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Tiivistelmä

Diplomityö on käytännönläheinen ja konkreettinen, tehtävänannon ollessa Vantaan 
kaupungin sanelema. Työn tavoitteena on esitellä toteuttamiskelpoinen kehityssuun-
nitelma Vantaan Veromiehen kaupunginosan kaakkoiskulmaan. Diplomityön nimi on 
”Onnellinen Veromies”, mikä kuvastaa työn lähtökohtaa: onnellinen ihminen.

Perustana on käytetty tanskalaisen Jan Gehlin ideoita hyvästä kaupunkiympäristöstä 
sekä ihmisen mittakaavasta kaupunkisuunnittelun välineenä. Myös kanadalaisen Char-
les Montgomeryn ajatuksia onnellisesta kaupungista on hyödynnetty suunnittelussa.

Suunnittelualue on monipuolinen ja haastava. Maantieteellisesti suunnittelualue sijoit-
tuu Kehä III:n pohjois- sekä Tuusulanväylän länsipuolelle. Pohjoisessa alueen rajana 
toimii Tikkurilantie, ja lännessä Rälssitie. Helsinki-Vantaan lentokenttä sijaitsee noin 
kolmen kilometrin päässä suunnittelualueesta. Moottoriliikenneväylistä aiheutuu melua 
sekä hiukkashaittaa. Lentokentästä aiheutuu jonkin verran lentomelua. Lähistöllä on 
myös kemikaaleja käsitteleviä laitoksia, jotka ovat Euroopan Unionin SEVESO-mää-
räyksen piirissä. Veromiehen alueen koodi on 52 Vantaan sisäisissä tiedostoissa, mikä 
myös viittaa diplomityöalueeseen. 

Tekijä:    Anna af Hällström
Työn nimi:  Onnellinen Veromies - Kehityssuunnitelma Vantaan Veromihen kaupunginosaan
Laitos:   Arkkitehtuurin laitos
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Professuurin koodi: A-36
Työn valvoja:  Professori Trevor Harris
Työn ohjaaja:  Arkkitehti Merja Häsänen
Sivumäärä:  109 + 29 sivua liitteitä
Vuosi:   2015
Kieli:   Suomi

Diplomityöalue sijaitsee reunamuodostumaselänteen eteläpuolella, jonka pohjavesis-
tä alkavat aluetta halkovat purot. Maaperä on savitasankoa, mikä hidastaa sadevesien 
imeytymistä. Tulvia esiintyy Manttaalintiellä ja Äyritiellä laajojen asvalttipintojen ja 
hallirakennusten takia. 

Alueella ei asu ihmisiä. Siellä on Vantaan kolmanneksi suurin työpaikkakeskittymä, ja 
työpaikat keskittyvät logistiikkaan ja pienimuotoiseen toimistotoimintaan. Paikallinen 
liiketoiminta painottuu pienkodinkoneisiin sekä lounasravintoloihin.

Suunnitelma esittää noin neljäntuhannen ihmisen asuttamista Veromiehen kaakkois-
kulmaan, sekä työpaikkarakentamista ja viheralueiden perustamista. Alueelle tarvitaan 
peruskoulu ja päiväkotitoimintaa kun asukasmäärä kasvaa. Suunnitelma esittää myös 
elämyskeskuksen rakentamista Kehä III:n ja Tuusulanväylän muodostamalle solmu-
kohdalle.



Sammandrag

Diplomarbetet är praktiskt och grundat i konkretiska problem, då arbetet utfördes för 
Vanda stad. Syftet med arbetet är att presentera en realistisk utvecklingsplan till det sy-
döstra hörnet av stadsdelen Skattmans i Vanda. Arbetets titel är ”Lyckliga Skattmans”, 
vilket illustrerar grundtanken i arbetsprocessen: en lycklig människa.

Den danska arkitekten Jan Gehls tankar om en bra stadsmiljö samt mänskliga mått 
inom stadsplanering har använts som bas. Även kanadensaren Charles Montgomerys 
idéer om en lycklig stad har utnyttjats i planeringen.

Planeringsområdet är mångsidigt och utmanande. Geografiskt befinner sig området 
norr om Ring III och väster om Tusbyleden. Områdets norra gräns utgörs av Dickurs-
byvägen och den västra kanten formas av Frälsevägen. Helsingfors-Vanda flygfält be-
finner sig cirka tre kilometer från planeringsområdet. Motorlederna ger upphov till så-
väl buller- som partikelstörningar. Flygfältet ger upphov till en del flygbuller. I närheten 
finns även anläggningar som behandlar kemikalier och därmed lyder under Europeiska 
Unionens så kallade SEVESO-direktiv. Koden för Skattmans är 52 i Vanda stad, vilket 
även hänvisar till diplomarbetsområdet.
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Området befinner sig söder om en randbildning som ger upphov till de vattendrag som 
befinner sig inom planeringsområdet. Jordmånen är lera, vilket försvårar absorptio-
nen av regnvatten. Det förekommer översvämningar på Mantalsvägen och Örevägen, 
främst på grund av stora asfaltytor samt hallbyggnader.

Det finns ingen bosättning på området. Området har den tredje största koncentratio-
nen av arbetsplatser inom Vanda, och arbetstillfällena koncentrerar sig till logistik och 
småskaligt kontorsjobb. Den lokala affärsverksamheten kretsar främst kring lunchres-
tauranger.

Enligt planen skall ungefär 4000 människor bosätta sig i det sydöstra hörnet i Skatt-
mans, samt arbetsplatser byggas och grönområden anläggas. I och med ett ökat invåna-
rantal kommer det att uppkomma behov för en skola samt daghemsverksamhet. Planen 
förespråkar även ett upplevelsecenter i plankorsningen mellan Ring III och Tusbyleden.



Abstract

The thesis is practical and down to earth, as the task was given by the city of Vantaa. 
The aim of the work is to give a viable development plan for the southeast corner of the 
area Veromies, situated in Vantaa. The name of the work is “Happy Tax Man”, which 
symbolizes the spirit of the thesis: a happy human being. 

The ideas of Danish architect Jan Gehl regarding good city planning and the use of hu-
man scale planning as a tool in the urban planning process have formed the backbone 
of this work. Charles Montgomery’s thoughts regarding happiness in cities have been 
utilized in the planning process.

The planning area is versatile and challenging. Geographically, it is located north of the 
arterial roads Kehä III (National road 50) and west of Tuusulanväylä. The border to the 
north is formed by a smaller road called Tikkurilantie and in the west by a similar-sized 
road called Rälssitie. The airport of Helsinki is situated approximately three kilometers 
north of the planning area. The arterial roads are a source of both pollution and noi-
se. The airport causes some noise related to air transit. There are some establishments 
nearby that are subjected to the SEVESO Directive by the European Union regarding 
chemical plants. The internal number in the city of Vantaa for the area of Veromies is 
52, which also refers to the planning area.
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The planning area is situated south of a marginal deposit ridge, where the streams cros-
sing the planning area have their starting point. The soil is mainly clay, which delays 
the absorption of rain water. Flooding is not uncommon on the roads of Manttaalintie 
and Äyritie, due to the large asphalt fields and hall buildings.

No people live in the planning area. The third largest concentration of workplaces is 
located in Veromies, and these employment possibilities are mainly related to logistics 
and small-scale office work. The local businesses are centered around lunch restaurants.

The plan proposes the settlement of approximately four thousand people in the sout-
heast corner of Veromies, as well as the construction of both workplaces and greenery. 
As the population grows, there will be a need for a primary school and day care facili-
ties. The plan also proposes the construction of an experience centre at the junction of 
the arterial roads Kehä III and Tuusulanväylä.
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1.Johdanto

Tässä diplomityössä tarkastellaan Vantaan Veromiehen 
alueen koillisnurkkaa. Työn tavoitteena on etsiä mah-
dollisia kehityssuuntia alueelle osana Aviapoliksen kaa-
varunkoa. Työn tulokset esitetään kehityssuunnitelman 
muodossa. Työ on suoritettu Vantaan kaupungilla kau-
punkisuunitteluharjoittelijan roolissa vuonna 2014, sekä 
viety itsenäisesti loppuun alkuvuodesta 2015.

Maantieteellisesti suunnittelualue sijoittuu Kehä III:n 
pohjois- sekä Tuusulanväylän länsipuolelle. Pohjoises-
sa alueen rajana toimii Tikkurilantie, ja lännessä Räls-
sitie. Veromiehen alueen koodi on 52 Vantaan sisäisis-
sä tiedostoissa, mikä myös viittaa diplomityöalueeseen. 
Diplomityöalue sijaitsee reunamuodostumaselänteen 
eteläpuolella, jonka pohjavesistä alkavat aluetta halko-
vat purot. Maaperä on savitasankoa, mikä hidastaa sa-
devesien imeytymistä. Tulvia esiintyy Manttaalintiellä 
ja Äyritiellä laajojen asvalttipintojen ja hallirakennusten 
takia. 

Saavutettavuus alueella on erinomainen. Kehä III ja 
Tuusulanväylä rajaavat aluetta ja Kehäradan Aviapo-
lis-asema on noin 1,2 kilometrin päässä. Lentokentälle 
on noin kolme kilometria. Saavutettavuudella on myös 
kääntöpuolensa. Vaikka suunnittelualue jääkin lentome-
lun ulkopuolelle, on tieliikenne merkittävä haittatekijä. 
Nykyinen maankäyttö ja maastomuodot eivät estä tielii-
kennemelun leviämistä alueelle. Alueen läheisyydessä 
on myös useampia laitoksia jotka käsittelevät vaarallisia 
aineita, jotka on otettava huomioon Euroopan unionin 

vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva säännöstelyn, niin sanotun Seveso-direktiivin pii-
rissä. Aiempi ja nykyinen toiminta on pilannut alueen maaperää. (Aviapoliksen kaavarunko, 2014)

Suunnitelman konkreettinen ja mitattava osuus ulottuu vuoteen 2025. Seurauksia tarkastellaan vuoteen 2040, ja tule-
vaisuutta hahmotellaan vielä vuoteen 2050. Kehityssuunnitelmasta on myös tehty lyhyt kaavataloudellinen tarkaste-
lu. Kaavataloudellinen tarkastelu on suuntaa-antava, ja ehdotankin syvällisempää taloudellista luotausta suunnittelu-
prosessin edetessä.

1.1. Työn tavoitteet ja rajaukset

Kuva 1: Diplomityöalueen rajaus (Helsingin kaupunki, 2004)



3

vissa, sitä paremmat mahdollisuudet se tarjoaa yrityksille ja asukkaille.” (Aviapoliksen 
kaavarunko, 2014, s.10). Alueella panostetaan kestäviin kulkumuotoihin, kuten jalan-
kulkuun ja pyöräilyyn. Jopa 2/3 matkoista voitaisiin suorittaa hiilineutraalisti vuonna 
2025 HSL:n tekemien alustavien tarkastelujen mukaan, alueen saavutettavuuden pa-
rantuessa. Kehäradan myötä seudun raideyhteys paranee huomattavasti, ja alueelle on 
myös suunniteltu pikaraitiotieyhteyttä.

Aviapoliksen kaupunkirakenne on nykyiseltään suurimittakaavaista ja väljää, mikä vai-
keuttaa jalankulkua ja pyöräilyä alueella. Diplomityöalueen nykyinen tehokkuus on 
myös alhainen, toteutunut tehokkuusluku on noin e=0,4. Alueen rakennuskanta koos-
tuu pääosin eri-ikäisistä, -muotoisista, ja -kuntoisista logistiikka- ja varastohalleista. 
Tärkeimmät teollisuusrakennusperintökohteet ovat Huberin hallit ja konepaja (Kurt 
Simberg, 1964), Auramo Oy (Hannu Auramo ja Valtteri Teerikangas 1964, 1970) sekä 
Wihuri yhtymä (mm. Hugo Smeds, 1950). Aviapoliksessa on myös Aerolan asuinalue, 
jossa on Alvar Aallon 1955 suunnittelemat asuinrakennuksia. (Aviapoliksen kaavarun-
ko, 2014). Toiminta teollisuusrakennuksissa voi jatkua pitkäänkin, riippuen nykyisistä 
toimijoista, omistajista ja tahtotiloista. Tämä tarkoittaa tarvetta porrastaa suunnitelmien 
täyttöönpano, sekä mahdollisesti hahmotelmia rakennusten väliaikaiskäytölle. Väliai-
kaiskäyttö ”voi toimia alustana myönteiselle kaupunkikehitykselle ja tuoda alueelle uu-
sia toimintoja, mm. työtiloja, konsertteja, kahviloita” (Aviapoliksen kaavarunko, 2014, 
s.12).  Suunnittelulla mahdollistetaan 60 000 työpaikan sekä 20 000 asukkaan sijoit-
tuminen alueelle, ja tehdään siitä haluttu kohde niin asua kuin toimia. Aviapoliksesta 
halutaan tehdä käveltävän kokoinen, viihtyisä kaupunki joka on ekologisesti ja kult-
tuurisesti kestävä. (Aviapoliksen kaavarunko, 2014) Nämä periaatteet ovat vaikuttaneet 
tähänkin työhön.

1.2. Suunnittelualueen taustat ja konteksti

Helsingin seudun ennustetaan kasvavan 600 000 asukkaalla seuraavan 35 vuoden ai-
kana. Tämän seurauksena vuonna 2050 pääkaupunkiseudulla asuisi noin 2 miljoonaa 
asukasta, ja alueella olisi yli miljoona työpaikkaa. (Aviapoliksen kaavarunko, 2014) 
Vastauksena tähän kehityssuuntaan pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet aiesopi-
muksen valtion kanssa koskien maankäyttöä, asumista sekä liikennettä. (Helsingin seu-
dun MAL 2050, viitattu 31.1.2015) MAL-sopimus ohjaa suunnittelutyötä kuntatasolla 
jonkin verran, mikä on otettu tässä työssä huomioon. 

Vantaan keskiosia kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti. Aviapolis- sekä Kehärata-
hankkeet ovat Vantaan kaupunkisuunnitteluosaston suurimpia projekteja tällä hetkel-
lä. Aviapoliksen suunnittelutavoitteet vaikuttavat diplomityön päämääriin, kuten myös 
Kehäradan tuomat mahdollisuudet. Myös Helsinki-Vantaan lentokentän kehittäminen 
vaikuttaa diplomityöhön.

