiseen, 
on Visannin mukaan toteutettu muutamia, 
esimerkiksi 70-80-luvulla kaavoitettu Toiskantie 
41 Silfverberg 2014. 
42 Visanti 2014. 
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Malminkartanossa (kuva 35). Niiden suunnitte-
leminen kuitenkin loppui 90-luvun lamaan. Ne 
olivat katukalusteineen kalliimpia kuin perinteiset 
kadut. Sittemmin siirryttiin suunnittelemaan 
hidaskatuja, joilla autoliikennettä hidastettiin 
töyssyillä. 43 

Kävely-ympäristön laadun kehittäminen joukko-
liikenteen pysäkkien ympärillä, ainakin 200-300 
metrin säteellä, on erittäin tärkeää. On sääli, että 
erilaisissa hyvinkin kalliissa liikennehankkeis-
sa, kuten pikaraitiotiesuunnitelmissa ja metron 
laajentamisessa, ei oteta pysäkkien ja terminaali-
alueiden ympäristön jalankulkulaadun paranta-
mista osaksi hanketta. Nyt liikennejärjestelmät 
ja kaupunkiympäristön projektit ovat erilliset, 
jolloin uuden pysäkin ympäristössä ei välttämättä 
tapahdu mitään uudistusta. 44 

Yksi esimerkki kevyen liikenteen olosuhteiden 
parantamisesta ja liikennemuotojen yhdistä-
misestä on jo aiemminkin mainittu Tampereen 
keskustan liikenneverkkosuunnitelma (kuva 36). 
Siinä katuhierarkiaa toimii niin, että keskustaa 
kiertää kuvassa sinisellä merkitty katukehä, jolle 
tulevat kaikki keskustassa asioivat autoilijat. 
Kehätien läheisyydessä on keskitettyjä pysäköin-
tipaikkoja, joihin ajo on mahdollisimman läheltä 
kehää. Hämeentietä kehitetään vielä paremmaksi 
kevyen liikenteen laadun osalta. Lisäksi halutaan 
kehittää poikkisuuntaista kulkemista muutamilla 
poikittaisilla kävelykatuakseleilla. Kaavion keltai-
43 Visanti 2014. 
44 Silfverberg 2014. 
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set kadut ovat sellaisia, joilla autoilla ajaminen on 
sallittu ja pysäköintipaikkojakin on jonkin verran, 
mutta ne ovat hidasliikennekatuja. Punaiset 
kadut ovat hyvin perinteisiä katuja, joita tarvitaan 
keskustakehän ja jalankulkupainotteisten katujen 
väliin. Koska keskustakehän liikenteenohjaus 
perustuu liikennevaloihin, jotta kehä saadaan toi-
mimaan, täytyy ensimmäisen korttelivälin kehän 
vieressä olla perinteinen katu, jossa jalankulkijat 
pysyvät jalkakäytävillä. Sisemmäs keskustaan 
mentäessä perinteinen systeemi voidaan purkaa 
jalankulkijan ehdoilla suunniteltuun maailmaan. 
SCAFTista on jäljellä vielä hierarkia-ajattelua 
silloin kun halutaan ajoneuvoliikenteelle tarkoi-
tettu systeemin perusosa toimimaan. SCAFT-
maailmassa kaikki keltaisetkin kadut olisivat 
kuitenkin perinteisiä ajoneuvoliikennekatuja, 
niin kuin ne nyt ovat. SCAFT-hierarkia sisältää 
todella monta erilaista tietyyppiluokkaa, joiden 
lisäksi kevyt liikenne vielä erotetaan omaksi 
reitistökseen. Tampereen suunnitelma hyppää yli 
monta hierarkian astetta ja sisällyttää jalankulun 
osaksi liikennejärjestelmää. 45 

Kutsuminen – karkottaminen 

Ihmisiä voi Gehlin mukaan houkutella julkiseen 
ulkotilaan monenlaisilla keinoilla. Luontevat 
siirtymät ja hyvät näköyhteydet eri toiminnoista 
kaupunkitilaan ovat eräänlainen kutsu. Kutsu-
vuutta lisäävät myös helpot ja lyhyet reitit yksi-
tyisestä julkiseen. Kohteet ja aktiviteetit toimivat 
kutsuna, tekosyynä lähteä ihmisten ilmoille ja 
45 Silfverberg 2014. 

oleskella julkisessa ulkotilassa. Erityisesti asuin-
alueilla pieni puutarha tai muu oleskelualue heti 
asunnon vieressä lisää ulkona vietettyjen tuntien 
määrää merkittävästi ja elävöittää sitä kautta 
ympäröivää katutilaa. 

Uusiin rakennuskohteisiin tehdään Visannin ko-
kemuksen mukaan normien mukaiset leikkipaikat 
lapsille, aikuisille mahdollisesti grillipaikka. Kai-
kenlaisia paikkoja voidaan suunnittelun keinoin 
tehdä, mutta niiden käyttö on sitten ihmisistä 
kiinni. Suunnittelulla voi suoda mahdollisuuksia 
sosiaaliseen kanssakäymiseen, tai estää sitä. 46 

Visannin kommentissa on kuultavissa suunnitte-
lijoita ilmeisesti yleisemminkin vaivaava epäusko 
sen suhteen, että aikuisille tarkoitettuja oleskelu-
mahdollisuuksia koskaan käytettäisiin. Mielikuva 
kerrostalopihan perällä hylättynä nököttävästä 
mutterikatoksesta on varmasti tuttu muillekin 
kuin suunnittelijoille. Jos grillikatos sijoitetaan 
taloyhtiön pihalle sillä ennakko-oletuksella, ettei 
sitä kukaan tule käyttämään, ei suunnittelijalla 
ole motivaatiota paneutua katoksen suunnitte-
luun sen tarkemmin ja se jääkin käyttämättä. Jos 
suunnittelija sen sijaan ei luovuttaisi heti, vaan 
ryhtyisi miettimään, minkälainen grillikatos tai 
muu oleskelupaikka olisi hyvä ja mihin kohtaan 
se kannattaisi sijoittaa, olisi lopputulos varmasti 
parempi. Grillikatosten ja muiden oleskelupaik-
kojen vähäinen käyttö ei ehkä johdukaan siitä, 
ettei tarvetta oleskelupaikoille olisi, vaan siitä, 
että ne ovat vääränlaisia. Samoin kuin Kööpen-
46 Visanti 2014. 

haminan vähäinen katuelämä ennen vuotta 1962 
johtui katuympäristön laadun puutteista 47.

RT-kortistossa on tarkat ja kattavat ohjeistukset 
lasten leikkipaikkojen suunnittelusta 48, mutta 
muiden käyttäjäryhmien oleskelu- ja harrastus-
mahdollisuuksia yhteisissä ulkotiloissa käsitellään 
kortistossa vain muutamien lauseiden verran. 
Ulko-oleskelun mahdollisuuksien parantaminen 
on siis täysin suunnittelijan vastuulla. 

Hyvät näköyhteydet julkiseen ulkotilaan pait-
si houkuttelevat ihmisiä ulos myös edistävät 
ympäristön turvallisuutta. Porrashuoneidenkin 
turvallisuutta parantavat lasiseinät ja ikkunat. 
Kuolleet kulmat julkisessa tilassa ovat turvatto-
mia, keräävät roskia ja toimivat yleisinä käymälöi-
nä. Esimerkiksi umpinaiset jalankulkijoille tarkoi-
tetut hissit eri tasojen välillä julkisessa ulkotilassa 
ovat rikoksille otollisia paikkoja, koska niihin ei 
näe ulkopuolelta. Lasiset hissit ovat herkempiä 
särkymiselle ja siksi hankalia ylläpidon kannalta. 
Toisaalta jalankulkuhissejä ei tarvita jos pyritään 
pitämään toiminnot yhdessä tasossa, kuten yhdis-
tämisen nimissä olisi hyvä tehdä. 49 

Yksityisen ja julkisen tilan välinen etäisyysongel-
ma tulee funktionalististyylisestä kaavoituksesta, 
Visanti ei näe muita esteitä tämän tavoitteen 
saavuttamiselle. Jos rakennus on irrotettu kaikesta 

47 ks. s. 6. 
48 ks. esim. RT 93-10961, RT 89-10966. 
49 Visanti 2014. 
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muusta, ei reittiä saa lyhyeksi. 50 

Sosiaalisessa asuntotuotannossa pitää Visannin 
mukaan pyrkiä sellaiseen ympäristöön, joka pysyy 
itsestään kunnossa sosiaalisen valvonnan keinoin. 
Visanti tuo esiin Oscar Newmanin, joka on tut-
kimuksissaan51 huomannut sosiaalisen valvon-
nan olevan sitä tehokkaampaa mitä vähemmän 
asuntokohteessa on rakennuksia, rakennuksessa 
asuntoja ja kerrostasolla ovia. Kun yhteisiä tiloja 
jakaa vain muutama asukas, he tunnistavat toisen-
sa ja myös valvovat yhteisalueitaan. Jos samalle 
porrastasolle tai -käytävälle avautuvien asuntojen 
määrä nousee yli viiden, rapussa tapahtuvien 
rikosten määrä lähes kaksinkertaistuu pienempiin 
porrastasanteisiin verrattuna. Liian suurissa yksi-
köissä ihminen on liian anonyymi, ei tunne muita 
tilojen käyttäjiä, eikä siksi koe ympäristöä omak-
seen eikä siitä huolehtimista velvollisuudekseen. 
Sosiaalisen valvonnan ja vastuun nimissä kan-
nattaa siis pilkkoa rakennukset mahdollisimman 
pieniin yksiköihin ja avata kullekin porrastasolle 
vain muutama asunto, vaikka rakennusliikkeet 
tehokkuuden nimissä haluaisivatkin hissillisiin 
kerrostaloihin samalle porrastasanteelle vähintään 
viisi asuntoa. Tärkeää on myös talojen liittyminen 
katuun ja pihaan. Jos pohjakerros on umpinainen, 
kuten monissa uusissakin taloissa, tulee siitä ano-
nyymi tila, jossa tapahtuu mitä tahansa ja johon 
50 Visanti 2014. 
51 Newman 1973, 67-77. 

roskat kertyvät. 52 

Avaaminen –  sulkeminen 

Kokemusyhteys julkisen ulkotilan ja sitä ympä-
röivien rakennusten välillä on yksi keino avata 
elämää kaupunkitilaan. Kaupungin toiminto-
jen avaaminen kaupunkitilaan tarkoittaa myös 
yksityisten ”julkisten tilojen”, kuten sisäänpäin 
kääntyneiden ostoskeskusten, välttämistä. 

RT-ohjeen mukaan asunnon ulkotilassa oleske-
lun tulisi mahdollisuuksien mukaan olla suojattu 
sateelta, tuulelta ja ulkopuolisten katseilta 53. 
RT-kortisto ei siis näe pihaa tai terassia julkisen 
ulkotilan elävöittäjänä vaan pikemminkin neuvoo 
sulkemaan asunnon ulkotoiminnotkin pois 
yhteisestä kaupunkitilasta. Ehkä voisi kuitenkin 
ajatella, että ainakin pihallisissa asunnoissa olisi 
yksityisen ulko-oleskelupaikan lisäksi puolijulki-
nen, asuinalueen kadulle suuntautuva etupiha.  

60-luvulla kaupunkisuunnittelun keskeisiä 
ohjekirjoja olivat Visannin mukaan Koivukylä-
raportit, osat 1-3. Ne suosittelivat välttämään alle 
25 metrin etäisyyttä asuntojen pääikkunoiden vä-
lissä, koska silloin kotoaan voi nähdä vastapäisen 
rakennuksen asukkaan vaikka alusvaatteissa. Siksi 
talojen etäisyyden piti olla vähintään 25 met-
riä. Visanti kuitenkin kokee oikean kaupungin 
muodostuvan lähes aina alle 20 metrin etäisyy-
dellä olevista taloista. Tästä on monia esimerk-
52 Visanti 2014. 
53 RT 93-10940. 

Kuva 37. Sosiaalisen valvonnan puute tekee 
kaupunkitilan “kuolleista kulmista” turvattomia ja 
rikoksille alttiita.
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kejä ympäri maailman. Jos asuntojen pääikkunat 
avautuvat pienelle kadulle, tulee siitä kyseisten 
asukkaiden oma ulkotila, jossa ohikulkija on 
vieraalla maaperällä. Tällöin asunnot eivät siis 
avaudu täysin julkiseen ulkotilaan vaan lähinaa-
purien yhteiseen puolijulkiselle kadulle. 54 

Gehl pitää yksityisiä ”julkisia tiloja” yksiselit-
teisesti huonoina55. Visannin mielestä niiden 
huonous riippuu siitä, miten ne ovat yhteydessä 
todellisiin ulkotiloihin. Esimerkiksi Kampin kes-
kus Helsingin keskustassa keskustelee ulkotilan 
kanssa, kun taas Vantaalla sijaitseva kauppakeskus 
Jumbo on täysin irti ympäröivästä maailmasta.56 
Sisä- ja ulkotilan välinen rajaa ei ole aivan helppo 
määritellä. Esimerkiksi lasikatteiset sisäpihat ovat 
jonkinlainen välimuoto kadun ja sisätilan väliltä. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston keskus-
taprojektin arkkitehti Anne Karppisen mukaan 
lasikatteiset sisäpihat samoin kuin kauppakujat 
ovat oleellinen osa kaupungin jalankulkuverkos-
toa57. 

Lisääminen – vähentäminen 

Lisäämisen periaatteella Gehl tarkoittaa kaupun-
kitilan kutsujen vahvistamista ja tilojen laadun 
parantamista kaupunkitilassa vietettyjen minuut-
tien lisäämiseksi. Siinä missä muut mainitut suu-
ren mittakaavan suunnitteluperiaatteet pyrkivät 
54 Visanti 2014. 
55 ks. s. 25. 
56 Visanti 2014. 
57 Karppinen 2014. 

houkuttelemaan asukkaita julkiseen ulkotilaan, 
pyrkii lisääminen pidentämään ulkotilan käyttä-
jien vierailuja. Pienikin määrä ihmisiä elävöittää 
kaupunkitilaa merkittävästi, jos he viipyvät tilassa 
pitkään. 

Liikenteen ammattikunnassa on jatkuva pyrkimys 
optimoida ajankäyttöä niin, että liikkumiseen 
kuluisi mahdollisimman vähän aikaa. Se on Silf-
verbergin mielestä hirvittävä rasite. On olemassa 
kvasitieteenala nimeltä liikennetalous, jossa 
lasketaan hyötykustannussuhde, jonka avulla pe-
rustellaan jonkin liikennehankkeen kannattavuus 
ja yhteiskunnan varojen käyttäminen kyseiseen 
hankkeeseen. Hanke voi toteutuessaan hyödyttää 
yhteiskuntaa esimerkiksi pienentämällä koko 
järjestelmän ylläpitokustannuksia; rakennetaan 
silta, joka korvaa lautan. Nykyään katuverkosto ja 
sillat ovat jo aika valmiita, jolloin ylivoimaisesti 
merkittävimmäksi yhteiskunnalliseksi hyötynä-
kökulmaksi jää matka-ajan lyheneminen. Sille 
lasketaan hyöty keskipalkan mukaan. Jos matka-
aika lyhenee 15 minuuttia, lasketaan keskimääräi-
nen hyöty säästyneen ajan mukaisen keskipalkan 
mukaan, riippumatta siitä voidaanko säästyneet 
15 minuuttia todellisuudessa käyttää jotenkin 
järkevästi. Usein matka-aika lyhenee vartin sijaan 
vain muutamia sekunteja, mutta päivittäisten 
useampien tuhansien ihmisten liikkujamäärillä ja 
vaikkapa 20 vuoden tarkasteluvälillä kymmenen-
kin sekunnin aikasäästöstä tulee valtava summa, 
joka sitten suhteutetaan rakennuskustannuksiin. 
Se on Silfverbergin mukaan ”järjetöntä puuhaa”, 
mutta näin liikenneviranomaisia ohjeistetaan 

toimimaan. Tästä liikennesuunnittelun tehok-
kuusnäkökulmasta katsoen kokemisen ja kau-
punkitilassa vietetyn ajan lisäämisen periaate olisi 
mielenkiintoinen aihe nostaa keskusteluun. 58 
Tietyn liikenneyhteyden muuttuminen nopeam-
maksi ei myöskään välttämättä johda siihen, että 
ihmisillä on enemmän aikaa käytettävissään, vaan 
siihen, että he voivat muuttaa kauemmas esimer-
kiksi työpaikasta, koska samassa ajassa ehtii ajaa 
kauempaakin töihin. 

Sen sijaan, että edistettäisiin absoluuttisesti 
jonkin yksittäisen matkan tehostumista, pitäi-
si hyväksyä, että on jonkinlainen aikabudjetti, 
työmatkaan esimerkiksi puoli tuntia, jonka 
puitteissa matkan sujumisen pitäisi olla varmaa. 
Sama matka ei saisi yhtenä päivänä kestää 15 
minuuttia ja toisena kolminkertaisesti, jolloin 
joka päivä täytyisi varautua pahimpaan mahdolli-
seen tilanteeseen. Jos systeemin toimivuuteen voi 
luottaa, kuluu matkaan vain aikabudjetin verran, 
eikä kulkeminen aiheuta turhaa stressiä. Esimer-
kiksi lentokentälle lähdetään usein varmuuden 
vuoksi puoli tuntia aiemmin kuin matkustusaika 
vaatisi, koska lennolta ei missään nimessä haluta 
myöhästyä. Jos sataa lunta tai on iltapäiväruuhkan 
aika, saatetaan lähteä vieläkin enemmän etuajassa, 
koska systeemiin ei luoteta. 59 

Liikennetekniikan opetuksessa, joka tuottaa 
liikennealan ammattilaisia, ovat kaupunkisuun-
nittelun näkemykset Silfverbergin kokemuksen 
58 Silfverberg 2014. 
59 Silfverberg 2014. 



Kuva 38. Kaupunkiympäristön laadun vaikutus 
hyväksyttävään kävelyetäisyyteen. 
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mukaan melko hataralla pohjalla. Kokemukselli-
suutta, vuorovaikutusta ja eri osapuolten hyväk-
syntää ei oteta opetuksessa huomioon, ja liiken-
nejärjestelmän tarkastelu keskittyy tehokkuuteen. 
Opetuksessa on nähtävissä rasitetta, joka alun 
perin tulee liikenneviran ominaisuuksiin keskit-
tymisestä. Siihen SCAFT toi mukaan äärimmäi-
syyksiin viedyn erottelun turvallisuuden nimissä. 
Kaupunkitilan kokemuksellisuus ei ole tähän 
ajattelutapaan koskaan kuulunutkaan. Vähemmän 
huipputehoa, mutta parempi luotettavuus perus-
toimintoihin olisi sellainen lähtökohta, joka antaa 
tilaa kokemuksellisuuden lisäämiselle, joka ottaa 
huomioon kaikenlaisia asioita, jopa vuodenaiko-
jen vaihtelun rikkauden. Silloin paikasta toiseen 
liikkuminen ei ole enää välttämätön paha, vaan 
se voi olla myös mukavaa. Sosiologista kokemus-
lähtökohtaista näkökulmaa pitäisi Silfverbergin 
mukaan saada mukaan kaupunkisuunnitteluun 
paljon enemmän kuin nyt, ja varsinkin liikenne-
suunnittelun puolelle. 60 

60 Silfverberg 2014. 

3.3. Kaupunkitilan yksityiskohtien 
suunnitteluperiaatteet 

Käveleminen  

Kävelemiseen tarvitaan Gehlin mukaan tarpeeksi 
tilaa sekä tasainen ja luistamaton kävelyalus-
ta. Pitkät etäisyydet ja tasoerot ovat kävelijälle 
hankalia. 

Suomessa ei Silfverbergin mukaan ole käytössä 
ohjearvoa jalankulkutiheydelle, mutta jouk-
koliikenneterminaaleissa määritellään yleensä 
jalankulkuvirtojen tiheyksiä. Jalankulkuvirtojen 

mitoittaminen ulkotiloissa ei ehkä ole edes mie-
lekästä, paitsi sellaisissa paikoissa, joissa on tarve 
varautua massatapahtumiin. 61 

Myöskään jalankulkuetäisyyksiin ei ole Suomessa 
ohjearvoja, mutta joukkoliikenteen pysäkkien 
saavutettavuuteen on eri kunnilla omat suosituk-
set, Silfverbergin mukaan hyvinkin samanlaiset 
keskenään. Hyväksyttävään kävelyetäisyyteen 
vaikuttaa valtavan paljon kävely-ympäristön 
laatu (kuva 38). Autopainotteisessa ympäristössä 
hyväksyttävä kävelyetäisyys on puolet siitä, mikä 
se on kävelylähtöisessä ympäristössä. 62 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä käyttää 
suunnitteluohjeessaan 63 palvelutasoluokitusta, 
jonka avulla määritellään kullekin alueelle ja 
yhteysvälille peruspalvelutaso. Viiden tähden 
palvelutasolla (kantakaupungissa) kävelyetäisyy-
den pysäkille pitäisi olla alle 300 metriä, runko- ja 
raideliikenteen linjoille alle 400m. Neljän tähden 
palvelutasolla (suurilla kerrostaloalueilla) tavoit-
teena on alle 500 metrin kävelyetäisyys runko- ja 
raidelinjoille ja alle 400 metrin etäisyys muille 
bussipysäkeille. Kolmen (pienet kerrostasoalueet) 
ja kahden tähden (pientaloalueet) palvelutasolla 
tavoite täyttyy, jos runko- ja raidelinjapysäkeille 
on alle 800 metriä ja muille bussipysäkeille alle 
600m. Nämä etäisyydet ovat linnuntie-etäisyyksiä 
ja ohjeen mukaan voidaan olettaa, että todelliset 
kävelyetäisyydet ovat noin 1,3-kertaisia. Kol-
61 Silfverberg 2014. 
62 Silfverberg 2014. 
63 HSL 2012. 
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men tähden palvelutasolla, joka ohjeen mukaan 
mahdollistaa autottoman elämäntavan, tavoite 
siis täyttyy, jos todellinen kävelyetäisyys runko- ja 
raidelinjan pysäkille on enintään kilometrin ja 
muille bussipysäkeille alle 780 metriä. Tämä on 
huomattavan paljon enemmän kuin Gehlin suo-
sittelema 400-500 metrin maksimietäisyys64. 