Aviapolis
Aviapolis on pääkaupunkiseudun voimakkaimmin kasvava työpaikka-alue. Alueelle 
leimallista on kansainvälisyys sekä hyvät kulkuyhteydet. Vantaan kaupunki on sitou-
tunut alueen kehittämiseen ja alueen kaavarunkotyö valmistunee vuonna 2015. Kaa-
varungon lähtökohtina toimii Helsingin suunniteltu kasvu metropolialueeksi, läheiset 
liikennevirrat ja -väylät, saavutettavuus sekä haastavat ympäristöseikat kuten hulevesi-
tulvat. (Aviapoliksen kaavarunko, 2014)

Aviapoliksessa kohtaavat kansainväliset, kansalliset ja paikalliset liikennevirrat. Hel-
sinki-Vantaan lentokentän kasvu on jatkunut vakaana viimeiset vuodet ja kenttä tähtää 
20 miljoonan matkustajan rajan rikkoutumiseen vuonna 2020. Lentokenttä kuuluu Eu-
roopan tärkeimpiin kenttiin kasvavan Aasian lentomarkkinoiden solmukohtana. (Fina-
via, 2014) Tuusulanväylä ja Kehä III puolestaan ovat alueen tärkeimpiä liikenneväyliä. 
Kehä III on osa kansainvälistä, Pietarista Belfastiin ulottuvaa reittiä, ja Tuusulanväylä 
on tärkeä pohjois-eteläsuuntainen kansallinen liikennereitti (Aviapoliksen kaavarunko, 
2014). 

”Hyvän saavutettavuuden alueilta työpaikat, palvelut, kaupat ja ystävät ovat nopeasti 
ja vaivattomasti tavoitettavissa eri kulkumuodoilla. Mitä paremmin alue on saavutetta-

Aviapoliksen kaavarunko, 2014

Kaavarungon visiona on 
houkutteleva ja kestävä 
mahdollisuuksien kaupunki.

“
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Kehärata
Helsingistä lähtee kaksi rautatielinjaa, läntinen kohti Turkua sekä pohjoinen joka kul-
kee Tikkurilan lävitse. Pohjoiseen suuntaava rautatie on Suomen päärata, eli maan ju-
naliikenteen merkittävin rata. Radan äärelle, välille Helsinki-Tampere on muodostunut 
maan tärkein kasvukäytävä. Tikkurilan ympäristö on osa tätä kasvukäytävää. (Ollila, 
2014) Kehärata-hankkeen päämääränä on nivoa nämä kaksi rataa yhteen ja yhdistää 
lentokenttä junaverkkoon. Se yhdistää Vantaankosken aseman Tikkurilan asemaan vii-
den uuden aseman kautta.

”Kehärata muodostaa joukkoliikenteen tärkeän runkoyhteyden Vantaankosken ase-
malta lentoaseman kautta Tikkurilaan. [...] Radalle tulee ensimmäisessä vaiheessa vii-
si uutta asemaa: Vehkalan, Kivistön, Aviapoliksen, Lentoaseman sekä Leinelän ase-
mat.” (Liikennevirasto, 11.9.2014 [verkkojulkaisu]) Hankkeen kustannusarvio on vajaa 
740 miljoonaa euroa ja radan pituudeksi tulee 18 kilometriä, josta kahdeksan on tun-
nelissa. Kehäradan käyttöönotto on myöhästynyt noin vuodella lentoasemalla havait-
tujen glukoosiongelmien takia, ja rata otettiin käyttöön heinäkuussa 2015. Kehäradan 
on arvioitu tuovan noin 200 000 asukasta sekä yhtä monta työpaikkaa joukkoliiken-
teen potentiaalisiksi päivittäisiksi käyttäjiksi. Rata muodostaa myös suoran raideyhtey-
den Helsingin keskustan sekä Helsinki-Vantaan lentokentän välille. (Liikennevirasto, 
11.9.2014 [verkkojulkaisu])

Kuva 2: Kehäradan linjaus, sekä diplomityöalueen rajaus (Liikennevirasto, 11.9.2014)

Aviapolis-asema

Diplomityöalue
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1.3. Aiempia töitä

Aviapolis on tällä hetkellä Vantaan suurimpia suunnittelu- ja rakennusprojekteja. Veromie-
hen alueelle on myös aiemmin tehty kaupunkisuunnittelua. Tärkeimmät suunnitelmat ja nii-
den laatijat ovat seuraavat:

A via polis   Movense, 2008
Avia Tower   Davidsson Oy, 2009
Aviavillat   Harris, Kjisik, 2006
Business Village Virkatie  Harris. Kjisik, 2006
K2-bulevardi   Wartiainen, 2005
Marivillage   SARC, 2009
Veromiehen ideasuunnitelma  Heikkinen-Komonen, 2009

Kuva 3: Avia Tower
Kuva 4: Heikkinen-Komonen

Kuva 5: K2-bulevardi
Kuva 6: SARC

Kuva 7: Heikkinen-Komonen

3 4

56
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Kuva 8: Tiiramäenpuisto - Aviapolis-aseman pohjoinen sisäänkäynti  (Vantaan kaupunki)

Kuva 9: Business Village Virkatie  (Harris, Kjisik, 2006) 

Kuva 10: Aviavillat (Harris, Kjisik, 2006)

Kuva 11: Rälssipuisto ja Manttaalipuisto

Kuva 12: Uusi kaupunkirakenne (Vantaan kaupunki, 2007)
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1.4. Rajoitteet ja haasteet

Suunnittelualue on tällä hetkellä teollisuus- ja logistiikkahallien keskittymä. Alueella ei 
ole asuntoja tai asukkaita, mikä aiheuttaa tietyn juurettomuuden suunnittelulle. Suun-
nittelualueen sijainti on hankala suurten liikenneväylien tuottaman melun sekä väylien 
pilkkovan vaikutuksen takia. Maaperä on savista ja suurilta osin teollisuuden pilaamaa, 
mikä tekee uudisrakentamisesta kallista. Suunnittelualue on laaja. Alaa voi verrata ko-
koluokaltaan Helsingin Kruunuvuoreen. Alueen imago ja brändi ovat myös haastavat: 
tällä hetkellä niitä dominoi teollisuus sekä moottoriliikenne. 

Muita olemassa olevia rajauksia ovat muun muassa lentomelu, ympäristökysymykset, 
lakisääteiset seikat sekä alueella ja sen läheisyydessä sijaitseva teollisuus. Tiedon ha-
janaisuus on ollut työprosessissa haaste. Myös työn aikataulu loi erinäisiä rajoitteita. 
Kaupungin kesälomakausi sijoittui keskelle suunnitteluprosessia, mikä hidasti työn 
etenemistä. Aviapolis-projektin aikataulut ovat myös vaikuttaneet työn etenemiseen.

1.5. Työprosessi

Diplomityöprosessissa on käytetty kirjallisuutta, erilaisia analyysimalleja sekä iteratii-
vista suunnitteluprosessia. Prosessi on kestänyt noin kahdeksan kuukautta. Prosessia on 
ohjannut Merja Häsänen Vantaan kaupunkisuunnitteluosastolta sekä valvonut professo-
ri Trevor Harris Aalto-yliopistosta.

Diplomityön perustana ja päämääränä on onnellinen ihminen. Tämä toteutuu onnellisen 
ja ekologisen kaupungin kautta. Tärkeimmät kirjallisuusteokset ovat Jan Gehlin ”Life 
between buildings” (1986) sekä Charles Montgomeryn ”Happy City” (2013). Muita 
käytettyjä teoksia ovat muun muassa ”Cities are good for you” (2013), sekä John D. 
Kasardan aerotropolis-ajatukset. Tämä sopii MAL-sopimuksen ensimmäisen strategi-
sen linjauksen kuudennen toimenpiteen kanssa yhteen, joka koskee onnellista elämää 
tukevaa laadukasta elinympäristöä.  (MAL, 2012) 

Ensin kokosin aineistoa, pääosin Vantaan kaupungilla. Haastattelin myös kaupungin 
työntekijöitä, niin kaupunkisuunnitteluosastolla kuin muun muassa liikenne- ja talous-
osastolla. Lista haastatelluista löytyy liitteessä 7.1.

Analyysivaiheessa suurimmassa roolissa toimi SWOT-analyysin teko sekä riskianaly-
sointi. Itse suunnittelussa käytin iteratiivista suunnittelumuotoa ja MALTTI-työkalua 
suunnitelman kestävyyden mallintamiseen. MALTTI on kehitetty luomaan mitattavia 
mittareita kestävään kaupunkisuunnitteluun, ottamalla huomioon niin rakennustihey-
den, -materiaalit kuin –menetelmät. Myös alueen tuleva käyttötarkoitus sekä asukkai-
den käyttäytyminen otetaan MALTTI:ssa huomioon.

Helsingin seudun MAL 2050 - strategiset linjaukset

Otetaan suunnittelun lähtökohdaksi 
laadukas elinympäristö, joka tukee 

onnellista elämää

“

Veromiehen alue on monipuolinen ja haastava projektikohde. Alue on tärkeä osa Avia-
polista, ja mahdollinen keskeinen kehityskohde Vantaan kaupungille. Erityisesti aluetta 
halkovat liikenneväylät ovat osoittautuneet haasteiksi kaupunkisuunnittelun lähtökoh-
dista. Myös Seveso-direktiivien piirissä toimivat laitokset ovat aiheuttaneet omat pul-
mansa.  Alueella on tosin potentiaalia: saavutettavuus on huippuluokkaa, ja alueella on 
vahva historiallinen yhteys ympäristöönsä, vaikka näin ei ensisilmäyksellä uskoisi.

Mahdolliset vinoumat syntynevät analyysivaiheen potentiaalisista puutteista ja henkilö-
kohtaisista referenssiraameista.

1.6. Päätelmät
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Kuva 13: Näkymiä diplomityöalueelta, 6.6.2014
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2.Lähtökohdat
Vantaan kaupunki tutkii noin 20 000 ihmisen asuinaluetta sekä 60 000 työpaikan si-
joittamista Aviapolis-alueelle Helsinki-Vantaan lentokentän eteläpuolelle. Suuret osat 
Aviapoliksen alueesta ovat jo suunniteltuja, kuten Aerolan asuinalue sekä jo olemassa-
olevat toimistokorttelit Kehä III:sen pohjoispuolella, mutta suunnittelutarvetta on edel-
leen runsaasti. Yksi näistä on neliönmuotoinen lohko Veromiehen alueen kaakkoiskul-
massa. Tälle alueelle tarvitaan kehityssuunnitelma Aviapolis-hankkeen toteutusta sekä 
kaavarunkoa varten. Alueelle tarvitaan myös visio kaupunkimaisesta suunnittelusta, 
Aviapoliksen tavoitteiden mukaisesti. 

Diplomityöalue sijaitsee Vantaan Veromiehessä, lentokentän eteläpuolella. Alue ra-
joittuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Tuusulanväylään, etelässä Kehä III:seen 
sekä lännessä Rälssitiehen. Alueella on tällä hetkellä Lassila&Tikanojan logistiikka-
halleja, Auramon vanhat teollisuussrakennukset, Etolan uusi logistiikka- ja myyntihalli 
sekä vesakoituneita vanhoja peltoja. Lähimmät maamerkit ovat Jumbon ostoskeskus 
ja Flamingon elämyskeskus etelässä, sekä lentokenttä pohjoisessa. Myös Kehä III:n ja 
Tuusulanväylän risteys voidaan katsoa maamerkiksi. Tikkurilan keskus sijaitsee noin 
viiden kilometrin päässä alueesta itään, ja Valimotien varressa sijaitsee yksi Suomen 
suurimmista kaupan alueista.

Vantaan, eli entisen Helsingin pitäjän asutushistoria ulottuu esihistorialliselle ajalle. 
Vantaanjoen ja Keravanjoen risteykseen syntyi 1200-luvulla kylä paikallisen kirkon 
ympärille, ja aikaisimmat kirjalliset referenssit asutukseen ovat 1400-luvun verokirjat 
Skattmanssista. (Henttilä, Wiik, 2003) Skattmans, eli nykyinen Veromiehen alue on pit-
kään ollut tärkeä kaupan kohtaamispaikka. Suuri Rantatie,tai Kuninkaantie, joka johti 
Turusta Viipuriin, halkoo aluetta lännestä itään. Tämä yhteys yhdistettynä Hämeenlin-

nasta Helsinkiin kulkevaan maantiehen on muodostanut alueelle tärkeän kauppariste-
yksen johon myöhemmin rakennettiin kirkko. Pyhän Laurin kirkon muuraus aloitettiin 
1450-luvulla, ja kirkko on nykyisin pääkaupunkiseudun vanhin tunnettu rakennus. Kir-
konkylän lähinaapureihin lukeutuvat mm. Domsby, (Tuomarila, mainittu kirjallisuu-
dessa 1417), Skattmansby (Veromiehenkylä, 1480) ja Skomakarböle (Suutarila, 1523). 
Kirkonkylä oli pitkään talonpoikaisvaltaista aluetta. Maininnat käsityöläisistä, kuten 
sepistä, suutareista ja räätäleistä ilmaantuvat kirjallisiin lähteisiin vasta 1600-luvun jäl-
keen (Talve, 1972).

Helsingin ja Hämeenlinnan välinen junarata valmistui 1863. Pitäjän keskusta siirtyi sen 
mukana vanhasta maantieristeyksestä Tikkurilan aseman suuntaan. Tämä mahdollisti 
myös teollistumisen alun Tikkurilassa 1800-luvun loppupuoliskolla: rakennusperintönä 
viime vuosisadan vaihdetta ympäröivistä vuosikymmenistä löytyy muun muassa van-
hat Vernissatehtaan sekä Silkkitehtaan rakennukset. (Henttilä, Wiik, 2003)

1900-luvun sotien jälkeinen aika oli toiminnan täytteistä Vantaalla. Uusia pientaloval-
taisia taajamia syntyi muun muassa Vapaalaan (Friherrs) sekä Ylästöön ja Kivistöön. 
Taajamat mahdollisti Vihdintien laajeneminen sekä Lahden uuden maantien rakentami-
nen. Lentokentän ensimmäinen kiitorata vihittiin käyttöön sopivasti Olympialaisia var-
ten 1952. Työpaikka-alueita syntyi liikenneväylien varteen , sekä pääradan ympärille. 
(Henttilä, Wiik, 2003)

Viime vuosikymmeninä lentokenttä on laajentunut entisestään, Kehä I ja III rakennet-
tu, ja päärataa parannettu. Uusia asuinalueita on muodostunut muun muassa Kartanon-
koskeen ja Pakkalaan ja kauppakeskuksia on perustettu ympäri seutua. Tämän hetken 
suurimmat muutokset syntyvät läntisen junaradan ja pääradan yhteensitovan Kehära-
dan valmistumisesta, Tikkurilan keskustan täydennysrakentamisesta sekä Aviapoliksen 
kehittämisestä..

Kuva 14: Vantaan kaupunkimuseo / Mauno Mannelin [viitattu 4.2.2015]

2.1. Alue ennen ja nyt

2. 1. 1. Sijainti ja suunnittelualue

2. 1. 2. Historian havinaa
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Metsä Työpaikat Lentokenttä

AsuinalueetViheralueetPellot

Tieverkosto: autotiet sekä kevyen liikenteen väylät

Kuva 15: Historiallinen tausta-analyysi

Ilmakuvien perusteella tehdyt historialli-
set analyysit osoittavat seudun luonteen-
muutoksen laajuuden. Mitä tummempi 
väriläikkä, sitä kauemmin siinä on ollut 
yhtäjaksoista toimintaa.
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Analyysistä näkee miten eri taloudelliset toiminnot, ensin teollisuuden ja sitemmin toi-
mistojen muodossa, ovat vallanneet tilaa metsältä ja pelloilta. Asutus on myös levittäy-
tynyt kaakosta ja pienet maatilat ovat hävinneet melkein kokonaan viimeisen viiden-
kymmenen vuoden aikana.

Tieverkosto on levittäytynyt ihmisten perässä, vaikka runko onkin säilynyt lähes histo-
riallisessa muodossaan. Suurimmat muutokset ovat syntyneet Kehä III:n rakentamises-
ta sekä uusien asuinalueiden kytkösteistä. Myös kevyen liikenteen verkosto on kehitty-
nyt tämän vuosituhannen puolella.

Aviapolis-hankkeen aikataulu edellyttää kaavarungon valmistumista vuonna 2015. Tä-
män jälkeen kaavoitusprosessi ja rakentaminen voivat käynnistyä kunnolla. Alueella 
on myös osittainen rakennuskielto. Rakennuskielto astui voimaan kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 7.10.2013 ja jatkuu 29.10.2015 asti (Vantaan kaupunki, 2013). 

Kaupungin karttatiedostoista näkee hyvin suunnittelualueen tämänhetkisen tilanteen. 
Suurin osa alueen maasta on yksityisessä omistuksessa, ja liikennemelu yltää hyvin 
jopa suunnittelualueen luoteisnurkkaan. Rakennuskielto peittää runsaan puoliskon 
alueen pinta-alasta, ja asemakaavan mukaan alue on teollisuudelle sekä työpaikoille va-
rattua. Suuri osa maaperästä on pilaantunutta. Pääasialliset maalajit ovat savi sekä täyt-
tömaa. Alueella ei ole suuria korkeuseroja, mutta pohjoispuolta halkoo Kirkonkylänoja, 
joka aiheuttaa tulvariskin ympäristölleen.

Suunnittelualueen länsipuolelle on suunnitelmissa asuntokortteleita, ja Aerolan alue 
pohjoisessa on suunnittelukilpailun kohteena keväällä 2015. Tämä, yhdessä muiden 
Aviapolis-hankkeen toimintojen kanssa, tuo alueelle suuria muutoksia tulevaisuudessa.

Karttatiedosto löytyy liitetiedostoista, liitteenä 7.4.
Kuva 16: Kirkonkylänoja (6.6.2014)

2. 1. 3.  Tausta-analyysi

2. 1. 3.1. Historiallinen tausta-analyysi

2. 1. 3.2. Kaupungin karttat ja kaavoitus
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Alueen maaperä on pääosin savista. Savikerroksen paksuus vaihtelee yhdestä kahdek-
saan metriä. Kaava-alueen pohjoisosassa, Tikkurilantien varressa on pieni kallionpal-
jastuma. Kitkamaa saven alla on hiekkaa, soraa ja moreenia.

Pohjaveden pinta alueella on noin +20mpy. Tämä tekee kellarikerroksista sekä muista 
maanalaisista kerroksista erittäin kalliita rakentaa, maaperän korkeuden ollessa alueel-
la alimillaan tasolla +22. Maatason korkeus vaihtelee 22 ja 24 metrin välillä, ja on siis 
verrattain tasaista. Aiempien konsulttitöiden mukaan rakennettavuus maaperän suhteen 
keskittyisi paaluille ja/tai kallion varaan. Tukipaalujen pituus vaihtelisi kolmesta vii-
teentoista metriin. Rakentaminen alueella edellyttää rakennuspaikkakohtaisia pohjatut-
kimuksia ja –suunnitelmia.

Pohjoisessa löytyy Pyttisberget-reunamuodostumaselänne. Diplomityöalue sijoittuu 
savilaaksoon joka on muodostunut reunamuodostumaselänteen eteläpuolelle. Alueen 
pohjoisosaa halkoo Kirkonkylänoja, johon koko alue viettää. Tämä vaikuttaa enimmäk-
seen veden liikkumiseen, josta enemmän hulevesi-kohdassa. Puusto alueella on män-
tyvaltaista havupuustoa, mutta koivuja on kasvanut vanhalle viljelymaalle, mistä on 
kehittynyt ajan myötä vesakoitunutta joutomaata. (asemakaavakartta 002058, 3.5.2014)

2. 1. 4. Ympäristö

Kaupunkisuunnittelun kannalta alueen pienilmastolla on tärkeä rooli. Ilmasto vaikuttaa 
niin katujen linjastoihin kuin talojen korkeuksiin. Tärkeimmät ilmastoon liittyvät kysy-
mykset koskevat mikro- sekä makroilmastoa, tuuliolosuhteita sekä veteen liittyviä ky-
symyksiä. Vallitseva ilmasto alueella on Helsingin tapaan merellisen ja mantereellisen 
ilmaston välimuoto. Talvet ovat muuhun Suomeen verrattuna yleensä lauhoja ja kesät 
lämpimiä. Sadepäiviä on vuodessa keskimäärin 182, eli reilusti yli puolet. Aurinkotun-
nit ovat hieman harvempia kuin Helsingin rannikoilla sekä saaristossa.

Alueen keskilämpötila on 12 astetta. Alhaisin lämpötila on yleensä tammikuussa (-10 
celsiusastetta yöaikaan), ja lämpimintä heinäkuussa (+21 celsiusastetta päiväsaikaan). 

(Ilmatieteen laitos, 15.12.2014). Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Veromiehen aluee-
seen.

Veromiehen päätuulisuunta on luode. Vuoden tuulisin aika on marraskuusta tammikuu-
hun, ja leudointa aikaa maaliskuusta syyskuuhun. (Ilmatieteen laitos, 29.9.2014) Tuu-
lisuus vaikuttaa eniten mikroilmastoon ja laadukkaan kaupungin suunnitteluun tuuli on 
otettava huomioon jotta vältytään epäsuotuisilta tuulikujilta tai -taskuilta.

Alueella ei ole suurempia vesistöjä. Alue sijaitsee Pyttisberget-selänteen valuma-alueel-
la. Kirkonkylänoja on alueen suurin vesistö ja soljuu länsi-itä-suuntaisesti. Oja on hule-
vesien kannalta tärkeä hallintamekanismi.

Hulevedet ovat ongelma alueella. Kirkonkylänoja on tulvaherkkä. Se tulvii niin dip-
lomityöalueella kuin pohjoisemmassakin. Pytinoja Manttaalintien varrella aiheuttaa 
tulvia lähellä Wulffin halleja. Alueen sademäärät ovat normaalit vuositasoon nähden. 
Vantaan kaupunkisuunnitteluosaston maisema-arkkitehti Mäkysen mukaan Kirkonky-
länoja olisi hyvä säilyttää nykyisessä muodossaan huleveden valvontajärjestelmänä. 
Tulvaratkaisuja on myös mietittävä enemmän tulevaa tiiviimpää rakentamista varten. 
Alueen asfalttipinnat sekä suuret kattopinnat ovat osallisia alueella esiintyvään tulvaon-
gelmaan.

Alueen tausta viljelysmaana sekä nykyiset liikenneväylät sekä lentoreitit ovat karsi-
neet alueen eläimistöä. Alueella ei tiettävästi ole uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja, mutta 
tarkempi tutkimus aiheesta olisi syytä tehdä Mäkysen mukaan. Erityisesti Kirkonkylä-
nojaa kannattaisi tutkia tarkemmin, sillä siellä saattaa oleskella mm. sammakkolajeja 
sekä hyönteisiä. Puro on säilytettävä, niin tärkeänä luontokohteena kuin hulevesien hoi-
don kannalta (Mäkynen, 2014). Alueen kasvillisuus on suunnittelematonta ja sattuman-
varaista. Pensaita ja niittykasveja esiintyy entisellä peltoalueella. Puusto koostuu enim-
mäkseen koivuryhmistä sekä havupuista. (asemakaavakartta 002058, 3.5.2014)

2. 1. 4.3. Vesi

2. 1. 4.4. Flora ja fauna

2. 1. 4.1. Maa- ja kallioperä

2. 1. 4.2. Ilmasto
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Alueen elämä syntyy tällä hetkellä suurimmilta osin alueella olevista työpaikkakeskit-
tymistä sekä ympäröivistä liikenneväylistä. Aviapoliksen alueella asuu noin 500 hen-
keä, alueen pohjoisosan Aerola-alueella. (Vantaan kaupunki, 2014 [verkkojulkaisu]) 
Itse diplomityöalueella ei ole asutusta. Lähialueille, Kartanonkoskeen, Pakkalaan ja 
Tammistoon on syntynyt suosittuja asuinalueita viimeisen vuosikymmenen aikana. 
(Aviapoliksen kaavarunko, 2014)

Aviapoliksesta suunnitellaan uutta kaupunginosaa. Tämän myötä alueen väestömäärä 
tulee kasvamaan nopeasti tulevien vuosikymmenien aikana. Aerolan alueen suunniteltu 
täydennysrakentaminen, Pakkalan ja Kartanonkosken täydennysrakentaminen sekä eri 
rakennuttajien asuinkorttelihankkeet tuovat Aviapolikseen noin 20 000 uutta asukas-
ta. (Aviapoliksen kaavarunko, 2014) Aviapoliksen väestörakenne painottuu tällä hetkel-
lä keskitasoa paremmin ansaitseviin palkansaajiin joilla usein on korkea akateeminen 
koulutus.(asemakaavakartta 002058, 3.5.2014). 

Väestökeskuksen sekä Vantaan kaupungin ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudulle 
on tulevana 35 vuotena muuttamassa noin 600 000 ihmistä (Aviapoliksen kaavarunko, 
2014). Näistä noin 50 000, eli 12% on ennakoitu muuttavan Vantaalle. (Vantaan kau-
punki, 2014 [verkkojulkaisu])

Työikäisen väestön ennustetaan vähenevän seuraavan viidentoista vuoden aikana va-
jaat 120 000 hengellä. Kansallisen huoltosuhteen kohotessa (loppuvuodesta 2013 se 
oli 55,8 mikä on korkein yli puoleen vuosisataan) ja työikäisen väestön osuuden pie-
nentyessä, syntyy tarve saada työvoimaa ulkomailta. Yli 65-vuotiaiden osuuden en-
nustetaan nousevan 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, ja kohoavan vielä siitä 28 
prosenttiin vuoteen 2060. Vuonna 2060 huoltosuhteen ennustetaan olevan 77. (Tilas-
tokeskus, 20.9.2014) Tämä luo uusia haasteita niin kaupunkisuunnittelulle, kuin myös 
kunnan palveluinfrastruktuurille.

Lapsiperheiden osuus on myös vähentymässä. Keskimääräinen lapsiluku oli 1,84 vuon-
na 2013. Lapsettomien avioparien määrä on kasvanut viimeisen 25 vuoden aikana. 

2. 1. 5. Ihmiset

Kuva 17: Pyöräilijä Veromiehessä (6.6.2014)

2. 1. 5.1. Väestörakenne ja  -muutos

Avoparisuhde on yleistynyt, sekä niiden parissa joilla on lapsia ja niiden jotka ovat lap-
settomia. Yksinhuoltajien suhden on pysynyt melko vakaana. Yksinhuoltajaisien määrä 
on hieman yleistynyt. (Tilastokeskus, 20.9.2014)

Ennustetusta väestönlisäyksestä suuri osa on vieraskielisiä. (Tilastokeskus, 20.9.2014) 
Tämä luo edellytykset kansainvälisyyden edistämiselle sekä monikulttuurisen Van-
taan muovaamiselle. Kartanonkoskella on kansainvälinen koulu, ja Tikkurilassa toi-
mii IB-lukio. Nämä yhdistettynä Aviapoliksen alueeseen, loisi ulkomaalaisille asian-
tuntijoille insentiivit tehdä Vantaasta ja Aviapoliksesta kotipaikkansa, antaen lapsilleen 
hyvän ja maailmalla tunnetun suomalaisen koulutuksen. Osio ”kaavatalous” käsittelee 
tätä aihetta tarkemmin.
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2. 1. 6. Kaupunkikuva

Kaupunkikuva on tärkeä osa elinympäristön laatua ja asukkaiden hyvinvointia. Tätä 
seikkaa on ryhdytty korostamaan yhä enemmän kaupunkisuunnittelussa. Ihmisillä on 
tarve kiintyä paikkaan, tuntea se kotipaikakseen. Tunnistamalla paikkakunnan asuk-
kaille tärkeitä arvoja, voidaan arvoja kehittää edelleen. (Hentilä, Wiik, 2003). Vantaalla 
kaupunkikuvaa valvoo kaupunkikuvaneuvottelukunta, jonka tehtävänä on ”edistää hy-
vän kaupunkikuvan muodostumista, seurata kaupunkikuvan kehitystä, erityisesti raken-
tamisen vaikutusta siihen.” (Vantaan kaupunki: Kaupunkineuvottelulautakunta verkko-
julkaisu], 2014) 

Rakennusten väliin jäävät piha- ja katutilat sekä puistoiksi tai luonnonympäristöksi jää-
vät tilat ovat yhtä merkittäviä kaupunkikuvan muodostumisen kannalta kun rakennus-
hankkeet. Kaupunkikuvaan vaikuttaa myös olennaisesti alueen siisteys- ja hoitotaso. 
(Hentilä, Wiik, 2003)

Vantaa on kasvanut viimeisen 50 vuoden aikana kylistä kaupungiksi. Maatilat ja pellot 
ovat muuttuneet autoväyliksi ja autolla saavutettavien myymälöiden luvatuksi maak-
si. Hentilän ja Wiikin (2003) tekemän kaupunkikuvakyselyn mukaan Vantaan kaupun-
kikuvaa pidetään omaleimaisena, mutta pirstaloituneena. Enemmistö vastaajista piti 
kaupunkikuvaa sopivan vaihtelevana. Moitteita tuli muun muuassa ”suunnistamisen” 
hankaluudesta (63% vastaajista), ja miellyttävyyttä alentavista liikenneväylien varsista 
(66% vastaajista). Rakennetun ympäristön hoidossa ja puhtaudessa 67% vantaalaisis-
ta löysivät parannettavaa. Myös kevyen liikenteenväylät ja radanvarren ryteiköt kai-
pasivat vastaajien mielestä kunnostusta, kuten myös keskusta-alueet yleensä. ”Vastaa-
jat kaipasivat yleensä ryhtiä koko rakennettuun ympäristöön ja hajanaisiksi koettuihin 
alueisiin.” (Hentilä, Wiik, 2003, s.23) Suuri enemmistö piti kuitenkin Vantaata erittäin 
viihtyisänä ja toivoivat lastensa jäävän alueelle - puolet toivoi viimeisen leposijansa si-
jaitsevan Vantaalla.
Asukkaat toivoivat myös maamerkkejä Vantaalle: Kielotien ja Talvikkitien kulmaan 
nousseen asuintornitalon koettiin voivan muodostaa tällainen. Myös Pakkalan kansain-
välinen koulu ja päiväköti mainittiin maamerkkeinä.
 