Katutilojen pintamateriaalien valintaan vaikutta-
vat materiaalin ominaisuuksien lisäksi myös ym-
päristön asettamat vaatimukset. Kävelyn kannalta 
hankalimpia ovat nupu-, noppa- ja kenttä- eli 
mukulakivipäällysteet, joita kuitenkin halutaan 
Helsingin keskustassa käyttää, koska luonnonkivi 
korostaa alueen arvokkuutta. Helsingin keskustan 
pääasialliset päällystemateriaalit ovat graniitti ja 
asfaltti, keskustan ulkopuolella käytetään eniten 
asfalttia. Reunakivet ovat usein graniittia myös 
keskustan ulkopuolella, sillä betoniset reunakivet 
eivät ole yhtä kestäviä. 65 

Kävelyalustan laadukkuus on tärkeää myös 
esteettömyyden kannalta. Esteettömän ympä-
ristön ohjeet suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon (SuRaKu) syntyivät Helsingin, 
Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan 
kaupunkien yhteistyönä vuonna 2004, ja ne on 
päivitetty vuonna 2008. SuRaKu-korteissa alueet 
on jaettu kahteen esteettömyyden vaatimus-
tasoon. Perustason vaaditaan täyttyvän kaikkialla, 
ja esteettömyyden erikoistasoa vaaditaan esimer-
kiksi kävelykaduilla, julkisia palveluja tarjoavilla 
64 ks. s. 16. 
65 Rantanen 2014. 

keskusta-alueilla, julkisen liikenteen terminaali- 
ja pysäkkialueilla sekä vanhus-, vammais-, sosiaa-
li- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen 
läheisyydessä. Ohjeet vaativat kulkuväyliltä kovaa 
(graniitti- ja betonilaatat sekä asfaltti) tai melko 
kovaa (esimerkiksi tiivistetty kivituhka) ja luista-
matonta pintaa. Lisäksi kulkuväylien leveyden on 
koneellisen puhtaanapidon mahdollistamiseksi 
oltava vähintään 2300. 66 

Helsingissä on hankala ilmasto liukkauden kan-
nalta, koska lämpötila vaihtelee pakkasen ja suo-
jasään välillä, jolloin satanut lumi sulaa ja jäätyy 
taas liukkaaksi. Lisäksi meri-ilmasto haurastuttaa 
rakenteita. Myös lämmitetyistä portaista on käyty 
keskustelua, mutta silloin myös reitin portaalle 
pitäisi olla hoidettu. 67 

Katulämmitys on yksi mahdollisuus helpottaa 
talven lumiongelmaa, ainakin elävien kivijalkojen 
läheisyydessä. Näin on tehty esimerkiksi Ruotsin 
Västeråsissa, jossa koko keskusta on katulämmi-
tyksen piirissä. Västeråsin innoittamana tehtiin 
Jyväskylän keskustan kävelykadusta Suomen 
ensimmäinen katulämmitysprojekti. Muussa 
tapauksessa käytännöllisintä on käyttää osaa 
kadunvarsien pysäköintipaikoista talvisin läjitys-
paikkoina. 68 

Esteettömän ympäristön suunnitteluohjeiden 
mukaan alle 1 metrin korkeuseroissa tulisi ensi-
66 SuRaKu 2008, kortit 1 ja 5.
67 Rantanen 2014. 
68 Silfverberg 2014. 

sijaisesti käyttää luiskaa. Portaiden yhteyteen on 
tehtävä korvaava portaaton yhteys, mutta myös 
luiskan yhteydessä tulee olla portaat. Koneelli-
sesti puhdistettavan luiskan leveyden tulee olla 
vähintään 2,3 metriä. Portaiden kattaminen tai 
sulanapitojärjestelmän käyttäminen on suotavaa.69 

Mitoitukseen ja kalusteiden sijoitteluun vaikut-
taa katujen käytön lisäksi myös puhtaanapidon 
laitteiston koko. Katukalusteet ja –varusteet 
sijoitellaan Rantasen mukaan sinne, missä niitä 
tarvitaan, mutta käytännössä ne sijoitetaan usein 
vyöhykkeiksi, jolloin puhtaanapidon vaatima 2,3 
metrin levyinen väylä on helpoin varmistaa. 70  

Seisominen

Seisominen, varsinkin pitkäaikainen seisominen, 
josta käytän termiä seisoskeleminen, vaatii Gehlin 
mukaan71 hyvän paikan, samaan tapaan kuin 
istuminen. Hyviä paikkoja ovat reunavyöhykkeet, 
julkisivujen syvennykset ja kulmaukset. Irralli-
sempia seisomisen tukia ovat erilaiset pollarit, 
aidat ja jopa lyhtypylväät. Seisominen on muka-
vampaa kun on jotain, jonka vieressä seistä. 

Suomessa seisoskelemisen edellytyksiä ei ilmei-
sesti juurikaan tunneta, vaan ajatellaan, että siellä 
missä voi kävellä voi seistäkin. Seistä toki voi mis-
sä vaan, mutta pidempiaikainen seisoskeleminen 
vaatii sopivaa ympäristöä, ennen kaikkea jotain, 
69 SuRaKu 2008, kortti 3. 
70 Rantanen 2014. 
71 ks. s. 29-31. 



Kuva 39. Seisoskelijat ovat kuin toivottavia roskia, 
jotka tarttuvat julkisivun epätasaisuuksiin. Täysin 
sileässä julkisivussa ainoa poikkeama ja siten edes 
hieman luonteva seisoskelupaikka on sisäänkäynnin 
vierusta. 

Kuva 40. Kylmyys ja korkeat hanget johtavat istuinten luovaan käyttöön. Töölönlahti, Helsinki. 
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jonka vieressä seistä. Seisoskeluolosuhteiden 
parantaminen suunnittelulla olisi todella helppoa, 
mutta sitä ei ymmärretä tehdä, koska seisoskele-
mista toimintamuotona ei tunneta. Monet uudet 
kohteet ovat julkisivuiltaan suoria ja virtaviivai-
sia, ympäristöstä selkeänä nousevia kappaleita, 
joiden vierustoilta puuttuvat kaikenlaiset pienet 
syvennykset ja muut seisomisen tuet. Oikeastaan 
seisoskelijoita voisi ajatella suuren mittakaavan 
roskina, jotka kertyvät julkisivun epätasaisuuksiin 
ja ulkotilan elementtien ympärille (kuva 39). Ny-
kyjulkisivut ovat seisoskelemisen kannalta ikävän 
likaahylkiviä. 

Istuminen

Istuimien erityiskriteerikortti antaa tarkat mitoi-
tusohjeet esteettömyyden erikoistason alueiden 
istuimille, joita pitäisi sijoitella vähintään 50 met-
rin välein 72. Tämä suositus ei ainakaan Helsingis-
sä näytä kovin hyvin toteutuneen, sillä esimerkiksi 
Kampin metroaseman edessä Salomonkadun 
bussipysäkkialueella ei ole yhtään penkkiä, niin 
ydinkeskustaa kuin se onkin. Toki kortit ovat 
melko tuoreet, joten niiden vaikutus näkyy 
lähinnä uudemmissa, korttien käyttöönoton 
72 SuRaKu 2008, Istuimet

jälkeen toteutetuissa kohteissa. Esteettömyyden 
perustasolla riittää, että ainakin osa penkeistä 
on varustettu käsituin ja selkänojin, ja että niitä 
on sijoiteltu tarpeen mukaan 73. Puistokäytävillä 
levähdyspaikkojen väliseksi etäisyydeksi suositel-
laan perustasolla enintään 250 metriä 74.

Helsingissä istuimia näkee puistojen lisäksi 
lähinnä aukioilla, joilla ne on monesti sijoiteltu 
aukion reunoille. Tällöin aukion keskiosa jää 
vapaaksi monenlaisia eri käyttötarkoituksia var-
73 SuRaKu 2008, Istuimet
74 SuRaKu 2008, kortti 5. 
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ten. Penkkien vierellä on usein myös roskakorit, 
jotka myös on luonteva sijoittaa aukion reunoille 
mieluummin kuin keskelle. Yleinen siisteys onkin 
tärkeä osa kaupunkitilan viihtyvyyttä ja roskako-
rit ovat siisteyden ylläpitämisessä hyvin tärkeitä. 
Rakennusviraston saaman palautteen mukaan 
roskakoreja on liian vähän, mutta paljon on kor-
jattavaa myös ihmisten asenteissa. Myös penkkejä 
on toivottu lisää. 75 

Toissijaisista istuimista, kuten jalustoista ja kuk-
kaistutusten reunoista, ei Rantasen mukaan ole 
ohjeistuksia. Joskus kaavoittaja on voinut kaavaan 
merkitä portaat, joilla voi istua, mutta usein tois-
sijaiset istuimet tulevat katu- tai puistosuunnitel-
masta. Ne voivat myös olla jonkin rakennuksen 
tontilla, kuten Helsingin musiikkitalon edustan 
pengerretty rinne, joka onkin mainio esimerkki 
toissijaisista istuimista, kenties jopa istumamaise-
masta. Joitakin vuosia sitten on kaupunkitilojen 
suunnittelijoiden keskuudessa käyty vilkasta 
keskustelua siitä, ettei pitäisi tehdä sellaisia 
paikkoja, joihin laitapuolen kulkijat voivat käydä 
makaamaan, mutta nykyään tällaisia argumentteja 
ei enää juurikaan kuule. 76 

Yksi ongelma Suomen toissijaisissa istuimissa on 
se, että ne ovat usein kiveä, joka suurimman osan 
vuodesta on kylmää. Kesällä on vain muutaman 
kuukauden ajan niin lämmin, että paksut umpiki-
vet lämpiävät mukaviksi istua. Kivi on katuympä-
ristöjen käytetyin materiaali kestävyytensä takia, 
75 Rantanen 2014. 
76 Rantanen 2014. 

sillä katujen täytyy kestää koneellista puhdistusta 
sekä monenlaista käyttöä, kuten rullalautailijoi-
ta, jotka ottavat ilon irti kaikista tasoeroista ja 
reunoista. Siksi istumismukavuudeltaan lämpöi-
sempi puu ei ole niin hyvä materiaali katutilojen 
rakenteisiin. Tarvittaisiin kestävä materiaali, joka 
ei olisi niin kylmä kuin kivi tai betoni. Kaupun-
ki on kuitenkin Rantasen mukaan melko arka 
kokeilemaan mitään uutta ja epävarmaa, koska 
koetaan, ettei veronmaksajien rahoilla voida tehdä 
kokeiluja, joiden lopputuloksesta ei ole varmuutta. 
Lisäksi istutusalueiden reunat ja muut mahdol-
liset toissijaiset istuimet suunnitellaan niiden 
ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaan, ottamatta 
huomioon istumisen mahdollisuutta.77 Vaatisi 
suunnittelijoilta vain hiukan mielikuvitusta suun-
nitella kaupunkitilan elementtejä niin, että niitä 
voisi käyttää myös istuimina. 

Näkeminen, kuuleminen ja puhuminen

Ihmisten välinen kanssakäyminen vaatii Gehlin 
mukaan78 kaupunkitilalta riittävää valaistusta ja 
tarpeeksi alhaista melutasoa. Lisäksi puhumista 
voidaan helpottaa asettelemassa istuimia ryhmiin. 
Penkkien asettelu kulmittain on siitä hyvä, että 
se mahdollistaa sekä keskustelun että kontaktin 
välttämisen. 