Vantaa on osa pääkaupunkiseutua, mutta eroaa Helsingistä huomattavasti. Vantaalla on 
enemmän maaseudun jälkiä ja peltomaisemaa kuin on Helsingissä, ja autoilulla on suu-
ri merkitys.

Suunnittelualueen palvelutarjonta rajoittuu pääosin lounasravintoloihin. Lähistöllä on 
asukkaille suunnattuja palveluja. Etelässä Jumbo tarjoaa kauppapalveluja ja lähistön 
asuinalueilta löytyy kouluja ja päiväkoteja.  Pohjoissa sijaitsevat Varian ja Finnairin 
toisen asteen koulutuskeskukset. Etelässä sijaitsee Kartanonkosken koulut, Vantaan 
kansainvälinen koulu. Helsingin pitäjässä, alueen kaakkoispuolella on ruotsinkielinen 
Helsinge gymnasium. Lähimmät terveyspalvelut ovat  Pakkalan ja Lentokentän aptee-
kit, sekä Kartanonkosken neuvola ja hammashoitola. Myös Valimotien varrella sijaitse-
vat kauppakeskittymä toimii suunnittelualueen piirin sisällä. Suunnittelualueella sijait-
see tällä hetkellä jousiammuntahalli.

Kuva 18: Tehdasalue Veromiehessä (20.2.2014)
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Kuva 19: Veromiehen kaupunkikuvaa (6.6.2014)

Kuva 20: Veromiehen kaupunkikuvaa (6.6.2014)

Kuva 21: Veromiehen kaupunkikuvaa (20.2.2014)
Kuva 22: Veromiehen kaupunkikuvaa (20.2.2014)

Kuva 23: Veromiehen kaupunkikuvaa (20.2.2014)
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2. 1. 6.1. Veromies

Veromiehen kaupunkikuva on yksipuolinen. Aluetta leimaa-
vat teollisuushallit, väylät sekä joutomaat. Kaupunkikuval-
lisesti, alue on tyhjä kangas, joka odottaa suunnittelijaansa. 
Jumbo sopii alueelle hyvin, kuten muutkin suurmyymälät.  
(Hentilä, Wiik, 2003) Logistiikkahallit sekä Kehä III:n poh-
joispuolella olevat toimistotalot ovat tyypillisiä Veromie-
hen kaupunkikuvalle. Itse suunnittelualue sijoittuu Tuusu-
lanväylän ja Kehä III:n risteyksen kaakkoiskulmaan. Tätä 
aluetta leimaa keskeneräisyys, väliaikaisuus ja huolimatto-
muus. Tontteja on jätetty joutomaaksi, ja entinen viljelymaa 
on muuttunut pajuvesakoksi. Alueelta löytyy myös penke-
reitä, avo-ojia, ylijäämämaakumpareita. (asemakaavakartta 
002058, 3.5.2014) Ihmiset puuttuvat alueelta. Alueen valais-
tuksessa on parannettavaa. Valaistuslähteinä toimivat noin 
kahdenkymmenen metrin välin sijoitetut vanhahkot valaisin-
pylväät. Valaistusta ei ole suunniteltu ilta-käyttöön tai jalan-
kulkijoille.

Veromiehen maamerkkeihin lukeutuu lähistön kauppakes-
kittymä Jumbo, sekä sen yhteyteen rakennettu elämyskeskus 
Flamingo. Kauppahallien keskittymä on etelässä, Tammis-
ton alueella, sekä idässä, Kehä III:n varrella. Jumbon lä-
hettyville on myös kohonnut toimistotaloja viimeisten vuo-
sien aikana. Teollisuus sen sijaan on vähitellen siirtymässä 
alueelta pois. Maamerkkeihin voi myös lukea Kehä III:n ja 
Tuusulanväylän risteyksen, halkaisijaltaan 500 metrisen kie-
muran. (asemakaavakartta 002058, 3.5.2014) Maamerkit 
ovat sijoittuneet väylien varrelle, hyvän näkyvyyden ja lii-
kenneyhteyksien lähelle.

2. 1. 6.2. Maamerkit

GSEducationalVersion

2. 1. 6.3. Kaupunkirakenne  

Kuva 24: Rakeisuuskartta 1:20 000
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2. 1. 7. Imago ja brändi

Veromiehen imagoa muovaa logistiikkahallit ja liikenneväylät: se on ”modernia erä-
maata”, missä autot hallitsevat maisemaa ja rakennusten koko on vauhdin mukainen. 
Suunnittelualueella ei ole selvää omaa brändiä, vaan nähdään osana Aviapolista tai Ve-
romiehen aluetta. 

Vantaalla on uusi brändi joka julkistettiin 23.1.2015 Brändityöryhmän mukaan 
(5.2.2015) ”Vantaalla asutaan lähellä kaikkea, kansainvälisesti keskellä metropoleja ja 
usein edullisemmin kuin naapurikunnissa.” Uusi brändi on pyritty ottamaan huomioon 
suunnittelutyössä, mahdollisuuksien mukaan.

2. 1. 7.1. Liikenne ja liikkuminen

Kaupunkiympäristössä löytyy erilaisia liikkumismuotoja, ja näista suurin osa esiintyy 
suunnittelualueella. Tässä työssä liikkumismuodot ovat jaettu kevyeeseen liikentee-
seen, joukkoliikenteeseen, autoliikenteeseen, sekä raskaaseen liikenteeseen. Lentokent-
tä ja lentoliikenne löytyvät vielä omana huomionaan.

Kevyen liikenteen verkosto on suhteellisen kattava. Se on kuitenkin sekava ja yhteys 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen puuttuu. Etelään Jumboon ja Flamingoon sekä 
Pakkalan alueelle vie alikulut Valimotieltä sekä Rälssitieltä. Itäänpäin, Kehä III:n yli 
päästään kevyen liikenteen sillalla, jonne on hankala löytää. Vaihtoehtoinen reitti kul-
kee Tikkurilantietä pitkin. Länteen suuntaava kevyt liikenne toimii hyvin, suurten väy-
lien puuttuessa, vaikkakin alueella tapahtuvat muutos- ja rakennustyöt hankaloittavat 
liikkumista.

Alueella toimii pääkaupunkiseudun sekä Vantaan sisäinen bussilinjasto. Yleiskaavas-
sa on jätetty varaus pikaraitiotielle Tikkurilasta Aviapoliksen alueelle, sekä eteläiselle 
raitiolinjajatkeelle.

Tuusulanväylä sekä Kehä III rajaavat aluetta etelästä sekä idästä. Suuret autoväylät 
toimivat autoilun runkona Veromiehen alueella johdattaen sinne liikennettä läheltä ja 
kaukaa. Alue toimii myös osittain läpikulkureittinä lentoaseman suuntaan, sekä erityi-
sesti lentoaseman eteläpuolen tukitoimintojen reittinä. Alue on autovaltainen.

Raskaan liikenteen pääväyliä ovat Tuusulanväylä ja Kehä III. (asemakaavakartta 
002058, 3.5.2014) Tämä luokitus luo liikenneväylälle eräitä rajoitteita, mikä vaikut-
taa kaupunkisuunnitteluun. Rajoitteita ovat muun muassa rakennuskannan tyyppi, joita 
väylien varteen voidaan sijoittaa. Aviapolis-alueen suunnittelu voi vaikuttaa tähän lii-
kenneluokitukseen, ja näin ollen rekkojen, kuorma-autojen ja muiden raskaan liiken-
teen kulkuvälineiden liikkumiseen. Tikkurilantietä liikennöi nykyään reilut 10 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa.

Lentoliikenne on alueen vahva erityispiirre. Sen tuottama melu, saaste sekä liikenne 
vaikuttavat koko Vantaan kaupunkisuunnitteluun. Tämä huomataan erityisesti Vero-
miehen alueella sekä Länsi-Vantaalla, muun muassa Kivistössä,missä lentomelukäyrät 
ja kentälle suuntautuva raskas liikenne vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin.

Kuva 25: Helsinki-Vantaan lentokenttä (4.1.2015)
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2. 1. 7.2. Alueen yleiskuvaus

Diplomityöalue on osa Helsinki-Vantaan eteläpuolelle 
sijoittuvaa kaupunginosaa, jossa sijaitsee Vantaan laa-
jin yhtenäinen työpaikka- ja varastoalue. Alue on osa 
tulevaa Aviapolis-alueen keskustaa. Alueen länsipuo-
lelle on suunnitteilla Lemminkäisen asuinkorttelihanke 
sekä koillisessa Aerolan asuinalueen laajennus. Avia-
polis-kaavarunkotyön ja yleiskaavan pohjalta alueesta 
suunnitellaan monipuolista ja kaupunkimaista asuin- ja 
työpaikka-aluetta. Hankkeet on kuvattu tarkemmin ku-
vassa 11.

Veromiehen alue tunnetaan työpaikka- ja logistiikkakes-
kittymänä ja sen merkittävin piirre on hyvät liikenneyh-
teydet. Lentokenttä pohjoisessa, Kehä III etelässä sekä 
Tuusulanväylä idässä rajaavat kaupunginosan selkeäksi, 
itsenäiseksi alueeksi. Samalla väylät eristävät sen omak-
si kokonaisuudekseen. Liittyminen ympäröivään kau-
punkirakenteeseen on heikko suurten väylien ja ympä-
röivän liikenteen nopeuden takia.

Tämänhetkinen kaupunkikuva on kaksijakoinen. Pohjoi-
sen ja lännen metsäisestä viheriöstä on räikeä ero eteläi-
siin ja itäisiin teollisuus- ja toimistokortteleihin. Suurin 
osa teollisuusrakennuksista ovat peräisin 1970-luvulle, 
mutta alueella löytyy myös historiallisesti arvokasta teol-
lisuusrakentamista. Muun muassa Auramon punatiiliset 
teollisuushallit ovat tärkeitä teollisuuskohteita (Eskola, 
2006). Alueella on myös säilynyt muutamia teollisuus-
rakentamista edeltäviä pihapiirejä. (asemakaavakartta 
002058, 3.5.2014)

GSEducationalVersion

Kuva 26: Uudet hankkeet Veromiehen alueella (1:10 000)
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Kuva 27: Aviapolis-analyysi (Vantaan kaupunki, 2014)

Diplomityöalue
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KÄVELYKEHÄ

Kuva 28: Veromiehen ideasuunnitelma, Heikkinen-Komonen (2008)

Diplomityöalue
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2. 1. 8. Ongelmakohdat

Hulevesialue

Liikennemelu

Lentomelu

Seveso-kohde

Seveso-kohde

Optimialue
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2.2. Konsepti ja teoria

Työn pohjana on ajatus onnellisesta ihmisestä. Onnellinen ihminen on tässä henkilö 
joka tuntee ympäristönsä ja asuu kestävässä kaupungissa. Hän on ihminen, jonka ruoka 
tulee aidosti läheltä, ja jona liikkuu niin kevyesti kuin mahdollista ja pysähtyy juttele-
maan naapureiden kanssa. Yhteishenki paikallisen yhteisön kanssa on vahva, ja häneltä 
löytyy halu luoda uutta ja parantaa vanhaa. Ihmisillä on tarve kiintyä paikkaan ja tuntea 
se kotipaikakseen (Hentilä, Wiik, 2003): onnellinen ihminen tekeekin juuri tämän.

Jotta kaupunki olisi hyvä ja haluttu paikka asua, on sen oltava ihmisiä miellyttävä: kau-
punkikuva on tärkeä osa elinympäristön laadun tekijöistä ja asukkaiden hyvinvoinnin 
merkityksen tekijä. (Hentilä, Wiik, 2003). Onnelliset ihmiset muodostavat onnellisen 
yhteisön. Onnellinen yhteisö luo onnellisen ympäristön. Onnellinen ympäristö on tur-
vallisempi, terveellisempi sekä luovempi kuin vähemmän onnelliset ympäristöt (Mon-
tgomery, 2013). Onnellinen kaupunki on myös MAL-sopimuksen sekä Aviapoliksen 
kehittämissuunnitelman mukainen tavoite. 

Tässä konseptisuunnitelmassa keskityn kahteen pääajatukseen ja yhdistän ne Vantaalle 
ja Veromieheen sopivalla tavalla. Pääajatukset ovat Charles Montgomeryn teesi onnel-
lisesta kaupungista (Happy City, 2013) sekä Jan Gehlin teoriat kaupunkisuunnittelusta 
ja rakenteesta (Life between buildings, 1986).

Happy City-ajatus perustuu Charles Montgomeryn teokseen Happy City (2013). Teok-
sessa keskitytään kaupunkisuunnitteluratkaisuihin, jotka maksimoivat ihmisen onnel-
lisuuden. Mutta miksi ”onnellisuus” on hyvä mittari kaupunkisuunnittelulle? Ihmiset 
voivat todistetusti paremmin, jos he tapaavat muita ihmisiä (Gehl, 1986; Montgomery, 
2013) – omilla ehdoillaan. Uusien kokemusten maksimointi ei ole kenellekään haitak-
si. Terve ihminen voi paremmin ja on yhteiskunnalle parempi resurssi kuin sairas tai 
heikkokuntoinen ihminen. Kaikki nämä seikat toteutuvat ja vahvistuvat Montgomeryn 
(2013) onnellisessa kaupungissa. Montgomeryn (2013) mukaan ihminen voi parhaiten 
tiiviissä, toiminnoiltaan sekoittuneessa melko matalarakenteisessa kaupungissa, jossa 
luonto on lähellä. Mutta miksi kaupunki?