Rantasen mukaan Helsingin perusvalaistus on 
hyvä, mutta seuraava askel on lisätä kaupunkiti-
lojen viihtyisyyttä valaistuksen avulla. Myös Hel-
77 Rantanen 2014. 
78 ks. s. 32-34 

singin kaupungin rakennusjärjestys vaatii nykyään 
valaistukselta ympäristön viihtyisyyden lisäämistä 
79. Rakennusvirastossa on parhaillaan tekeillä 
koko kaupungin valaistuksen tarveselvitys, jolla 
määritellään tulevaisuuden Helsinki-valaistus. 80 

Melua voidaan pehmentää kasvillisuudella ja 
materiaalivalinnoilla, mutta ulkotilassa materi-
aalit ovat käytännössä melko kovia, kestävyyden 
takia. Kivi, teräs ja muut kovat materiaalit eivät 
ime ääntä. Nupukivikaduista tulee valtava meteli, 
mutta ne halutaan historian nimissä säilyttää. 
Suuri osa kaupungin kaduista on kuitenkin asfalt-
tia, joka voidaan halutessa vaihtaa melua vähentä-
vään hiljaiseen asfalttiin. 81 

Hiljainen asfaltti vähentää ajoneuvojen ren-
kaiden aiheuttamaa melua kolmisen desibeliä, 
saman verran kuin liikennemäärän puolittuminen 
vähentäisi. 40-80 kilometrin tuntinopeudessa 
rengasmelu on henkilöautoliikenteen suurin 
melunaiheuttaja, joten tällä nopeusvälillä hiljai-
sesta asfaltista on eniten hyötyä. Hiljainen asfaltti 
ei ole kovin paljon tavallista asfalttia kalliimpi, 
sillä vaikka sen hinta levitettäessä on noin puo-
litoistakertainen, sitä tarvitaan ohuempi kerros. 
Hiljaisen asfaltin uusiminen tosin nostaa teiden 
kunnossapitokustannuksia, sillä se täytyy uusia 
muutamaa vuotta tiheämmin kuin 5-10 vuoden 
välein uusittava tavallinen asfaltti. 82 
79 RakVV 2010, 10§. 
80 Rantanen 2014. 
81 Rantanen 2014. 
82 KSML 2013; HS 2009. 
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Silfverberg muistuttaa, ettei hiljainen asfaltti 
missään nimessä ole lääke, joka korjaa tilanteen 
missä tahansa. Melua voidaan vähentää myös 
ajallisia rajoitteilla, siis rajoittamalla autoilua tie-
tyissä paikoissa tiettyyn aikaan. Jollekin suositulle 
sunnuntaikävelyreitille voisi asettaa ajokiellon 
viikonloppujen ajaksi. Tällaisia ajallisia rajoitteita, 
jotka ovat hyvinkin joustavia, käytetään Silfver-
bergin mielestä turhan vähän. 83 

Itseilmaisu, leikkiminen ja kuntoilu 

Helsingin designpääkaupunkivuonna 2012 
toteutettiin liikuntaviraston Muotoile itsesi -han-
ke, jonka tavoitteena oli ”tarjota mahdollisuus 
heräteliikuntaan kaupungin liikuntapuistojen 
ulkopuolella ja löytää uusia tapoja käyttää yhteistä 
kaupunkitilaa” 84. Heräteliikunnan edistämiseksi 
Töölönlahden ympäristöön rakennettiin uuden-
laisten kuntoiluvälineiden prototyypeistä neljän 
rastin reitti, josta kerättyjä käyttäjäkokemuksia 
käytetään konseptin jatkokehittämiseen. Espoos-
sa designpääkaupunkivuosi näkyi esimerkiksi 
Kasvimaita kansalle –hankkeena, jossa Tapiolaan, 
Otaniemeen ja Keilaniemeen perustettiin kau-
punkiviljelyalueet tarjoamaan asukkaille viihtyi-
syyttä ja toimintaa. 

Rantala arvelee, että keskusta-alueelta on hieman 
hankala löytää sopivia sijoituspaikkoja varsinai-
sille kuntoilulaitteille, koska ne eivät välttämättä 
sovi paikan luonteeseen. Sen sijaan sille, että 
83 Silfverberg 2014. 
84 WDC 2013, 11. 

vaikkapa jonkun aukion kiveykseen tehtäisiin 
leikkimään innostavia kuviointeja (kuva 41), ei 
ole mitään esteitä. Nimetyille leikkipaikoille on 
myös tarpeensa, vaikka muunlaisiakin leikkimisen 
mahdollisuuksia toki saa ja kannattaa suunnitella. 
85 

Rullalautailu on näkyvä liikkumisen ja itseilmai-
sunkin muoto kaupungissa, mutta se on siinä 
mielessä harmillista, että kaikki katujen rakenteet 
eivät kestä rullalautailun aiheuttamaa rasitusta, 
jos ei niitä ole suunniteltu sitä varten. Kaikkia ra-
kenteita ei kuitenkaan voida tehdä rullalautailun-
kestäviksi, sillä silloin asukkaat valittavat melusta, 
ja onpa vahvempien rakenteiden käyttäminen 
varmasti kalliimpaakin. Kaikki ei voi sopia kaikil-
le, ja se on kaupunkielämän riesa ja rikkaus. 86 

Suojaa ja turvallisuuden tunnetta 

Gehlin mukaan hyvä kaupunkitila tarjoaa suojaa 
säältä, liikenteeltä ja rikollisuudelta. Tilastollista 
turvallisuuttakin tärkeämpää on turvallisuuden 
tunne, sillä se lisää kaupunkitilan käyttöä ja sitä 
kautta myös sen tilastollista turvallisuutta. Sosi-
aalinen valvonta on luonteva suoja rikollisuutta 
ja rikollisuuden pelkoa vastaan. Sitä edistää se, 
85 Rantanen 2014. 
86 Rantanen 2014. 

Kuva 41. Kaupunkiympäristöön voi pienellä 
vaivalla sisällyttää pieniä jäyniä, jotka houkuttelevat 
leikkimään. Esimerkit Kööpenhaminasta, Pariisista 
ja Helsingin Pikku Huopalahdesta.  
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että asukkaat tuntevat alueen omakseen ja siitä 
huolehtimisen asiakseen. 

Alueelliset ominaispiirteet huomioidaan Ran-
tasen mukaan suunnittelussa ja niitä pyritään 
vahvistamaan. Myös uusille alueille kehitellään 
oma paikallinen ilme. Kaupunkisuunnittelijan vi-
sio uuden alueen ilmeestä kirjataan lähiympäris-
töohjeisiin ja toteutusvaihetta mietitään yhdessä 
rakennusviraston kanssa. 87 

Alueellisuuden tuntua lisäävät myös julkiset tai-
deteokset, kuten Helsingin Ruoholahden kiiltävät 
pallot (kuva 42), jotka päätyvät kaupunkitilaan 
esimerkiksi kaavoittajan tai rakennusviraston 
aluesuunnittelijan ehdotuksesta. Kaupungin 
taidemuseo kartoittaa sopivat taiteilijat ja pyytää 
heiltä luonnokset, joista raati valitsee parhaan eh-
dotuksen. Museo voi myös ehdottaa kohteeseen 
jotain sopivaksi katsomaansa taideteosta joka sillä 
jo on kokoelmissaan. 88 

Valaistus lisää turvallisuuden tunnetta, erityisesti 
puistoissa. Rakennusviraston valaistusta käsitte-
levän tutkimuksen89 mukaan käyttäjät toivovat 
puisto- ja ulkoilualueiden valaistukselta neljää 
asiaa: 

•	 Kulkijoiden näkyvyys toisilleen. 
Tärkeää on erityisesti voida arvioida 
vastaantulijan aikeet. Kasvojen 

87 Rantanen 2014. 
88 Rantanen 2014. 
89 HKR 2013. 

näkeminen ei ole niin olennaista. 

•	 Kulkuväylän hyvä näkyvyys. 
Valon tasaisuus ja pehmeys on 
tärkeämpää kuin valon määrä. 

•	 Visuaalinen puskurivyöhyke. Myös 
kulkuväylän ympäristö pitäisi valaista, 
jotta ympäristön voi hahmottaa nopeasti. 

•	 Alueen ja ympäristön valaiseminen. 
Valaistuksen tulee jäsentää ympäristöä 
ja ottaa paikan erityispiirteet 
huomioon. Persoonallinen valaistus 
on yhdenmukaista parempi. 

Woonerf, jota Gehl tarjoaa yhtenä liikennetur-
vallisuuden parantamiskeinona, on Silfverbergin 
mukaan lähtöisin Hollannista, jossa ei ollut pi-
hoja pikkulasten leikkiä, minkä vuoksi päätettiin, 
että lapset saavat leikkiä kaduilla. Näille kadulle 
ei välttämättä tehty lainkaan muutoksia, lisät-
tiin vain merkki, joka kertoi autoilijoille uudesta 
käyttötarkoituksesta. Pihakadun käsite tuli poh-
jolaankin, joskin Ruotsissa siitä on jo luovuttu ja 
siirrytty lågfartsgata-katutyyppiin, joka tarkoittaa 
hidasliikennekatua. Eri kulkumuotojen yhteis-
peliin perustuvat hidasliikennekadut toimivat 
jalankulkijoiden ehdoilla, jotka saavat käyttää 
tilaa haluamallaan tavalla, estämättä kuitenkaan 
tahallisesti autoliikennettä. Ajoliikenne on hidas-
ta, 20 km/h, ja autoilija on väistämisvelvollinen, 
mutta katu ei ole leikkipaikka eikä siis pihan 
korvaaja. Suomen keskustoissa ei Silfverbergin 

Kuva 42. Kiiltävän pallon 
nähdessään tietää saapuneensa 
Ruoholahteen. 
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mielestä tarvita pihakatuja, vaan hidasliikenneka-
tujen ajattelutapaa. 90 

Yksi merkittävä liikenneturvallisuutta lisäävä asia, 
joka lähivuosina on saatava Suomessa kuntoon, 
on polkupyöräreittien ja sitä kautta pyöräilijöiden 
aseman selkeyttäminen liikenteessä. Nykyään 
pyöräreitistö on katkonainen ja epäjohdonmukai-
nen, mikä johtaa siihen, että pyöräilijät ja muut 
liikennemuodot kohtaavat mitä erilaisemmissa 
tilanteissa, eikä aina ole selvää, kenen kuului-
si väistää 91. Selkeämpi ja johdonmukaisempi 
reitistö selkeyttäisi tilannetta kaikkien kannalta 
ja vähentäisi kehnoihin pyörätiejärjestelyihin 
turhautuneiden sääntöjenvastaista pyöräilyä, joka 
huonontaa kaikkien – myös sääntöjä noudattavi-
en – pyöräilijöiden mainetta muiden liikenteessä 
kulkevien silmissä. 