Montgomery (2013) osoittaa, miten lähiöasuminen on ihmisille haitallista ja yhteis-
kunnalle kallista. Vaikka hänen teesinsä pohjautuvat kanadalaiseen sekä pohjoisame-
rikkalaiseen suunnittelukulttuuriin, ovat ne sovellettavissa Suomeen. Meilläkin lähiöt 
ovat yleisiä ja auto on ihmisten ensisijainen liikkumismuoto - noin 63% pääkaupun-
kiseudun asukkaista liikkuu ensisijaisesti autolla (Liikennevirasto, 2012). Lähiöt ovat 
vaarallisia (niissä tapahtuu eniten henkilöauto-onnettomuuksia), terveydelle haitallisia 
(ihmiset passivoituvat kun heidän on käytettävä autoa jokapäiväisiin asiointeihin) sekä 
tehottomasti rakennettuja (lähiömallinen rakentaminen käyttää enemmän maata per 
asukas kuin keskustamainen, tiheä rakennustapa). Lähiöt eristävät ihmiset toisistaan ja 
vaikeuttavat siten sosiaalisten verkostojen syntymistä. (Montgomery, 2013) Lähiöistä 
on usein myös pidempi matka töihin. Pidempi työmatka korreloi suoraan vähäisemmän 
onnellisuusasteen kanssa. Sopiva työmatka on noin 15 minuuttia: tässä ajassa ihminen 
pääsee ”koti”-ajatusmaailmastaan ”työ”-maailmaan . (Montgomery, 2013, s.85)

Mutta ihmiset tarvitsevat myös luonnonläheisyyttä ollakseen onnellisia: seikka mitä 
on käytetty lähiöiden puolesta puhuttaessa. (Montgomery, 2013) Toimiiko kontak-
ti luontoon parhaiten oman pihan suojassa, vai yleisen puiston nurmikolla? Kummat-
kin ovat mahdollisia. Pienet, henkilökohtaiset pihat kerrostalojen alimmille kerroksil-
le mahdollistavat joillekin asukkaille henkilökohtaisen viheryhteyden, mutta antavat 
myös sijaa isommalle, yhteiselle viheriölle. Jos kaikilla on oma pihansa, ei ole tilaa 
yhteiselle tilalle. Luonnon läheisyys vaikuttaa tutkitusti myönteisesti ihmismieleen. 
(Montgomery, 2013) Luonto vaikuttaa myös kaupunkikuvaan.

2. 2. 1. Montgomery ja “Happy city”
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Kaupunkikuva kertoo keitä olemme. Julkisivut, puistot ja monumentit sekä näiden 
puuttuminen vaikuttavat mielikuvaan kaupungista. Kaupunkikuva vaikuttaa myös ih-
misen tunne-elämään. Esimerkiksi graffitti tai epäsiisti tila vaikuttaa ihmiseen kieltei-
sesti ja voi aiheuttaa vieraantumisen tunteita. Terävät kulmat aktivoivat aivojen pelko-
keskuksia ja pitkät, yksitoikkoiset julkisivut saavat ihmiset kiirehtimään rakennuksen 
ohitse. (Montgomery, 2013;Gehl, 1986) Kaupunkikuva ja sen laatu voi jopa vaikuttaa 
elämän pituuteen. Eläkeläiset, jotka asuvat yksitoikkoisissa naapurustoissa ikääntyvät 
nopeammin kuin samanikäiset ihmiset jotka asuvat monipuolisessa ja aktiivisessa ym-
päristössä. (Montgomery, 2013) Tämä on yhteyksissä ”haasteteoriaan”: ihmiset voivat 
hyvin jos heillä on elämässä hieman haastetta (Montgoery siteeraa Ryffiä, s.35, 2013) 
Mutta elämänlaatu ei määräydy ainoastaan haasteiden kautta. Suurimman vaikutuksen 
onnellisuuteen tekevät muut ihmiset.

Ihmissuhteet ovat tärkeämpiä kuin elämänlaatu. Jos ihmisellä ei ole yhtään läheistä 
ystävää, ja hän saa yhden, on sillä sama vaikutus hänen elämänlaatuunsa kuin tulojen 
kolminkertaistamisella. (Montgomery siteeraa Helliwelliä, s.36, 2013) Alueilla, mis-
sä on vähäisiä sosiaalisia verkostoja, esiintyy eniten psykologisia häiriöitä. Vaikuttaa 
siis siltä, että toimivat sosiaaliset verkostot ovat edellytys ihmisten terveydelle. (Mon-
tgomery, 2013, s.54) Kaupungit, missä ihmiset tutustuvat toisiinsa ja luottavat toisiin-
sa, ovat myös onnellisimpia, ja esiintyvätkin eri elämänlaatukyselyiden kärkisijoilla 
(Montgomery, 2013). Amerikkalaisessa tutkimuksessa huomataan, että yksipuolisissa, 
autoiluun perustuvissa lähiöissä luottamus on pohjalukemissa. Suhteet vanhempien ja 
lapsien välillä ovat vähäiset, ja heikot sosiaaliset siteet ovat osasyynä jengi-kulttuu-
rin kasvuun. Tämä on erityisen näkyvää kun luottamusta verrataan monitoiminnallisiin, 
kävelyyn perustuviin alueisiin, missä jengeillä on vähemmän vaikutus-
valtaa. Teini-ikäisillä lähiöasukkailla on myös enemmän psyykkisiä ja 
tunneperäisiä ongelmia kuin heidän kaupunkilaisilla ikäryhmäläisillään 
(Montgomery, 2013, s.55, s.59, s.60) Lähiöiden rakenteelliset ja sosiaa-
liset ongelmat ovat aiheuttaneet keskustelua, missä eriarvoistuminen on 
tärkeä teema, myös Suomessa (Keppola, 9.8.2012, Turvallinen kaupun-
ki, 12.5.2015).

Montgomery (2013) keskustelee myös Beckerin ja Rayon käsityksestä 
ihmisen kykenemättömyydestä pysyvään onnellisuuteen. (Montgomery, 

2013, s.82) Aina jokin voisi olla ”paremmin”. Tämän huomaa myös talouskäyttäyty-
mistä tutkivan Dan Arielyn (2013) kokeista, mitkä näyttävät, miten ihmisen tyytyväi-
syys vaihtelee. Suurissa elämänmuutoksissa yleinen onnellisuus (tai tyytymättömyys) 
kohoaa joksikin aikaa, mutta  normalisoituu noin vuoden päästä tapahtumasta. (Ariely, 
2013) Ihmiset mukautuvat nopeammin staattisiin, tai pysyviin muutoksiin, kuten uu-
teen televisioon tai sohvaan, kuin muuttuviin muutoksiin. Tämän johdosta hankala työ-
matka voi tuntua joka päivä yhtä raskaalta, sillä pienet muutokset vaikuttavat siihen, 
kuten sää tai muut liikenteessä olevat. (Montgomery, 2013, s.85)  Ihminen tottuu siis 
nopeasti muutoksiin. Tämä korostaa kaupungin kykyä uudistua ja tarjota uusia ko-
kemuksia. Tähän auttaa muun muassa toimintojen sekoittuneisuus.

Toimintojen sekoittuneisuus luo kaupungille uusia kehittymisen mahdollisuuksia. 
Tiheämmin asutut alueet, joissa toiminnot sekoittuvat luonnollisesti keskenään, tarjo-
avat asukkailleen kohtaamisia, niin henkilökohtaisia kuin arkipäiväisiä. (Montgomery, 
2013) Tämä korostaa kaupunkisuunnittelun tärkeyden: hyvässä ympäristössä ihmiset 
kohtaavat ja uusia ideoita syntyy. Hajaantuneella alueella näitä mahdollisuuksia syntyy 
vähemmän, ja on kyseenalaista, onko esimerkiksi iso omakotitalo tarpeeksi suuri hou-
kutin ihmisille, jos muita kehittäviä haasteita ei löydy. Tässä on ehkä syy sille, että Hel-
singin keskusta on Suomen houkuttelevin, ja kallein, asuinalue. Asunnot ovat pienem-
piä kuin lähiöissä, mutta työpaikat ja erilaiset palvelut voivat olla lähempänä.

Ihmisen kokemukseen kaupungista vaikuttaa myös havainnot, jotka voivat erota to-
dellisuudesta: ”People pay too much attention to spectacular, but rare, threats than to 
things that build up slowly over time.” (Montgomery, 2013, s.96) Turvattomalta tun-

Montgomery, 2013

 The most important psychological effect 
of the city is the way in which it modera-
tes our relationships with other people

“
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tuva alue ei ehkä sitä todellisuudessa ole, mutta tämä vaikuttaa ihmisen halukkuuteen 
oleskella alueella. Tämä voi myös vaikuttaa haitallisesti yhteisiin tiloihin ja alueisiin: 
kun säännöksiä tiukennetaan yksittäistapausten perusteella, kaikkien elinympäristön 
laatu heikkenee. Tähän vaikuttaa myös Lakoffin teoria hengellisestä kehyksistä. Teo-
rian mukaan ihmisen aivot muodostavat kehykset, joihin uutta tietoa sovitetaan. Jos 
tieto ei sovi olemassa olevaan kehykseen, tämä tieto hylätään. (Montgomery siteeraa 
Lakoffia, 2013, s.106). Tämä teoria voi osittain selittää ihmisten käsitystä auton käytön 
edullisuudesta, tai ilmastonmuutoksen olemassaolosta, mikä omalta osaltaan vaikuttaa 
kaupunkisuunnittelun edellytyksiin ja ihmisten odotuksiin suunnittelun laadusta.

Aviapoliksesta ollaan nyt suunnittelemassa omaa pientä kaupunkian, Aviapolis-asema 
keskipisteenä. Diplomityöaluetta voi kutsua tämän alueen mustaksi lampaaksi: yli ki-
lometrin päässä juna-asemasta, suurien liikenneväylien läheisyydessä. Mutta Veromies 
sijoittuu Aviapoliksen keskustan ja eteläpuolen väliin, sopivasti Jumbon pohjoispuolel-
le. Tämä antaa Veromiehelle enemmän mahdollisuuksia sekoittaa toimintoja ja kokeilla 
jotain uutta ja jännittävää.

Kuva 29: Onko onni muut ihmiset? Kööpenhamina (12.5.2014)

1. Yksitoikkoinen ympäristö
 i.  yksipuoliset lähiöt
 ii. pitkät, muuttumattomat  
     julkisivut
2. Luonnon puute
3. Pitkä työmatka
4. Ihmisen nopea sopeutuminen 
     muutoksiin

Onnellisuuden kompastuskivet 
mukaillen Montgomerya (2013):

1. Tiivis
 i.  Edistetään kävelyä
 ii. Läheltä löytyy
2. Luonnon läheisyys
3. Sekoitettuja toimintoja
4. Monimuotoinen, aina löytyy uutta
5. Sosiaalinen yhteys kanssaihmisiin

Onnellinen kaupunki
mukaillen Montgomerya (2013):
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2. 2. 2. Jan Gehl ja “kaupunki ihmisille”

Jan Gehl on maailmankuulu uraauurtavasta tutkimustyöstään kaupunkiympäristöissä. 
Hänen ajatuksensa ovat myös tärkeä lähtökohta tässä diplomityössä. Olen suunnitel-
massani pyrkinyt yhdistelemään Gehlin ajatuksia suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun 
sopivalla tavalla. Tulen tässä työssä käyttämään Kivirinnan (2014) kääntämiä termejä 
Gehlin konsepteille ja ajatuksille.

Gehlin mukaan kaupunkitilassa tapahtuu kolme erilaista toimintoa: välttämättömät, va-
paaehtoiset sekä näistä toiminnoista syntyvät sosiaaliset toiminnot. Välttämättömät toi-
minnot ovat pakollisia. Ympäröivän kaupunkitilan laatu ei näiden suorittamiseen vai-
kuta merkittävästi. Näihin lasketaan muun muassa työmatkat, ruokaostoksilla käynti 
sekä vastaavat arkielämän edellytykset. Vapaaehtoiset toiminnot ovat arkielämän pe-
rustarpeiden ulkopuoliset toiminnot, kuten kahvilassa tai kävelyllä käynti. Nämä toi-
minnot voidaan jakaa passiivisiin oleskelutoimintoihin, kuten istumiseen ja seisomi-
seen, sekä aktiivisiin toimintoihin, kuten liikuntaan ja itseilmaisuun. Vapaaehtoiset 
toiminnot riippuvat suuresti kaupunkitilan laadusta: jos laatu on huono, ei myöskään 
vapaaehtoisia toimintoja synny. Sosiaaliset toiminnot ovat välttämättömien ja vapaaeh-
toisten toimintojen yhdistelmä. Tämä sosiaalinen aspekti vaikuttaa kaupunkikuvaan ja 
yhteisöllisyyteen: jos edellytyksiä sosiaalisille toiminnoille ei ole, ovat myös edellytyk-
set alueen yhteisöllisyyteen heikemmät ja vaikuttavat näin ollen ihmisten hyvinvoin-
tiin. (Gehl, 1986)

Ennen kaupunkielämää hallitsivat välttämättömät toiminnot. Arkipäiväiset toiminnot, 
kuten kaupankäynti, tapahtui kaduilla ja toreilla. Sittemmin työnteko ja muut välttämät-
tömät toiminnot ovat siirtyneet sisätiloihin, joten tänä päivänä vapaaehtoiset toiminnot 
hallitsevat kaupunkielämää. Kaupunkien tarjoamien virikkeiden joukosta, muut ihmiset 
sekä heidän tekemisensä kiinnostavat ihmisiä eniten. Esimerkkinä tästä toimivat ka-
dunvarsikahvilat, joissa ihmiset useimmiten istuvat kasvot katuelämään päin. Kaupun-
kien tärkein anti on siis muut ihmiset, sosiaaliset toiminnot sekä itse kaupunkielämä 
(Kivirinta, 2014) Tämä johtaa kaupunkitilan laadun merkittävyyteen: kaupunkitilan on 
oltava laadukasta, jotta kaupungin tärkein anti toteutuu.

2. 2. 2.1. Gehlin suunnitteluperiaatteet

Gehlin suunnitteluperiaatteet voi jaotella viiteen osa-alueeseen: keskittäminen - hajaut-
taminen, yhdistäminen - erottaminen, kutsuminen - karkottaminen, avaaminen - sulke-
minen sekä lisääminen - vähentäminen. Nämä periaatteet koskevat ihmisvirtoja ja toi-
mintojen sijoittelua. 