Sadekatoksia ei Rantasen mukaan tehdä varta 
vasten, vaan penkit ja katokset, kuten muut-
kin katukalusteet, sijoitellaan tarpeen mukaan, 
jolloin katoksia on lähinnä bussipysäkeillä. Ehkei 
sadekatoksille olisi julkisessa tilassa käyttöäkään, 
ainakaan niin paljon että niitä varta vasten suun-
niteltaisiin. Sateella jatketaan Rantasen mukaan 
mieluummin nopeasti matkaa määränpäähän, tai 
mennään johonkin liikkeeseen sadetta pitämään. 
Koulujen pihoissa toki on katokset, koska kou-
lulaiset ovat välitunnit ulkona säällä kuin säällä. 
Ei paljon tunnu olevan käyttöä edes joissain 
rakennuksissa käytettävillä pylväskäytävillä, jotka 
90 Silfverberg 2014. 
91 ks. esim. Otso Kivekäs 2010. 

tarjoavat suojaa säältä. Ehkä niiden suunnittelussa 
tai mitoituksessa on jotain vikaa, kun ne eivät 
houkuta jalankulkijoita, vaikka Etelä-Euroopassa 
vastaavanlaiset pylväskäytävät ovat hyvinkin 
houkuttelevia. 92 

Paikan hyvistä puolista nauttiminen

Gehlin mukaan93 miellyttävä kaupunkiympäristö 
tarjoaa hyviä näkymiä, laadukasta suunnittelua 
ja hyviä yksityiskohtia. Paikan miellyttävyyttä 
lisäävät myös kasvillisuus ja veden läheisyys. 

Koska puita ja niiden tarvitsemaa juuritilaa on 
vaikeaa saada mahtumaan kapeisiin katutiloihin94, 
voisi kaupunkiympäristöjen parantamiseen ehkä 
käyttää pensaita. Rantanen ei näe sille estettä95. 
Pensaita ei kuitenkaan ole kaupungin katujen 
varsilla juurikaan käytetty. Voisi kuvitella, että 
pensaat tilan visuaalisen ilmeen parantamisen 
lisäksi voisivat osaltaan hiukan lieventää liiken-
teen melu- ja pölyhaittoja. Risteyksiin ja suoja-
teiden lähelle ei tietenkään tule istuttaa pensaita 
estämään tiellä liikkujien näkyvyyttä. 

Helsingin rannat on Rantasen mukaan pyritty 
jättämään julkiseen käyttöön, jolloin rantareittejä 
pitkin voi kävellä. Erilaiset laiturit ja rantojen 
luontaiset korkeuserot on hyödynnetty istuskelu-
tarkoituksessa. Rantojen - kuten katujenkin - ma-
92 Rantanen 2014. 
93 ks. s. 37- 
94 ks. s. 54. 
95 Rantanen 2014. 

teriaalivalinnoissa kestävyys on etusijalla. 96

Visannin mukaan ilmansuunnat ovat Suomes-
sa erityisen tärkeät, sillä ne vaikuttavat suuresti 
siihen tullaanko tiloja käyttämään. Myös vesi 
vetää ihmisiä puoleen aina, missä vaan ympäri 
maailman. Se säätelee julkisen tilan luonnetta 
valtavasti. 97 

Kaupunkisuunnittelun mahdollisuudet riippuvat 
Visannin mukaan paljon rakennuspaikasta. Kau-
pungin reunoilla, jossa rakentaminen on lähinnä 
sosiaalista asuntotuotantoa, täytyy laatu varmistaa 
sellaisilla tekijöillä, jotka eivät lisää rakentamisen 
kustannuksia, esimerkiksi väreillä, ilmansuunnil-
la ja mittakaavalla. Rakennusliikkeen kannalta 
optimihankekoko on noin 4000m2, kaupungin 
vuokrataloissa 5000-6000m2. Kun suunnittelija 
tuntee nämä yksiköt, hän voi pilkkoa niitä eri 
tavoin, kuten Pikku Huopalahden esimerkissä 
aiemmin mainittiin. Kaavoittajan tehtävä on 
tunnustella henkistä ympäristöä kulloisessakin 
paikassa niin, että lautakunta voi suunnitelmat 
hyväksyä. Kunnan päättäjät eivät ole enää ark-
kitehteja vaan toimivat erilaisin taustoin. Myös 
suunnittelun ulkopuoliset mielikuvat vaikuttavat 
päätöksiin, kuten Guggenheimin museohankkee-
seen liittyvästä keskustelusta voi todeta. 98 

Kaupunkitilan yleisestä tunnelmasta, joka tulee 
mittakaavasta ja väreistä, on kaupunkisuunnitte-
96 Rantanen 2014. 
97 Visanti 2014. 
98 Visanti 2014. 
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lija vastuussa ja ainakin Helsingissä suunnitteli-
joilla on Visannin mukaan melko vapaat kädet. 
Toisin voi olla jossain pienessä kaupungissa, jossa 
esimerkiksi jollain rakennusliikkeellä voi olla 
monopoli. 99 

Visanti on havainnut arkkitehtikunnassa viime 
vuosina pyrkimyksen suurempaan mittakaa-
vaan. Mittakaava on hänen nähdäkseen ainakin 
kolminkertaistunut 80-luvusta. Nykyään halutaan 
ylikorkeita taloja. Rakennussuunnittelussa on 
tiukka kilpailu pääsystä arkkitehtilehteen ja mah-
dollisimman ankarasta ja johdonmukaisesta suun-
nittelusta. Kaupunkisuunnittelussa on vapaampaa 
yleisten näkemysten suhteen ja kodikkuus ja 
romantiikka ovat jopa mahdollisia. Visanti moittii 
suunnittelijoita yksipuolisesta värien käytöstä, 
vaikka väreillä on hänen mukaansa suuri vaikutus 
ihmiseen. Tällaisista arkkitehtuurin nyansseista 
poliitikot ja muut tahot eivät Visannin koke-
muksen mukaan välitä ollenkaan, vaan ne ovat 
arkkitehtien käsissä. 100 

Pehmeät rajat kaupunkielämän ja 
rakennusten välissä

Kaupungin rajapintojen pehmeydellä Gehl tar-
koittaa101 kokemus- ja toimintayhteyttä raken-
nusten ja julkisten ulkotilojen välillä. Käytännössä 
pehmeät rajat voidaan saavuttaa aktiivisilla maan-
tasojulkisivuilla ja asuinalueilla pienillä etupihoil-
99 Visanti 2014. 
100 Visanti 2014. 
101 ks. s. 38- 

la, jotka elävöittävät viereistä katutilaa. 

Katutason liiketilat ovat perinteisesti olleet 
taloyhtiön vuokratiloja, jollaisen vuokraamiseen 
pienyrittäjälläkin on varaa. Jos tilaa ei voisikaan 
vuokrata vaan se täytyisi ostaa, siihen ei olisikaan 
niin monella yrittäjällä varaa. Rakennusliike ei 
Visannin kokemuksen mukaan myöskään halua 
liiketilaa omistaa ja jäädä vuokraisännäksi, eivätkä 
toisaalta asukkaatkaan halua liiketilan rakenta-
mista kustantaa ja saada sitä yhtiön omistukseen. 
Kukaan ei siis halua omistaa ja olla vastuussa 
asuinrakennusten liiketiloista, eikä niitä siksi 
mielellään tehdä. Lisäksi kahviloita ja ravintoloita 
koskevat ilmastointimääräykset ja liiketilojen 
mahdollisesti vaatima liikenne saavat Visannin 
mukaan usein asukkaat valittamaan. 102 

Asuinrakennuksissa maantasokerros koostuu 
usein varastoista ja muista passiivisista tiloista. 
Visanti arvelee maanpäällisten kellarien suosion 
rakennusliikkeiden keskuudessa johtuvan niiden 
edullisemmista rakennuskustannuksista maan-
alaisiin kellareihin nähden. Ullakoiden häviämistä 
hän pitää arkkitehtikunnan tasakattoinnostuksen 
seurausta. Kun varastotilat eivät mahdu ullakolle, 
ne täytyy rakentaa kellariin, ja kellarin rakenta-
miskustannuksia on pienennetty tekemällä maan-
päällinen kellari eli kuollut maantasokerros. 103 

Rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri 
Jääskeläinen huomauttaa, että maanpäällinen kel-
102 Visanti 2014. 
103 Visanti 2014. 

lari on vanhojen rakennusten ongelma. 60-luvun 
puolivälistä lähtien lainsäädäntö toi maanpäälli-
sen kellarin käsitteen, joten niitä on rakennettu 
60-luvulta vuoteen 2000, jolloin maanpäällisen 
kellarin käsite poistettiin maankäyttö- ja raken-
nuslaista. Tämän jälkeen maanpäällisiä kellareita 
ei ole juurikaan tehty, vaikka kaavalla voidaankin 
edelleen sallia maanpäällisen kellarin tekeminen. 
Tällaisia kaavoja ei Helsingissä Jääskeläisen tieto-
jen mukaan ole laadittu. 104 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto vaatii, 
että Helsingin liikekeskustan pohjakerrosten on 
oltava myymälä- ja asiakaspalvelutilaa; määräys 
on jokaisessa keskustan asemakaavassa. Kampin 
keskukseen vaadittiin ulkotilaan aukeavia ovia ja 
ikkunoita, jotta siitä ei monien muiden ostoskes-
kusten tapaan tulisi sulkeutunutta kappaletta. Ak-
tiivisten pohjakerrosten määräystä ei kuitenkaan 
ole juurikaan käytetty keskustan ulkopuolella. 105 

Nyt uutta yleiskaavaa laadittaessa maantasoker-
rosten avoimuus on nostettu uudestaan esiin, ja 
tavoitteena on ainakin säilyttää olemassa olevat 
avoimet maantasotilat. Kun tilat ovat olemassa, 
voi niihin ajan kuluessa tulla monenlaista toimin-
taa. Viime vuosina maantasotilojen kysyntä onkin 
Karppisen mukaan kasvanut, ehkä osittain niiden 
edullisemman vuokran takia. Esimerkiksi Töölös-
sä olemassa olevia pohjakerroksia ei kuitenkaan 
voi elävöittää, koska talot ovat suojeltuja ja poh-
jakerrokset ovat katutasoa ylempänä. Asuminen 
104 Jääskeläinen 2014.
105 Karppinen 2014. 
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halutaan säilyttää keskustassa, mutta aktiivisen 
maantasokerroksen säilyttämiseksi myymälähuo-
neistojen muuttamista asunnoiksi ei sallita. Elävät 
pohjakerrokset on keskustan lisäksi esimerkiksi 
Kalliossa ja Punavuoressa. 106 

Pyöräily

Pyöräily vaatii Gehlin mukaan kattavan ja yhte-
näisen reitistön, joka on selkeästi erotettu muista 
liikennemuodoista. Pyöräkaistan johdonmukai-
nen sijoittaminen aina samalla tavalla suhteessa 
muihin liikenneväyliin parantaa liikenneturvalli-
suutta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää risteys-
turvallisuuteen. Pyöräilyn turvallisuus parantuu 
pyöräilijöiden määrän kasvaessa. 

Suomessa pyöräilyä vaivaa Silfverbergin mukaan 
suorittamisen kulttuuri, jossa pyöräilijä trikois-
saan paahtaa tuhatta ja sataa hirveä irvistys 
naamallaan. Tämä ainakin on monen jalankul-
kijan mielikuva pyöräilijöistä. Työmatkapyöräi-
lyn reitit tulisi määritellä kaupungin koko alue 
huomioiden. Tampereen keskustan liikenne-
suunnitelmaa107 tehtäessä pohdittiin paljon sitä, 
missä keskustassa pyöräillään ja millä ehdoilla. 
Päädyttiin suunnittelemaan kaupungin pääväylän 
Hämeenkadun reunoihin yksisuuntaiset pyörätiet 
ja määrittämään muutama muu pääreitti, joilla ja-
lankulku ja pyöräily pääsääntöisesti erotetaan toi-
sistaan. Hämeenkadulla on tällä hetkellä sallittua 
pyöräillä jalkakäytävällä, vaikka pyöräilijät ovat 
106 Karppinen 2014. 
107 Tampereen kaupunki 2013. 