Gehlin mukaan ihmiset pitäisi saattaa yhteen jotta vapaaehtoisia toimintoja syntyy. Ih-
misten liikkumisen ulkotiloissa on siis oltava pääosassa kun suunnitellaan kaupunkiti-
loja. Näin voimme edesauttaa yhteisön syntyä kaupunkisuunnittelun kautta.

Piirretyt kuvat seuraavalla sivulla ovat Gehlin kirjasta ”Life between buildings”.

Suljettu Avoin, mutta suljettu Avoin

Kuva 30: Esimerkki - avoin ja suljettu julkisivu
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Keskittäminen - hajauttaminen

Toimintojen keskittäminen tuo vahvistusta yksittäisiin 
tapahtumiin ja luo mahdollisuudet uusille kokemuksille 
ja tilanteille. Rakennusten suunnittelu inhimillisen mitta-
kaavan mukaan, sisäänkäyntien suunnittelu suhteessa ja-
lankulkureittiehin sekä kevyen liikenteen huomioiminen 
ovat tärkeimmät lähtökohdat. (Kivirinta, 2014)

Lisääminen - vähentäminenAvaaminen - sulkeminen

Kutsuminen - karkottaminen

Yhdistäminen - erottaminen

Avaaminen ja sulkeminen tarkoittaa tunneperäistä ko-
kemusyhteyttä julkisen tilan ja sitä ympäröivän kaupun-
kirakenteen välillä. Jos tämä suhde on toimiva, voi sillä 
merkittävästi lisätä ja laajentaa sekä ulkotilan että raken-
nusten käyttäjien vuorovaikutusta. Tämä ei synny vain 
lasijulkisivuilla, vaan myös rakennusmassojen sijoitte-
lulla ja niiden välisillä etäisyyksillä on merkitystä.

Toimintojen yhdistäminen on tärkeä osa elävän kaupun-
kikuvan luomista. Jos toiminnot hajautetaan, ihmisillä on 
vähemmän mahdollisuuksia tavata toisiaan ja näin ollen 
kaupungista tulee yksitoikkoisempi. Eri toimintojen yh-
distäminen julkisten tilojen kautta luo ihmisille kohtaa-
mispaikkoja. Monipuolinen kaupunkikuva ja -elämä tar-
joaa myös tietoa ja kokemusta yhteiskunnan rakenteesta. 
(Kivirinta, 2014)

Kaupunkikuvan laatu voi edesauttaa ihmisten siirtymis-
tä sekä toimintojen syntymistä julkiseen tilaan yksityisen 
sijaan. Esimerkiksi jyrkät rajat yksityisen ja julkisen tilan 
välillä tekevät tästä siirtymisestä vaikean ja karkottavat 
näin ihmisiä julkisista tiloista. (Kivirinta, 2014)

Lisääminen ja vähentäminen tarkoittaa yksinkertaisuu-
dessaan julkisessa tilassa oleskelevien ihmisten lisää-
mistä. “[j]o muutama ulkona pitkään oleskeleva ihminen 
elävöittää kaupunkitilaa yhtä paljon kuin moninkertainen 
joukko tilassa hetkellisesti piipahtavia” (Kivirinta, 2014, 
s.26) Yksinkertaisin sekä tehokkain tapa parantaa kau-
punkikuvaa on juuri tämä ulkotilassa oleskelun pidentä-
minen. (Kivirinta, 2014)

Kuva 31: Avoin, puolijulkinen tila (Turku, 2.10.2014)
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Suunnittelun edellytyksistä tärkeintä on huomioida kaupungin käyttäjä, ihminen. Kau-
punkitilat tulee sovittaa ihmisen rajallisiin aisteihin ja ihmiselle ominaiseen liikkumis- 
ja havainnoimisnopeuteen. (Kivirinta, 2014)

Gehl (1986) on erotellut periaatteita kaupunkikuvan laadulle. Käytän tässä Kivirinnan 
(2014) käyttämiä suomenkielisiä termejä Gehlin englanninkielisten termien sijaan. Ter-
mit ovat pakolliset toiminnot (necessary activities), vapaaehtoiset toiminnot (optional 
activities) sekä sosiaaliset toiminnot (resulting activities). (Kivirinta, 2014) 

Quality of the physical environment
Poor Good

Necessary activities

Optional activities

“Resultant” activities
(social activities)

‘Läheinen’
Asuinkadut, kouluja lähellä
olevat kadut, yleiset tilat
työpaikkojen lähellä jne.

• Rajoitettu määrä ihmisiä
• Yhteiset intressit tai tausta

Ihmiset tuntevat toisensa 
(joskin vain kasvoilta)

Yksityiskohtaista sosiaalista 
kanssakäymistä

Tervehdyksiä, keskusteluja, pelejä

Tilan tyypi Tunnusmerkit Sosiaaliset kanssakäymiset

‘Julkinen’
Kaupungin kadut, 
kaupungin julkiset tilat jne.

• Paljon ihmisiä
• Erilaiset taustat ja intressit

Pääasiallisesti passiivista
Muiden ihmisten näkeminen,
kuuntelu, tarkkailu

‘Anonyymi’
Moottoritiet, infrastruktuuri

• Ei suoraa fyysista kontaktia
• Henkiset ja fyysiset esteet

Ei mitään

Kuva 32: Aktiviteetit ja ympäristön laatu (Gehl, 1986)

Pakolliset toiminnot

Vapaaehtoiset toiminnot

Sosiaaliset toiminnot

Pakolliset toiminnot ovat arkipäiväisiä toimintoja, joihin fyysisen ympäristön laatu ei 
vaikuta. Näitä toimintoja ovat muun muassa töissä käynti, kauppamatkat, sekä liikku-
minen terveyteen liittyviin tapaamisiin, kuten lääkärillä käynti. Ihmiset tapaavat vain 
pakon edessä, kuten bussipysäkillä. Vapaaehtoisia kohtaamisia syntyy harvoin. (Gehl, 
1986)

Vapaaehtoiset toiminnot ovat ihmisen vapaa-ajan toimintoja. Näihin lasketaan muun 
muassa kävelylenkit, ystävän kanssa kahvilassa käynti, sekä yleinen kaupungilla oles-
kelu. Vapaaehtoisiin toimintoihin fyysisen ympäristön laadulla on erittäin sauuri vai-
kutus. Jos ympäristö on heikkolaatuinen, ei vapaaehtoisia toimintoja synny. Ihmiset 
kohtaavat muita helpommin, ja tuntevat suurempaa yhteisöllisyyden tunnetta jos edel-
lytykset vapaaehtoisille toiminnoille ovat kunnossa.(Gehl, 1986)

Sosiaaliset toiminnot ovat pakollisten ja vapaaehtoisten toimintojen summa. Nämä toi-
minnot määräävät alueen kaupunkikuvallisen laadun. Jos alueella liikkuu paljon ihmi-
siä, ovat edellytykset kunnossa sosiaalisten suhteiden syntymiselle. Tämä vaikuttaa 
muun muassa alueen yhteisöllisyyteen sekä turvallisuuden tunteeseen. (Gehl, 1986)

2. 2. 2.2. Ihmislähtöinen suunnittelu

Kuva 33: Ihmisen näkökenttä (Gehl, 1986)
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Seisomiseen, ja pitkäaikaisempaan seisoskeleminen, tarvitaan istumisen tapaan hyvä 
paikka. Tällaisia paikkoja ovat erilaiset epätasaudet julkisivuissa, kuten reunavyöhyk-
keet, syvennykset ja kulmaukset. Seisomisen tukena voi myös toimia pollarit, aidat ja 
pylväät. (Gehl, 1986: Kivirinta, 2014)

Seisominen vahvistaa sosiaalista puolta kaupunkitilassa. On täten tärkeää muistaa myös 
seisomisen rooli elävän kaupunkiympäristön kehittämisessä.

2. 2. 2.3. Vapaaehtoiset toiminnot: edellytykset Käveleminen

Seisominen

Istuminen

Kävelyn suurimpia kompastuskiviä ovat pitkät etäisyydet ja tasoerot. Kävelemiseen 
tarvitaan tarpeeksi tilaa, sekä tasainen ja luistamaton kävelyalusta. Mutta ihminen re-
feroi todellisuuttaan muistoihin, elämyksiin ja muuhun (Ariely, 2009). Tämä vaikuttaa 
myös kävelemiseen: hyväksyttävään kävelyetäisyyteen vaikuttaa myös kävely-ympä-
ristön laatu. 

Istuminen on tärkein vapaaehtoisen toiminnan ilmenemismuoto. Jos kaupungissa ei ole 
mahdollisuutta istua, siellä ei yleensä muukaan vapaaehtoinen toiminta kukoista. (Gehl, 
1986) Istuimina toimivat myös toissijaiset istuimet, kuten jalustat, portaat ja kukkaistu-
tuksen reunukset. Ongelmana näiden käytössä Suomen ilmastossa on usein materiaali: 
nämä tehdään yleensä kivestä sen kestävyyden vuoksi, vaikka puu olisi istumiselle so-
veliaampi ilmastossamme. (Kivirinta, 2014) Mahdollisuus istua on tärkeä osa vapaaeh-
toisten toimintojen syntyä (Gehl, 1986). Tämä onkin tärkeä ottaa huomioon kaupunkia 
suunnittellessa.

SuRaKun vaatimukset istuimille eivät vaikuta toteutuvan kunnolla pääkaupunkiseudul-
la (Kivirinta, 2014). Erilaisia istuimia pitäisi sijoitella vähintään 50 metrin välein kau-
punkiympäristössä, 250 metrin välein puistokäytävillä. (SuRaKu, esteettömyyskriteeri-
kortti: istuimet). Aukioilla istuimet yleensä sijoitetaan reunoille, roskakorien yhteyteen. 
Yleinen siisteys on tärkeässä roolissa kaupunkitilan viihtyvyydessä, ja kaupunkikuva 
voi nopeastikin rapista (tai kohota) pienten seikkojen, kuten roskien tai töhryjen, avul-
la. (Montgomery, 2013)

Gehlin mukaan vapaaehtoiset toiminnot ovat kaupungin tärkeintä antia. Tästä syystä 
niiden syntymiseen on panostettava. Vapaaehtoiset toiminnot jaetaan kahteen: passiivi-
siin ja aktiivisiin toimintoihin. (Gehl, 1986). Passiiviset toiminnot ovat istuminen, kä-
veleminen ja seisominen. Aktiivinen toiminto on esimerkiksi leikkiminen.

Suomessa on olemassa monia määräyksiä ja ohjeistuksia liittyen kaupunkiympäristön 
suunnitteluun. Tässä työssä painopiste on pidetty Esteettömän rakentamisen ohjeistos-
sa, SuRaKussa. Tämä “käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, Joensuun, Tam-
pereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat 
Helsinki kaikille -projektin johdolla ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella” (Helsingin 
kaupungin rakennusvalvonta, 2008)

Kuva 34“Seisoskelijat ovat kuin toivottavia roskia, jotka tarttuvat julkisivun 
epätasaisuuksiin.”  (Kivirinta, 2014, s.65, kuva: Gehl, J., 1986)
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Ihmisen aistikenttä on rajattu. Eri aistit toimivat erilailla riippuen etäisyydestä. Tämä 
vaikuttaa ihmisen kokemukseen tilassa ja ajassa. Esimerkiksi hajuaisti toimii hyvin lä-
heisissä tilanteissa, kun ollaan alle metrin päässä toisesta ihmisestä. Näköaistin avulla 
ihmiset erotetaan ympäristöstä noin 500 metrin päässä. Näköaisti onkin ihmisen tärkein 
aisti. (Gehl siteeraa Hallia, 1986) Tämä vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun: minkälaisia 
aistikokemuksia haluamme ihmisille luoda kaupungissa?

Näkökenttä on tärkeä kaupunkikuvan jäsentelyn kannalta. Jos kahden pisteen välissä 
on suora, yli parisen sataa metriä pitkä reitti, ihminen tylsistyy ja matka tuntuu pidem-

Kuva 35: Esimerkki kävelykadun suunnittelusta, SuRaKu, 2008, kortti 5

2. 2. 2.4. Aktiiviset vapaaehtoiset toiminnot

Aktiivisiin vapaaehtoisiin toimintoihin kuuluvat muun muassa itseilmaisu, leikkiminen 
ja kuntoilu. Nämä vapaaehtoiset toiminnot edellyttävät suojaa ja turvallisuuden tunnet-
ta. Ne myös pohjautuvat suurilta osin ihmisläheiseen vuorovaikutukseen, ja tarvitsevat 
tämän vuoksi hyvät edellytykset näkemiselle, kuulemisella ja puhumiselle. Tämä tar-
koittaa rauhallista, selkeästi suunniteltua aluetta jossa ihmiset tulevat helposti kontak-
tiin toistensa kanssa. Alueella ei siis voi olla suuria liikenneväyliä tai muita halkovia ja 
ihmisvirtoja rajaavia elementtejä.

2. 2. 2.5. Viheralueet ja vapaaehtoiset  toiminnot

Luonto on hyväksi ihmiselle. (Montgomery, 2013; Gehl, 1986) Suomen lainsäädän-
tö myös edellyttää asuinalueilla virkistysalueita asukkaille. Usein virkistysalue toteute-
taan puiston muodossa. “Puistossa tulee olla eripituisia reittejä erilaisia liikkujia varten. 
Toiminnat tulee sijoittaa niin, että ne ovat helposti hahmotettavissa ja kaikkien käyttä-
järyhmien saavutettavissa.” (SuRaKu, 2008, kortti 5) Ihmiset tarvitsevat myös leväh-
dyspaikkoja. SuRaKu suosittelee näiden sijoittamista 50 ja 250 metrin välin, riippuen 
ympäristön laadusta.

Diplomityöalueella tämä toteutetaan keskeisen puiston muodossa. Puisto toimii samal-
la hulevesien hallintaelementtinä.