Silfverbergin mukaan jalankulkijoiden suunnalta 
kokemansa aggression takia sieltä kaikonneet. 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä on selvä 
konflikti, joten voitaisiin ajatella, että pyöräilijä-
kin jalkautettaisiin keskusta-alueilla, tarjoamalla 
korkeatasoista pyöräpysäköintiä niissä paikoissa 
joihin työmatkapyöräilyn reitit luontevasti tulevat. 
Näin ainakin osa pyöräilijöistä jättäisi polkupyö-
ränsä kaupungin laidalle ja hoitaisi keskustassa 
asioinnin jalan. Samaan tapaan Tampereen 
keskustasuunnitelmassa pyritään jalkauttamaan 
autoilijat kävelemään keskustassa. 108 

Perinteinen kevyt pyöräteline, johon pyörä työn-
netään kiinni etupyörästään, ei ole riittävä suoja 
varkautta vastaan. Tarvitaan enemmän kiinteitä 
pyörätelineitä, joihin pyörän voi kiinnittää run-
gostaan. Tästä tarpeesta kielivät aitoihin, puiden 
runkosuojuksiin ja ylipäätään mihin tahansa 
kiinteään lukitut polkupyörät. Vielä turvallisem-
pia ovat ainakin joillain rautatieasemilla tavatut 
pyöräkaapit, jotka tosin vievät enemmän tilaa 
kuin kevyemmät pyörätelineet. 

108 Silfverberg 2014. 

3.4. Yhteenveto

Suunnittelun tilanne 

Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston 
työ on yhteistyötä, jossa vastuu on asemakaavaan 
asti kaupunkisuunnittelulla ja siitä eteenpäin ra-
kennusvirastolla. Paljon on kiinni kommunikoin-
nista ja kyvystä perustella mielipiteitä. Osittain on 
kyse myös vallankäytöstä ja siitä kuka saa määrätä 
mitäkin. 109 

Helsingissä kaupunkisuunnitteluviraston suun-
nitelmat ovat melko hyvin toteutuneet toivotulla 
tavalla, mutta suuri osa niistä onkin tehty kau-
pungin omalle maalle, mikä on helpoin tilanne. 
Vaikeampaa on yksityisten maanomistajien maan 
kaavoittaminen, vaikka kunnalla onkin kaavoitus-
monopoli, kun vuokrasopimusta ja sen liitteeksi 
lisättäviä lähiympäristöohjeita ei voi käyttää 
rakentamisen ohjailuun. 110 

Kaupunkisuunnittelun mahdollisuudet riippuvat 
paljon rakennuspaikasta. Tonttikoolla ja siitä 
määräytyvällä hankekoolla on suuri vaikutus ym-
päristön mittakaavaan. Etenkin sellaisilla alueilla, 
joissa rakentaminen on lähinnä sosiaalista asun-
totuotantoa, täytyy laatu varmistaa tekijöillä, jotka 
eivät lisää rakentamisen kustannuksia, esimerkiksi 
väreillä, ilmansuunnilla ja mittakaavalla. 111

109 Visanti 2014. 
110 Visanti 2014. 
111 Visanti 2014. 
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Poliittista vastustusta kaupunkitilojen laatukri-
teerien toteuttamiselle ei juuri ole, vaan myös 
päättäjillä on halu tehdä hyvää kaupunkitilaa. 112 

Kaupunkisuunnittelua varjostaa nykymaailman 
pyrkimys keksiä aina uutta. Joskus voisi katsoa 
vähän taaksepäinkin, varsinkin kun ihminen 
psykofyysisenä olentona ei ole muuttunut mihin-
kään. Vaikka kaupunkisuunnitelmia ei oikein voi 
testata koekappaleilla, on maailma täynnä mo-
nilla eri tavoilla rakennettuja esimerkkejä, joiden 
toimivuutta tarkkailemalla voi oppia paljon. 113 

Kaupunkisuunnittelijoilla ei ole käytössä tie-
topohjaa ihmisten käytöksestä kaupunkitilassa, 
vaan osaaminen tulee kokemuksesta ja kyvystä 
lukea kaupunkia 114.  

Kaupunkien kehitykseen ja suunnitteluun liittyy 
myös historia ja tilojen vanhuus, jota on vaikea 
numeroin määrittää. Vanhaan suhtaudutaan eri 
tavoin kuin uuteen. Myös suunnittelun päämää-
rät ovat muuttuneet. Esimerkiksi monet Suomen 
aukiot, kuten Mikkelin tori,  on tehty sotaväen 
harjoitusalueiksi, jolloin niiden suunnittelu on 
perustunut joukko-osastojen kokoon eikä suin-
kaan ihmisten aisteihin. 115 

112 Karppinen 2014. 
113 Visanti 2014. 
114 Visanti 2014. 
115 Visanti 2014. 

Kaupunkiympäristön laatukriteerien 
painotukset 

Mikään Gehlin laatukriteereistä ei osoittautunut 
turhaksi, eikä haastatteluissa myöskään tullut 
esiin mitään sellaista suomalaista kaupunkitilan 
laatutekijää, joka aiemmasta yhteenvedosta puut-
tuisi. Vaikka erilaiset tekijät vaikeuttavat ja rajoit-
tavat kaupunkisuunnittelua Suomessa, ei mikään 
suunnitteluperiaate osoittautunut mahdottomaksi 
toteuttaa. Suomen suunnittelumääräykset ja muut 
käytännön rajoitteet eivät estä yhtäkään kau-
punkitilan laatukriteeriä toteutumasta, jos vain 
suunnittelija on valmis näkemään vaivaa hyvän 
ympäristön eteen. Monelle Gehlin kahdestatoista 
laatukriteeristä ei itse asiassa ole minkäänlai-
sia esteitä. Tätä havainnollistaa haastattelujen 
perusteella kokoamani kaavio (kuva 43), jossa 
ympyrän koko asteikolla yhdestä kolmeen vastaa 
kunkin kriteerin toteuttamista jarruttavien 
tekijöiden määrää ja voimaa. Mitä suurempi 
ympyrä, sitä vaikeampi kyseinen laatukriteeri on 
toteuttaa. Vaikeusasteella tarkoitan nimenomaan 
toteuttamisen vaikeutta, en suunnittelutehtävän 
vaativuutta. Esimerkiksi istumismahdollisuudet 
on merkitty pienellä ympyrällä, koska hyvien 
istumapaikkojen toteuttamiselle ei ole merkittäviä 
esteitä. Inhimillisen mittakaavan saavuttamista 
sen sijaan vaikeuttavat melumääräysten lisäksi 
rakentamisen tehokkuusajattelu, joka johtaa 
suuriin hankekokoihin ja korkeisiin taloihin. Siksi 
mittakaavan ympyrä on keskisuuri.  

Tilanne muuttuu olennaisesti kun tarkastellaan 

sitä, kuinka vaikeaa ja kallista laatukriteerien pa-
rantaminen jälkeenpäin on (kuva 44). Toki minkä 
tahansa tavoitteen toteuttaminen on helpompaa 
uudisrakentamisella kuin olevaa muokkaamalla, 
mutta joidenkin asioiden korjaaminen jälkeen-
päin on kerta kaikkiaan mahdotonta – tai ainakin 
niin kallista ja työlästä, ettei niin mittaviin 
toimenpiteisiin ryhtyminen ole järkevää. Esi-
merkiksi varjoisa katu pysyy varjoisana – ja siksi 



Kuva 44: Laatukriteerien jälkeenpäin parantamisen 
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todennäköisesti autiona – kunnes sitä varjostavat 
rakennukset puretaan. Kaaviossa suurimpina ym-
pyröinä näkyvät ne laatukriteerit, joiden jälkeen-
päin parantamisen olen arvioinut vaikeimmaksi 
ja jotka siksi on ehdottomasti huomioitava jo 
suunnitteluvaiheessa. 

Kolmas laatukriteerien vertailu (kuva 45) koskee 
niiden tärkeyttä hyvän suomalaisen kaupunkiti-

lan kannalta. Erittäin tärkeitä laatutekijöitä ovat 
turvallisuuden tunne, koska pelottavia tiloja ei 
käytetä, ja suoja epämiellyttävältä säältä, koska 
Suomessa on pitkään kylmää. Myös istumis- ja 
seisoskelumahdollisuudet ovat hyvin tärkeitä, 
koska ne ovat vapaaehtoisia ja siksi olosuhderiip-
puvaisia toimintoja, ja koska ne oleskelutoimin-
toina elävöittävät kaupunkitiloja pidemmän aikaa 
kuin esimerkiksi kävely. Ihmisen mittakaava on 

tärkeä laatukriteeri jo itsessään, mutta lisäksi se 
tuo mukanaan hyvät katselu- ja kävelyetäisyydet 
ja edesauttaa hyvän pienilmaston syntyä. Viimei-
nen erittäin tärkeäksi arvioitu kriteeri on mahdol-
lisuus nauttia sääilmiöistä. Koska auringonvaloa 
on pohjolassa saatavilla rajallisesti, täytyy siitä 
samoin kuin vaihtuvista vuodenajoistamme voida 
nauttia täysin siemauksin. Kävelemisen, näke-
misen ja keskustelemisen mahdollisuudet ovat 
tärkeitä nekin, mutta eivät yhtä kriittisiä kuin 
aiemmin mainitut. Itseilmaisun mahdollisuudet 
ja ympäristön kauneus ovat enemmän lisäarvoja 
kuin välttämättömyyksiä. 

Kun laatukriteerien parantelumahdollisuuksia 
kuvaavaan kaavioon lisätään kriteerien tärkeys-
järjestys, nähdään kriteerien painoarvo suun-
nitteluvaiheessa (kuva 46). Erityistä huomiota 
täytyy kiinnittää kriteereihin, jotka ovat sekä 
erittäin tärkeitä kaupunkitilan laadun kannalta 
että erittäin vaikeita parannella jälkeenpäin. Näitä 
välttämättömimpiä laatukriteereitä on neljä: suoja 
rikoksilta ja väkivallalta, suoja ikäviltä aistimuk-
silta, inhimillinen mittakaava sekä mahdollisuus 
nauttia säästä. Suoja rikoksilta ja väkivallalta itse 
asiassa sisältää kaikki laatukriteerit, koska paras 
turva rikoksia ja niiden pelkoa vastaan on elävä 
kaupunkitila, joten kaikkien laatukriteerien huo-
mioiminen on edelleen tärkeää. 

Nämä painotetut laatukriteerilistat ovat ohjeelli-
sia ja jokainen tilanne mahdollisuuksineen täytyy 
arvioida tapauskohtaisesti, mutta taulukot voivat 
helpottaa aiheen lähestymistä ja oikeisiin asioihin 
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keskittymistä. Tärkeysjärjestystaulukon avulla voi-
daan tarkistaa suunnitelmien laatu kaupunkielä-
män kannalta, alkaen tärkeimmistä kriteereistä ja 
päättyen lisäarvoa antaviin. Kaupunkitilojen laa-
dun jälkeenpäin parantamisen vaikeutta kuvaava 
kaavio sen sijaan auttaa arvioimaan jo rakennet-
tujen paikkojen kohentamismahdollisuuksia. Laa-
tukriteerien toteuttamisen vaikeutta suunnittelu-
vaiheessa ja jälkeenpäin kuvaavat kaaviot kertovat 

yhdessä sen tärkeän huomion, että laatutekijät on 
helppo toteuttaa suunnitteluvaiheessa, mutta niitä 
on hyvin vaikeaa parantaa jälkeenpäin. 