2. 2. 2.6. Ihmisen aistikenttä Hallin mukaan

mältä kuin se onkaan. Jos reitti mutkittelee liikaa, se tuntuu myöskin pidemmältä, vaik-
ka lisäys ei olisikaan metrimäärissä huomattava. Paras ratkaisu onkin reitti, joka ei heti 
näytä päämäärää, mutta tuntuu vievän suoraan sinne. Välietapit tekevät matkasta hel-
pommin kuljettavan, kuten maamerkit, penkit ja vastaavat. (Gehl siteeraa Hallia, 1986)

Silmänkorkeudella olevat asiat huomataan parhaiten. Siitä noin kymmenen astetta ylös- 
ja alaspäin olevat asiat ovat ihmisen näkökentässä. Näkökentän ulkoraja on noin 50-55 
astetta ylöspäin ja 70-80 astetta alaspäin. Tämä tarkoittaa ihmisen katseen, ja näin ollen 
fokuksen, keskittyvän silmänkorkeuteen. Ihmisten korkeuden vaihdellessa, tämä on liu-
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1 7 22-25 35 50-70 100 300-500

Erotetaan ihmiset muista esineistä ja kappaleista

Ihmisten liikeet ja kehonkieli   Kova puhe

  Ikä, sukupuoliIlmeet, puhe

Keskustelu
Hajut

Kuva 36: Hallin teorain mukainen aistikenttä (Gehl, 1986)

kuva luku, mutta eräitä rajaehtoja voimme näistä löytää. 
Kaupunkikuvallisesti maantasosta noin kolmeen metriin 
on kaupungissa liikkujien tärkein  fokusalue. Hallin mu-
kainen “ihmisen aistikenttä” (kuva 18) osoittaa ihmisen 
vaikutusympäristön rajautuvan noin 500 metriin. Henki-
lökohtainen rajapinta syntyy noin kymmenen metrin si-
säpuolella.
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2. 2. 2.7. Tilan tyyppi ja ihmisten kanssakäyminen

Seinärakenteet
   Seinä
   Ei seinää

Etäisyys 
   Pitkä
   Lyhyt

Liike
   Nopea
   Hidas

Tasot
   Tasoero 
   Yksi taso

Suuntautuminen
   Toisista poispäin
   Toisia kohti

Kuva 37: 
Kohtaamispaikkoja 
(Gehl, 1986)

Ympäristön muoto vaikuttaa ihmisen elämykseen kyseisestä ympäristöstä. Kovat pin-
nat ja terävät kulmat tekevät kokemuksesta epämiellyttävän (Montgomery, 2013), kun 
taas pehmeät kaarteet ja vehreys muuttavat alueen mukavaksi ja leppoisaksi. Gehl 
(1986) näyttää, miten erilaiset suunnitteluratkaisut vaikuttavat yhteisöllisyyteen ja ih-
misten välisiin suhteisiin kaupunkisuunnittelussa. Tärkeimmät hänen tunnistamistaan 
rajapinnoista ovat seinät, etäisyys, liike, tasot sekä suuntautuminen. Nämä esitetään si-
vun oikeanpuoleisessa kuvassa. Riippuen suunnitteluratkaisusta, nämä rajapinnat joko 
edistävät tai estävät yhteisöllisyyttä. Näiden teho riippuu osittain ihmisen aistikentästä 
ja siitä, miten ihminen kokee muut ympärillään. Jos seinä erottaa kaksi ihmistä toisis-
taan fyysisesti, on heidän vaikea tutustua. Jos vauhti erottaa ihmiset toisistaan psyyk-
kisesti sekä fyysisesti, on heidän vaikea kehittää yhteisöllisyyttä. Jos ihmiset ovat eri 
tasoilla, on heidän vaikea oppia tuntemaan toisensa. (Gehl, 1986)

Yhteisöllisyyttä edistävät ja estävät seikat on suunnitelmassa otettu huomioon suunnit-
teluratkaisujen kautta alueella. On pyritty pitämään liikkumisen vauhti hiljaisena käve-
lyn edistämisen merkeissä, liiallisista tasoista on pyritty eroon, ja etäisyydet ovat lyhyi-
tä. Ihmiset suuntautuvat toisiinsa päin, niin arkipäivässä kuin kotonaan.

Alueelta löytyy tiloja mitkä mahdollistavat kontaktin ja kanssakäymisen. 
Ihmisiä ei erota nopeasti liikkuva liikenne ja tasoerot ovat niin vähäisiä 
kuin mahdollista. Etäisyydet ovat lyhyet ja tilat suuntautuvat toisiaan 
kohti.

Suunnitteluratkaisu

GSEducationalVersion

1:1000
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Quality of the physical environment
Poor Good

Necessary activities

Optional activities

“Resultant” activities
(social activities)

‘Läheinen’
Asuinkadut, kouluja lähellä
olevat kadut, yleiset tilat
työpaikkojen lähellä jne.

• Rajoitettu määrä ihmisiä
• Yhteiset intressit tai tausta

Ihmiset tuntevat toisensa 
(joskin vain kasvoilta)

Yksityiskohtaista sosiaalista 
kanssakäymistä

Tervehdyksiä, keskusteluja, pelejä

Tilan tyypi Tunnusmerkit Sosiaaliset kanssakäymiset

‘Julkinen’
Kaupungin kadut, 
kaupungin julkiset tilat jne.

• Paljon ihmisiä
• Erilaiset taustat ja intressit

Pääasiallisesti passiivista
Muiden ihmisten näkeminen,
kuuntelu, tarkkailu

‘Anonyymi’
Moottoritiet, infrastruktuuri

• Ei suoraa fyysista kontaktia
• Henkiset ja fyysiset esteet

Ei mitään

Exhibition Road, Lontoo
Kadun ajatuksena on toimia sekottuneiden liikennemuo-
tojen esimerkkikatuna. Kadun toteutuksessa ei otettu ih-
misten ja autojen välistä vauhtieroa huomioon: autojen 
nopeusrajoitus on 20 km/h. Tämä johtaa jakautuneeseen 
liikenteeseen, eikä kadun periaate toimi.

Kuva 39: Eri tilatyyppejä Gehlin mukaan (Gehl, 1986)
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Kuva 38:Kaupunkiympäristön laadun vaikutus 
hyväksyttävään kävelyetäisyyteen (Kivirinta, 2014, s.63)

Viihtyisä kaupunkiympäristö

Epäiihtyisä kaupunkiympäristö

Kävelykatu, Göteborg
Toiminnot sekoittuvat hyvin tällä kävelykadulla Göte-
borgissa. Eri liikennemuodot ovat sallittuja kadulla, mut-
ta jalankulku dominoi katutilaa. Kaupunkitila on moni-
puolinen ja elävä kun ihmiset liikkuvat siinä.

Rotermann, Tallinna
Tallinnan Rotermannin kortteleissa uusi ja vanha sekoit-
tuvat, ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Henkilöautot 
eivät liiku alueella ja jalankulkija on pääosassa. 
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2. 2. 2.8. Kerrosluvut

Kuva 40: Kerrosluvut ja niiden vaikutus yhteyteen maantasoon (Kivirinta. 2014, s.19; Gehl, 1986)

Alueen kerrosluvut on rajattu seitsemään kerrokseen, maan-
pinnan ja asuinkerrosten välisen yhteyden turvaamiseksi. 
Keskimääräinen kerroslukumäärä on 4,5, ja useimmat talot 
ovatkin neljä- tai viisikerroksisia.

Kerrosluvut ovat fyysinen esimerkki tasoista, jotka toimivat 
Gehlin (1986) tunnistamina rajapintoina. Eri tasojen välillä 
voi olla yhteys, ja näiden välinen suhde vaikuttaakin ihmi-
sen tahtoon kuulua yhteisöön. Nämä seikat riippuvat myös 
ihmisen aistikentästä ja etäisyyksistä: tunnistettavuuden raja 
näköaistin varassa on noin 20:ssä metrissä, mikä on myös 
korkein Gehlin (1986) suosittelema kerroskorkeus.

Asuintalojen maksimikerrosluku on kuusi. Alueella suosi-
taan kaltevia kattoja, jotta auringonvaloa pääsee sivuka-
duille eivätkä talot tunnu liian korkeilta tai kadut liian ka-
peilta.

Suunnitteluratkaisu

GSEducationalVersion

1:1000
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2. 2. 2.9. Autot ja ihmiset

Kuva 41: Paikoituksen vaikutus sosiaaliseen vuorovaikutukseen (Gehl, 1986)

Autoilu on haitallista niin ihmisten terveydelle. Auton tuottamat pakokaasut saastutta-
vat ympäristöä, ja autoilu aiheuttaa henkiövahinkoja. Autoilu murentaa myös alueen 
yhteisöllisyyttä. Kuten Gehl (1986) toteaa, auton paikoitus vaikuttaa suoraan siihen, 
miten paljon kontakteja muihin ihmisiin autoilijalla on. Nämä ovat osittain ”pakolli-
sia” ja osittain ”satunnaisia” aktiviteetteja, Gehlin (1986) ympäristölaadun kartoituk-
sen mukaan. Pakollisia siinä määrin, kuin autoon ja autosta liikkuminen on pakollista 
päivittäistä toimintaa, joka tapahtuu muista olosuhteista riippumatta. Satunnaisuus riip-
puu autopaikkojen sijainnista ja suunnittelusta. Kuten Gehlin (1986) kuvasta nähdään, 
autopaikka lähellä omaa kotia karsii mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä. Autopaikka 
yhteisalueella taas parantaa kohtaamismahdollisuuksia, ja näin ollen alueen laatua sekä 
yhteisöllisyyttä. Tähän vaikuttaa myös mieltymykset ja ideat: tyhjä parkkipaikka voi 
olla öisin pelottava paikka.

Jotta asuinalue säilyy jalankulkijoille suotuisana alueena ja auton käyttäjille syntyy 
kohtaamismahdollisuuksia, on pysäköintialueet sijoitettu suunnittelualueen laitamille, 
työpaikkojen lähelle. Pysäköintialueet ovat korkeateknologisia (high tech), älyteknolo-
gialla toimivia parkkihalleja, jotka tuntuvat turvallisilta. Näin paikoitusalueet saadaan 
tehokkaaseen käytttöön vuorokauden ympäri.

Suunnitteluratkaisu

Asukkaalla on joukkoliiken-
nepysäkki (violetti) lähempä-
nä kuin autopaikka (harmaa). 
Maksimietäisyys kumpaankin 
on noin 300 metriä. Joukkolii-
kenteen pitää olla realistinen 
ja houkutteleva liikkumismuo-
to, kävelyn ja pyöräilyn ohel-
la.

GSEducationalVersion

1:1000
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2. 2. 3. Vertailukohteita:lentokenttäkaupunki
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Matkustajien määrä

Kentän etäisyys kaupungin 
keskustasta

Läheiset asuinalueet

Läheiset toimisto- ja työtilat

Työntekijöiden määrä kentällä

Liikenneyhteydet

Symbolien merkitys

Lentokenttäkaupungit kilpailevat kansainvälisellä markkinoilla, missä liiketoiminnan valinnat tehdään eri maantie-
teellisten alueiden välillä. Nämä eroavat alueen sisäisestä kilpailusta, missä eri navat kilpailevat nimenomaisen alueen 
resursseista. (Güller, 2001) Tämä on tärkeä seikka globaalissa maailmassa, missä enemmän töitä tehdään niin sanot-
tuna aivotyönä, ja missä fyysisellä sijainnilla ei ole niin suurta merkitystä kuin siellä sijaitsevan työvoiman potentiaa-
lilla. (Florida, 2003)

Kaupunkikuva-analyysi pohjautuu suurelta osin omiin kokemuksiini kyseisissä kaupungeissa. Käytän myös kirjalli-
suutta ja erinäisiä tutkimuksia hyvän kaupunkikuvan identifioimisessa.

Kaupunkikuva

Lentokenttä-analyysi perustuu kahteen pääseikkaan: aerotropolis-ajatukseen sekä kentän samankaltaisuuksiin Hel-
sinki-Vantaan lentokentän kanssa. Samankaltaisuudet sisältävät muun muassa kentän sijainnin kaupungin keskustaan 
nähden, kentän koon sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja ympäröivän kaupunkirakenteen toiminnot.

John D. Kasarda (2015) on luokitellut Helsinki-Vantaan lentokentän “aerotropolikseksi”, eli lentokenttäkaupungiksi. 
Tämä tarkoittaa lentokentän ja sen ympäristön kehittämistä kaupunkimaisempaan suuntaan kokonaisuutena. Eri toi-
mintoja ei eriytetä, vaan pyritään fasilitoimaan niiden synty lentokentän ympärille. Myös asuminen on tärkeässä osas-
sa lentokenttäkaupunkia: paikka, missä työntekijät ja usein matkustavat ihmiset voivat asua ja tuntea olevansa kotona. 
Kasarda (2015) painottaa asumisen ja kuulumisen tunteen tärkeyttä aerotropolis-materiaaleissaan.

Lentokenttä

Vertailukohteiksi on valittu neljä erilaista lentokenttäympäristöä. Kööpenhaminan Kastrup-kenttä on maantieteellises-
ti läheisin kenttä ja on lähinnä Helsinki-Vantaa kehittymissuuntaa matkustajamäärällisesti. Lontoon Gatwick on eri-
laista lentokenttämuotoa edustava eriytetty kenttä- ja palvelukeskus missä asutus on suhteellisen lähellä. Singaporen 
Changi-kenttä on moninkertaisesti palkittu maailman parhaana kenttänä. Schipolin kenttä Amsterdamin läheisyydessä 
on tieteellisen tutkimuksen mukaan aito aerotropolis.(Kasarda, 2010)

Vertailukohteiden kotikaupungit toimivat myös kaupunkikuvallisen analyysin vertailukohteena. Samankaltaisuudet ja 
erot korostuvat näissä lentokenttäkaupungeissa: kaupunkikuva on erittäin vaihteleva riippuen muun muassa kaupun-
gin iästä, koosta ja taloudellisesta tilanteesta.
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Lentäminen matkustustapana on yleistynyt 1970-luvul-
ta lähtien, ja on tänä päivänä tärkeä kansainvälisen ta-
louden työväline. (Fuller, Harley, 2005; Kasarda, 2001). 
Suihkukoneiden yleistyminen merkitsi lentämisen hal-
penemista, ja sen yleistymistä liikkumismuotona keski-
luokan keskuudessa. Tänä päivänä yritykset lennättävät 
tuotteitaan enenevässä määrin määränpäihinsä, jotta ne 
olisivat asiakkaiden luona niin nopeasti kuin mahdollis-
ta. (Kasarda, 2001) Tämä on vahvistanut lentokenttien 
merkitystä niin kansallisen kuin kansainvälisen talouden 
keskuudessa. Eri maantieteellisten alueiden on vaikea 
kilpailla kansainvälisesti ilman toimivaa lentokenttää. 
Tämä on erityisen tärkeä piirre pääkaupunki- ja metropo-
lialueilla, sillä ne toimivat alueellisen talouden keskipis-
teinä. (Fuller, Harely, 2005)

Useimmilla suurilla kaupungeilla on lentokenttä suh-
teellisen lähellä kaupungin rajoja. Koska lentokenttiä on 
alettu rakentamaan vasta 1900-luvulla, ei niiden asema 
vielä ole yhtä suotuisa kuin rautatieasemilla, jotka usein 
sijaitsevat kaupungin keskustassa. (Fuller, Harely, 2005) 
John D. Kasarda on julkaissut idean lentokenttäkaupun-
gista, “aerotropoliksesta”. Se on lentokentän ympärille 
kehittyvä kaupunki, samaan tapaan kuin kaupunkiraken-
ne on kehittynyt rautatieaseman ympärille. Lentokenttää 
ei enää nähdä “pakollisena pahana”, vaan mahdollisuu-
tena. 