Hyvän kaupunkitilan saavuttaminen suo-
malaisessa suunnittelujärjestelmässä

Keinot kaupunkitilojen laadun parantamiseen 
ovat suunnittelijan käsissä, jos he vain muistavat 
niitä käyttää. Miksi siis edelleen rakennetaan 
sellaisia tiloja, joissa ihminen ei viihdy? Yksi 
merkittävä syy on varmasti se, ettei kaupunkitilan 
ihmislähtöisyys kuulu kovin monien rakennus-
hankkeiden tietoisiin tavoitteisiin. Mikä tahansa 
suunnittelutehtävä on jo perusluonteeltaan eri-
laisten toiveiden ja tavoitteiden yhteensovittamis-
ta, joten kaikki ”ylimääräiset” lisätavoitteet jäävät 
helposti tärkeämpien jalkoihin, varsinkin tehok-
kuuteen pyrkivän nyky-yhteiskuntamme tiukoissa 
aikatauluissa. Kukaan ei vastusta miellyttävän 
ympäristön rakentamista, mutta se ei myöskään 
ole kenenkään vastuulla. 

Jotta kaupunkitilojen elävyys saataisiin muiden 
tavoitteiden joukkoon, osaksi jokaista rakennus-
hanketta ja suunnitelmaa, se pitäisi sisällyttää 
kaupungin strategiaan tai suunnittelumääräyksiin. 
Mutta kuinka kaupunkitilan ihmislähtöisyys 
saataisiin määräyksiin sitomatta ratkaisuja ja 
suunnittelijoiden käsiä liikaa? Joustavien suun-
nitteluratkaisujen mahdollistamista käsitellään 
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin lai-
toksen julkaisussa Oppiva kaupunkisuunnit-

telu116. Asemakaavaan on turha laittaa kovin 
yksityiskohtaisia laatukriteerejä, koska ne tulevat 
silloin toteutusprosessiin liian aikaisin. Toisaalta 
asemakaavaa täydentävien asiakirjojen, kuten 
korttelisuunnitelmien, asema on liian epävarma, 
jolloin niiden noudattamiseen ei voi luottaa. Työ-
ryhmä ehdottaa kaupunkisuunnittelijoille selkeää 
hierarkiaa seuraavasti:

•	 Asemakaava: nykyisen asemakaavan 
keskeiset merkinnät, joilla on merkittävät 
oikeusvaikutukset (esim. rakennusoikeuden 
määrä, rakennusala, pääkäyttötarkoitus); 
asettaa tärkeimmät suuntaviivat ja sulkee 
ulkopuolelle ei-toivotun kehityksen. 

•	 Suunnittelumääräykset: nykyisten 
kaavamääräysten päälinjaukset; sitovia 
mutta siten määriteltyjä, että ne 
mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoisia 
toteutusratkaisuja; suunnittelumääräysten 
perustelut samaan asiakirjaan, mikä 
vähentää tulkintaongelmia.

•	 Suunnitteluohjeet: laatutavoitteet sitovia, 
ratkaisut ohjeellisia; laaditaan yhteistyössä 
rakennusvalvonnan kanssa, joka myös 
sitoutuu noudattamaan niitä. Jos kyseessä 
on aluerakentaminen, voidaan tehdä 
yhteistyössä rakennuttajan kanssa. 

Elävien kaupunkitilojen kaksitoista laatukriteeriä 
voisi sisällyttää suunnittelumääräyksiin ja suun-
nitteluohjeisiin. 
116 Staff ans & Väyrynen 2009, 187-188. 
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4. Tapaustutkimus - kaksi 
aukiota Helsingissä

Kokeilin Gehlin laatimien ja Suomen tilanteen 
perusteella painotettujen kaupunkitilan laatukri-
teerien käyttöä arvioimalla kahta samantyyppistä 
helsinkiläistä kaupunkitilaa niiden pohjalta. Väri-
tin laatukriteerien toteutumisesta antamani arvo-
sanat laatukriteeritaulukkoon. Valkoinen on paras 
arvosana, harmaa keskinkertainen ja musta huo-
noin. Koska kyse oli olevien tilojen arvioinnista, 
käytin arviointitaulukkona laadun jälkeenpäin 
parantamisen hankaluuden mukaan painotettua 
laatukriteeritaulukkoa. Näin voidaan samalla 
nähdä, miten vaikeaa heikoimmin toteutuneiden 
kriteerien parantaminen jälkeenpäin olisi. 

Arvioitaviksi paikoiksi valitsin Aurinkolahdenau-
kion Vuosaaressa ja Tilkantorin Pikku Huopa-
lahdessa. Kumpikin on merellinen, lähinnä alueen 
asukkaita palveleva kaupunkimainen aukio. Au-
kioilla vierailtiin ja arvioinnit tehtiin sunnuntaina 
6.7.2014 iltakuuden aikaan. 
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Aurinkolahdenaukio, Vuosaari 

Aurinkolahden puistotien päässä sijaitseva 
Aurinkolahdenaukio avautuu etelään kohti 
merimaisemaa. Sitä rajaavat kahdelta puolelta 
asuinrakennukset, joiden maantasokerroksissa on 
ravintoloita ja muita palveluita. Merenranta jat-
kuu aukion länsipuolella venesatamana ja idässä 
pitkänä hiekkarantana. 

Aukio täyttää puolet laatukriteereistä hyvin ja 
puolet keskinkertaisesti. Tila on kooltaan melko 
suuri, ja vaikuttanee talvella terassien poistuttua 
vielä suuremmalta. Tuuli pääsee sopivasta suun-
nasta puhaltaessaan pyyhkimään aukiota vapaasti. 
Ravintoloiden terasseilla on pöytäryhmiä ja 
aurinkovarjoja, mutta itse aukiolla ei ole juurikaan 
katukalusteita. Rannan portaat toimivat toissijai-

sina istuimina, mutta ensisijaisia istuimia ei ole 
terassien ulkopuolella lainkaan. Tilaa rajaavien 
rakennusten julkisivut eivät houkuttele seisoske-
lemaan ja seisomisen fyysisiä tukia on vain tietä 
rajaavien pollareiden muodossa. Ne eivät sijain-
tinsa takia houkuttele seisoskelemaan. Mereen 
työntyvällä aukion osalla on aidat joita vasten 
nojailla, mutta muuten seisoskeluolosuhteet ovat 
melko heikot. 

Koska varjostavaa kasvillisuutta ei juuri ole, on 
valittava joko suora auringonpaiste tai rakennuk-
sen varjossa oleskeleminen. Itse aukio ei houkut-
tele liikkumaan tai leikkimään, mutta viereisellä 
hiekkarannalla on hyvät mahdollisuudet kum-
paankin. 

Kiitettävää on hyvä liikenneturvallisuus. Aukion 
pohjoislaidalla kulkeva autotie on selkeästi erotet-
tu sekä tasoerolla, huomiokiveyksellä että polla-
reilla. Tila on luonteeltaan selvästi jalankulkijoille 
tarkoitettu. Koska moottoriliikenne ei pääse 
aukiolle, on äänimaailma hyvä ja rauhallinen. 
Lisäarvoa tuovat merelliset äänet. Paikan parasta 
antia ovat merenrantasijainti ja hienot näkymät. 
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Laatukriteeritaulukon ympyröiden koko kertoo, 
kuinka vaikeaa tilanteen parantaminen jälkeen-
päin on. Liian suuren mitoituksen ja siitä johtu-
van tuulisuuden korjaaminen on vaikeinta, koska 
se vaatisi rakennusten siirtämistä tai vastaavaa 
suurta toimenpidettä. Säästä nauttimisen mah-
dollisuuksien parantaminen sen sijaan on tässä 
tapauksessa hieman tavallista helpompaa, koska 
kyse on varjon eikä auringonvalon puutteesta. 
Miellyttävää puolivarjoa voidaan lisätä tuomalla 
tilaan kasvillisuutta. Sekään ei ihan pieni toi-
menpide ole, mutta tilaa muutamalle puulle olisi. 
Helpointa on parantaa istumisen ja seisoskelun 
olosuhteita, koska puutteet niiden osalta koskevat 
katukalusteiden puuttumista. Hyvät näkymät ja 
paljon valoa aukiolla jo on. 



Suoja 
liikenteeltä

Kävely- 
olosuhteet 

Näkemis- 
olosuhteet 

Puhumis- ja 
kuuntelemis- 
olosuhteet 

Miellyttävät aisti- 
kokemukset 

Mahdollisuus 
nauttia säästä Mittakaava 

Liikunnan ja 
itseilmaisun 

mahdollisuudet 

Seisoskelu-
olosuhteet 

Istumis- 
olosuhteet 

Suoja rikoksilta 
ja väkivallalta 

Suoja ikäviltä 
aistimuksilta 
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Tilkantori, Pikku Huopalahti 

Asuinrakennusten kolmelta puolelta rajaama pit-
känomainen Tilkantori sijaitsee Pikku Huopalah-
den pohjukassa. Lounaaseen avautuva aukio on 
lahtea kiertävän kevyen liikenteen väylän varrella, 
joka lännessä jatkuu suureen puistoon. Torin poh-
joisosaa jakaa katu ja vielä hieman pohjoisempana 
kulkee alueen pääkatu raitiovaunukiskoineen. 
Puistosta aukion eteen laskee puro ja lahden ran-
nalla on muutamia venepaikkoja pienille veneille.  

Tilkantorilla suuri osa elävän kaupunkitilan 
laatukriteereistä täyttyy kiitettävästi. Tilan mitta-
kaava on inhimillinen ja paikka on siksi suojaisa. 
Istumiseen on penkkejä mutta myös toissijaisia 
istuimia, kuten rannan porrastukset. Puut var-
jostavat sopivasti ja rannan kaiteiden vierellä on 
hyvä seistä. 

Heikoimmin täyttyvä laatukriteeri on kuitenkin 
yksi kriittisimmistä. Vaikka Tilkantori täyttää 
lähes kaikki kaupunkitilan laatukriteerit, se ei ole 
kovin elävä, eikä siksi saa kiitettävää arvosanaa 
rikoksilta ja väkivallalta suojaamisesta. Raken-
nusten pohjakerroksissa on pieniä liiketiloja, 
mutta suuri osa niistä näyttää tyhjiltä tai ainakin 
kaupunkitilan kannalta passiivisilta. Aukion poh-
joisosassa on ravintola terasseineen, mutta se jää 
toiselle puolelle torin poikki kulkevaa tietä. Til-
kantori ei ole pelottava, mutta maantasokerroksen 
suljetut kaihtimet saavat tilan tuntumaan hieman 
hylätyltä. Tällaisella aukiolla voisi kauniina kesäil-
tana olla paljon enemmän toimintaa. 
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Rikosten ja väkivallan pelon poistaminen on siitä 
vaikeasti parannettava kriteeri, että se vaatii mo-
nen asian samanaikaista toteutumista. Tilkantorin 
tapauksessa tilan hylätty tunnelma johtuu vähistä 
käyttäjistä ja maantason tyhjän oloisista liiketi-
loista. Näitä asioita ei voi jälkeenpäin parantaa, 
koska liiketiloja ei voi täyttää väkisin. Vaikka 
rakennukset mahdollistavat aktiivisen kivijalan, ei 
alue ilmeisesti ole tarpeeksi houkutteleva yrityk-
sille. Silloin ongelma on lähtöisin suuren mitta-
kaavan suunnitteluperiaatteista: keskittämisestä ja 
yhdistämisestä. Näin asuinvaltaisella alueella eri 
toimintoja ei ole tarpeeksi täyttämään liiketiloja. 
Tai ehkä lähistöllä ei ole tarpeeksi asiakkaita 
liikkeiden asiakkaiksi. Jo muutaman sadan metrin 
päässä, raitiovaunulinjan varrella tilanne saattaisi 
olla toinen. Näin asuinvaltaisella alueella pehmeät 

rajat ulko- ja sisätilojen välillä olisi ehkä pitänyt 
toteuttaa asumistoimintojen avulla, siis raken-
tamalla maantasokerrokseen asuntoja ja niille 
pienet etupihat. Nyt liiketiloja on selvästi liikaa, 
koska ne ovat vähällä käytöllä. 

Tilkantorin tapaus osoittaa, että muuten oikein 
hyvä kaupunkitila voi jäädä hieman autioksi, jos 
se on väärässä paikassa, syrjässä kaupunkilaisten 
arkireiteiltä, tai jos se on alueen käyttäjiin ja käyt-
täjämääriin nähden vääräntyyppinen tai väärän 
kokoinen. Oikeanlaisen ulkotilatyypin valinta 
kuhunkin paikkaan onkin oma kysymyksensä, 
samoin kuin aukion tai puiston tarkka sijoitus 
kaupunkirakenteeseen. Näiden kysymysten 
pohtiminen jää tämän työn ulkopuolelle. Hyvän 
kaupunkiympäristön laatukriteereitä voidaan 
kuitenkin soveltaa kaikenlaisissa ympäristöissä, 
keskustoista kaupungin laitamille asti. On myös 
tärkeää muistaa, että kaupunkitilaa ovat kaikki 
julkiset ulkotilat, eivät vain pääkadut ja paraati-
aukiot. 
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5. Lopuksi 

Elävästä kaupunkiympäristöstä ja sen tärkeydestä 
on kirjoitettu vuosikymmenien ajan.  Kuitenkin 
Suomessa voi opiskella arkkitehdiksi ilman elä-
vyyteen tähtäävän kaupunkisuunnittelun ajattelu-
maailmaan törmäämistä. Ympärillämme kohoavat 
uudet rakennushankkeet osoittavat, ettei inhimil-
linen mittakaava ole kaikilla valmistuneillakaan 
suunnittelijoilla hallussa. Ihmislähtöisen suun-
nittelun nostaminen keskusteluun on ajankoh-
taista siksikin, että hyvällä kaupunkiympäristöllä 
voidaan helpottaa monia ajankohtaisia ongelmia, 
kuten yksinäisyyttä, liikkumattomuuden seurauk-
sia ja hiilidioksidipäästöjä. 

Tämän työn tavoite oli (i) tiivistää Jan Gehlin 
ajatukset hyvän kaupunkiympäristön tekijöistä 
selkeäksi suomenkieliseksi kokonaisuudeksi ja 
(ii) selvittää miten niiden toteutumista Suomessa 
voisi edistää suunnittelun keinoin.

Hyvän kaupunkiympäristön aineksia poimittiin 
aihetta käsittelevistä Jan Gehlin teoksista. Niiden 
sisältö tiivistyy neljään osioon: kaupunkielämän 
lainalaisuuksiin, suunnittelun edellytyksiin, 
suuren mittakaavan suunnitteluperiaatteisiin ja 
pienen mittakaavan suunnitteluperiaatteisiin. 

Kaupunkitiloissa tapahtuvat toiminnot jakautuvat 
kolmeen ryhmään, jotka reagoivat ympäristön 
laatuun eri tavoin. Välttämättömät toiminnot, 
kuten kaupassa käyminen, toteutuvat välttä-

mättömän luonteensa takia aina, riippumatta 
ympäristön laadusta. Vapaaehtoiset toiminnot, 
kuten iltapäiväkävelyt, sen sijaan vaativat toteu-
tuakseen hyviä olosuhteita. Sosiaaliset toiminnot, 
kuten naapurin kanssa keskusteleminen, syntyvät 
välttämättömien ja vapaaehtoisten toimintojen 
yhteydessä, joten ympäristön laatu vaikuttaa myös 
niihin. Eniten ympäristön laatu vaikuttaa vapaa-
ehtoisiin toimiin. 

Elävien kaupunkitilojen suunnittelemisen lähtö-
kohdaksi täytyy ottaa tilojen käyttäjä ja elävöit-
täjä, ihminen. Ihminen on luotu liikkumaan 
vaakasuuntaan noin 5 km/h nopeudella, ja siksi 
myös aistit ovat vaakasuuntaiset ja aistihavain-
tojen käsittelyaika on liikenopeuden mukainen. 
Lisäksi ihminen tarvitsee viihtyäkseen uusia 
virikkeitä 4-5 sekunnin välein. Jalankulkijan 
kannalta rakennuksen kriittisin osa on maantaso-
kerros, joka kapeisiin julkisivuyksiköihin jaettuna 
tarjoaa virikkeitä sopivan tiheästi. Toinen ihmisen 
perustarve kaupunkielämässä on yhteys toisiin 
ihmisiin. Siksi on perusteltua mitoittaa tilat so-
siaalisen näön alueen (0-35 metriä) ja sosiaalisen 
kuulon alueen (0-100 metriä) mukaan. 

Työtä miellyttävien julkisten ulkotilojen eteen on 
tehtävä johdonmukaisesti suurelta mittakaavata-
solta pienimpään yksityiskohtaan asti. Suuressa 
mittakaavassa tavoitteena on ihmisten ja toimin-
tojen kokoaminen yhteen, jotta kaupunkielämää 
voi syntyä. Tähän pyritään keskittämällä ihmiset 
ja toiminnot samoihin paikkoihin, yhdistämällä 
erilaisia toimintoja, avaamalla eri toimintoja kau-
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punkitilaan ja kutsumalla ihmisiä niihin. Lisäksi 
pyritään lisäämään ulkotilassa vietettyjä minuut-
teja parantamalla ulko-oleskelun mahdollisuuksia.

Pienessä mittakaavassa kaupunkien elävyyttä 
edistetään luomalla hyvät olosuhteet kaupunki-
elämän perustoiminnoille: kävelemiselle, istu-
miselle, seisoskelulle, näkemiselle, kuulemiselle, 
puhumiselle. Lisäksi pyritään tekemään tiloista 
turvallisen tuntuisia ja erilaisia toimintoja tukevia. 
Erityisen tärkeää on sisä- ja ulkotilojen välisen 
rajavyöhykkeen huolellinen suunnittelu niin, että 
elämä voi helposti liikkua rajan yli sisältä ulos ja 
takaisin. 

Elävien kaupunkitilojen suunnitteluperiaatteiden 
hidasteita ja esteitä Suomessa selvitettiin haastat-
telemalla kaupunkitilojen suunnitteluun ja toteu-
tukseen vaikuttavia virallisia tahoja Helsingissä; 
kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa 
ja rakennusvalvontavirastoa. Lisäksi haastateltiin 
liikennesuunnittelijaa. Haastattelujen pohjalta 
vaikuttaisi siltä, että kaikki edellytykset miellyttä-
vien, ihmisläheisten kaupunkitilojen toteuttami-
selle on olemassa, ja niiden saavuttaminen riippuu 
vain suunnittelijoiden viitseliäisyydestä. Elävän 
ympäristön suunnitteleminen ei välttämättä 
maksa sen enempää kuin tylsän, mutta ihminen 
on otettava huomioon kaikilla mittakaavatasoil-
la ja joka yksityiskohdassa. Se on yksi lisätaso 
suunnitteluun, samaan tapaan kuin esteettömyys, 
ja tämä ajattelumaailma pitää saada suunnitteli-
joiden selkäytimeen. Siksi ihmisen mittakaava ja 
sen huomioiminen suunnittelussa pitää sisällyttää 

kaupunkitilaan vaikuttavien suunnittelijoiden – 
myös liikennesuunnittelijoiden – koulutukseen. 

Kaupunkitilojen elävyyttä ja sen parantamista 
voisi jatkossa tutkia tutustumalla laajemmin 
aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja peilaamalla 
sitä tässä työssä käsiteltyihin Gehlin periaattei-
siin. 

Myös Gehlin teoksista poimimiani ja haastatte-
lujen perusteella painottamiani laatukriteereitä 
ja niiden pätevyyttä voisi tutkia edelleen. Yksi 
tapa niiden testaamiseksi on olevien kaupunkiti-
lojen arvioiminen niiden pohjalta, kuten tämän 
työn tapaustutkimuksissa luvussa 4 on tehty. 
Lisäksi olisi mielenkiintoista verrata laatukritee-
rein arvioitua kaupunkitilojen laatua asukkai-
den kokemuksiin. Esimerkiksi paljon käytetyt 
pehmoGIS-menetelmät (GIS = geographic 
information system) mahdollistavat asukkaiden 
kokemuksellisen tiedon keräämisen verkkoso-
vellusten avulla osaksi paikkatietojärjestelmää. 
Asukkaiden kokemuksia tutkimalla kaupunkiym-
päristön laatukriteerit  ja niiden tärkeysjärjestys 
voisivat vielä tarkentua. Liikaa yksityiskohtaisuut-
ta tulee kuitenkin välttää, jotta kriteerit pysyvät 
yleispätevinä. 

Mielestäni tärkeämpää kuin laatukriteerien 
tarkentaminen olisi kuitenkin saada kaupunkiym-
päristöjen elävyys osaksi kaikkien rakennushank-
keiden tavoitelistaa. Se vaatisi suunnittelijoiden 
lisäksi myös tilaajien vakuuttamista kaupunkielä-
män edistämisen tärkeydestä. Suunnittelu on aina 

eri tavoitteiden yhteensovittamista, jolloin elävyys 
on vaarassa jäädä muiden tavoitteiden jalkoihin, 
ellei sitä kirjata tavoitteeksi muiden joukkoon. 
Nykyään kaupunkielämän mahdollistaminen 
on useimmissa hankkeissa täysin suunnittelijan 
varassa. Ulkotilan laatuun panostaminen ei lisää 
hankkeen kustannuksia merkittävästi, mutta voi 
sen sijaan tuoda rahallista hyötyä. Esimerkiksi 
ympäristön laatuun panostava kauppakeskus 
voisi houkutella kauempaa tulevien autoilijoiden 
lisäksi myös lähiympäristön asukkaita käyttämään 
palvelujaan. 

Arkkitehdin tutkintoon ei voi sisällyttää kaikkia 
kaupunkielämän edistämiseen liittyviä seikkoja. 
Ihmisen näkökulman toteutumista rakentamises-
sa voisi myös edistää ottamalla niin kaupunkiym-
päristön kuin rakennustenkin suunnitteluproses-
seihin mukaan sosiologian ammattilaisia. 
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