Lentokenttä on jatkuvassa kehityksessä. Tekniikan ja 
kulttuurin muuttuminen vaikuttaa lentokenttään ja sen 
toimintoihin. (Fuller, Harley, 2005) Lentokenttä myös 
muuntaa metropolia. Jotta lentokenttäkaupunki syntyisi, 
on löydettävä tasapaino ilmapuolen ja maapuolen vaati-
musten välillä: on löydettävä yhteinen konsepti. Eri lii-

2. 2. 3.1. Aerotropolis

Kuva 42: Kasarda (2015): Aerotropolis

kennemuotojen yhteensovittaminen on avainasemassa 
tässä prosessissa. Ilman toimivia maaliikennemuotoja, 
ei lentokenttäkaupunki toteudu. Erityisesti joukkoliiken-
ne on tärkeä seikka lentokenttäkaupunkia suunnitellessa. 
Tämä tarkoittaa suunnitteluvastuun jakautumista useam-
malle viranomaiselle. Tätä vastuun monipuolisuutta vah-
vistaa lentokentän vaikutus: se ei rajaudu lentokentän 
fyysisiin rajoihin. (Güller, 2001)

Lentokenttä vaikuttaa ympäristönsä maan arvoon ja 
maankäyttöön, niin ajallisesti kun maantieteellisesti. 
Maantieteellisesti vaikutusalueen raja kulkee noin kym-
menen kilometrin päässä lentokentästä. Ajallisesti, vai-
kutusalueen raja on noin 15 minuutin päässä. Lentokent-
täkaupunki ja sen kehitys aiheuttaa noin 4% enemmän 
liikennettä lentokenttää ympäröiville liikenneväylille. 
(Güller, 2001)
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Helsin-Vantaa on Suomen vilkkaimmin liikennöity kenttä. Siellä liikkuu vuosittain noin 15 miljoonaa matkustajaa. Määrä on nouseva, ja kenttää hallinnoiva Finavia tähtää 20 
miljoonaan matkustajaan vuonna 2020. (Finavia, 13.1.2015 [verkkojulkaisu]) Kentällä on mainiot kehittymismahdollisuudet sijaintinsa puolesta. Ympäröiväiä alueita voidaan ke-
hittää ja kohdistaa lentokentän tarpeisiin. Kenttä on palkittu monen eri tahon toimesta. Nimityksiä on tullut muun muassa maailman parhaana kenttänä kokoonsa nähden (2004, 
Aetra), Euroopan parhaana kenttänä (2007, Reader’s Digest; 2009, Monocle Magazine) sekä Pohjoismaiden parhaana kenttänä (2013, Skytrax) (Finavia, 21.5.2015)

Helsinki-Vantaa

Kentällä työskentelee noin 1500 ihmistä. Suurin osa heistä 
sukkuloivat kentälle. (Finavia, 13.1.2015 [verkkojulkaisu])

Liikenneyhteydet kentälle ovat tällä hetkellä tyydyttävät. Raideyhteyden tarjoava Kehärata, 
entiseltä nimeltään Marjarata, on rakenteilla ja valmistunee kesään 2015 mennessä. Tällä het-
kellä joukkoliikenne kentälle ja kentältä on bussien varassa. Kentällä löytyy hyvät paikoitus-
mahdollisuudet yksityisautoille ja taksiliikenne on vilkasta.

Lentokenttä sijaitsee noin 17 kilometria pohjoiseen Helsingin 
keskuksesta, sekä 5 kilometriä länteen Tikkurilasta

15 miljoonaa vuosittain (Finavia, 13.1.2015 [verkkojulkaisu])

Lentokentän läheisyydessä on asuinrakentamista
 (noin 300 metriä kentältä)

Lentokentän läheisyydessä on toimistorakentamista

1km

Asutus

Viheralueet
Työpaikat
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Kuva 43: Helsinki-Vantaan kymmenen kilometrin vaikutusalue (Karttapohja: Google, 
8.2.20015)

Helsinki
Helsinki on noin puolen miljoonan hengen pieni suurkaupunki, joka mainitaan “unohdettuna unel-
makaupunkina” matkailumielessä. Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja asukasluvun ennustetaan 
nousevan noin puolella miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Pääkaupunkiseudulla olisi tällöin noin 
kaksi miljoonaa asukasta.

Helsingin vanhin talo on Sederholmin talo joka toimii nykyään kaupunginmuseona. Suuri osa kan-
takaupungista rakennettiin 1800-luvulla sekä 1900-luvun alussa. Helsingin keskustan kaupunkikuva 
on yksipuolinen ja eri aikakausien rakennelmat erottuvat selvästi toisistaan. Ympäröivät seudut, ku-
ten Espoo ja Vantaa, ovat rakentuneet enemmän lähiöperiaatteiden mukaisesti: vanhat kyläkeskustat 
ja kartanon maat ovat muodostaneet asuinkeskittymät peltojen keskelle.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun kaupunkikuva on vaikuttanut diplomityöhön paikallisen rakennush-
istorian ja -tapojen kautta, sekä kaavoituksen ja eri rakennusta säätelevien ohjeiden muodosssa.
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Amsterdamissa sijaitseva Schipol on aerotropolis sanan todellisessa tarkoituksessa. Kenttää sekä sen ympäristöä on kehitetty sekoitettujen toimintojen periaatteiden mukaisesti. 
Alueelta löytyykin nykyään niin lentopalveluja, taloustoimintoja sekä asumista. Kenttä on kansainälisesti arvostettu ja Euroopan vilkkaimpia kenttiä. Kuten analyysikuvasta huo-
mataan, kenttä on kehittynytajan saatossa ympäristön ehdoin.

Amsterdam –Schipol

Schipol sijaitsee noin 11,25 kilomteriä Amsterdamista itään
(Airport Distance, 5.2.2015)

52 600 000 matkustajaa (1 500 000 tonnia tavaraliikennettä) 
(Schiphol, Amsterdam Airport, 5.2.2015)

Kentällä työskentelee noin 60 000 henkilöä 
(Schiphol, Amsterdam Airport, 5.2.2015)

Kentän liikenneyhteydet ovat hyvät. Kentältä kulkee junayhteys Amsterdamin keskustaan ja 
monet liikenneväylät kiertävät kentän kautta. Autopaikoitusta on hyvin tarjolla. Taksikin kul-
kee.

Schipholin läheisyydessä on asuinrakentamista 
(noin 200 metriä)

Schipholin läheisyydessä on toimistorakentamista

Asutus

Viheralueet
Työpaikat
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Amsterdam
Hollannin maakunnan pääkaupunki Amsterdam, on 
esimerkki ensimmäisestä modernista suurkaupungista. 
1600-luvulla kaupunki kohtasi nopean rikastumisen, 
kun maailmanlaajuinen kaupankäynti aloitteli – kau-
pungista on lähtöisin muun muassa East India Compa-
ny joka 1700-luvun alussa oli maailman isoin ja rik-
kain yhtiö (Hollis, 2013).

Tämän päivän Amsterdam on kerrostuma vanhaa ja 
uutta. Keskustan 1600-luvulta peräisin olevat taloja ja 
kanaaleja ympäröi uudempi rakennuskerrostuma. Kes-
kustan talot ovat yleensä neljästä kuuteen kerrokseen, 
ja erittäin kapeita. Tonttimaa oli jo 1600-luvulla kal-
lista. Lisää rakennusmaata saatiin ruoppaamalla Ams-
tel-suoaluetta. Kanaaleja rakennettiin kulkuväyliksi.

Keskustassa ensimmäisessä kerroksessa löytyy yleen-
sä kaupalle sija. Ylemmät kerrokset ovat asuinkäytös-
sä. (Hollis, 2013). Nykyisin liikeet ovat omalaatuisia ja 
trendikkäitä. Kaupunki on suosittu turistikohde, ja tar-
joaakin monia kiinnostavia nähtävyyksiä.

Amsterdam on kiinnostava erityisesti 1600-luvun esi-
merkin vuoksi: Amsterdamissa sekoittuivat eri toi-
minnot, ja kaupunki kukoisti. Kanaalit, merenkäynti, 
taide, tiede ja talous ottivat kaikki 1600-luvulla jätti-
harppauksia Amsterdamissa.Kaupunki veti puoleensa 
erilaisia ihmisiä ja näin erilaiset ideat ja ajatukset saat-
toivat kohdata. (Hollis, 2013) Miten tämän ilmapiirin 
saisi luotua Aviapolikseen tänä päivänä, 400 vuotta 
Amsterdamin kultakauden jälkeen?
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København – Kastrup
Kastrupin kentällä liikkuu vuosittain noin 25 miljoonaa ihmistä. Kenttä sijaitsee Öresundin rannalla Kööpenhaminan keskustasta itään noin 10 kilometrin etäisyydellä. Liiken-
neyhteydet kentälle ovat mainiot. Kööpenhaminan keskustaan on raideyhteys sekä junalla että metrolla. Kenttä on helposti saavutettavissa myös autolla. Ruotsiin, Malmöön kau-
punkiin, pääse suoraan junalla, mikä on osittain elvyyttänyt koko salmen ympäröivän alueen taloutta, muiden infrastruktuurihankkeiden myötä. Myös raideyhteys muuhun Tans-
kaan ja Kööpenhaminan kautta Eurooppaan on hyvä. Kentällä on kourallinen parkkitaloja yksityisutoille. Kööpenhaminalla ei ole erinäistä suunnitelmaa Kastrupin kehittämiseen, 
osittain koska kenttä sijaitsee eri kunnan alueella. Vaikka Kastrup on tärkein pohjoismainen lentokenttä, se ei ole vielä yltänyt palkintosijoille asti Skytraxin lentokenttävertailussa.

Kastrupin läheisyydessä on asuinrakentamista
(noin 150 metriä)

Noin 10 kilometriä Kööpenhaminan keskustaan
Noin 32 kilometriä Malmön keskustaan (Ruotsi)

25,6 000 000 (Copenhagen Airports, 5.2.2015)

Kentällä työskentelee noin 23 000 ihmistä
(Copenhagen Airports, 5.2.2015)

Kastrupilta on suora junayhteys Kööpenhaminan keskustaan, mistä jatkoytheydet vievät Eu-
roopaan sydämmeen. Raideliikenne toimii myös Ruotsin ja Norjan suuntaan, Malmön kautta. 
Myös metro kulkee kentälle, kuten paikallisbussitkin. Autopaikoitusta löytyy riittävästi, ja 
taksiverkko toimii kentällä hyvin.

1km

Kastrupin läheisyydessä on toimistorakentamista
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Viheralueet

Työpaikat
Vesi
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Kööpenhamina on viime vuosina ollut keskeisesti eillä kaupunkisuun-
nittelua koskevassa keskustelussa. Siihen on vaikuttanut erityisesti Jan 
Gehlin ajatusten tunnettuuden kasvu sekä globaali pyöräilyinnostus. 
Tanskan pääkaupunki on nostettu malliesimerkiksi kevyen liikenteen 
kaupunkisuunnittelussa, jossa otetaan erityisesti huomioon pyöräilylii-
kenne.

Kööpenhamina perustettiin 1000-luvun alussa.  (Videnskap, 13.1.2015 
[verkkojulkaisu]) 1700-luvulla tulipalot hävittivät suuret osat vanhasta 
kaupunkirakenteesta, ja 1800-luvun brittiläiset pommitukset kylvivät tu-
hoa. 1800-luku oli tosin myös osa ”tanskalaista kultakautta”, kirjailijoi-
neen ja taiteilijoineen. (Guide till dansk guldålder, 13.1.2015 [verkkojul-
kaisu])

Kaupungissa näkyy 1800-luvun rakennustyyli selvästi. Keskusta on tii-
visti rakennettua ja talokorkeus vaihtelee yleensä neljän ja kuuden ker-
roksen välillä. Kiinnostavaa on huomata, että kerroskorkeus voi vaihdel-
la paljonkin talojen välillä, mikä vaikuttaa kaupunkikuvaan ja -siluettiin.

Pyöräilyyn on panostettu viime vuosikymmeninä tuloksellisesti. Kau-
punki on säästänyt terveysmenoissa, turistien määrä on kasvanut ja sen 
mukana matkailijoiden kaupunkiin jättämä kruunumäärä ja kaupungin 
viihtyisyys on lisääntynyt.

Kööpenhmaina on erityisen kiinnostava kokonsa ja sijaintinsa puolesta 
tämän diplomityön puolesta. Kööpenhamina on suurinpiirtein yhtä iso 
kuin Helsinki ja ilmasto muistuttaa suurilta osin pohjoisia olojamme. 
Kööpenhamina on paljon tiiviimpi kaupunki kuin Helsinki. Se on myös 
suositumpi niin matkailijoiden kuin yritysten ja työmatkalaisten keskuu-
dessa, Tämä tekee siitä mainion vertailukohteen: mitä voisimme tehdä 
paremmin täällä Suomessa? Mitä oppeja voimme saada tanskalaisilta?

Kööpenhamina
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London - Gatwick

31 000 000 matkustajaa (Gatwick Airport, 5.2.2015)

40,67 kilometriä Lontoon keskustasta etelään 
(Airport Distance, 5.2.2015)

Pikaraideyhteys Lontoon keskustaan, mistä jatkoyhteydet Englantiin ja Euroopaan. Myös lä-
hijuna- ja taajamajunayhteydet muuhun Iso-britanniaan toimivat hyvin. Bussiyhteys ympäi-
röivään suur-Lontoon alueeseen on hyvä. Alueelta löytyy myös autopaikoitusta.

Kentän lähellä ei ole toimistorakentamista

Kentällä on noin 21 000 työpaikkaa, joista 2500 on 
lentokentän työntekijöitä (Gatwick Airport, 5.2.2015)

Gatwickin lähellä on asuinrakentamista
(noin 200 metriä)

Gatwick on uusin ja pienin Lontoon kolmesta kentästä (Gatwick Airport, 5.2.2015). Kenttää käyttää noin 35 miljoonaa matkailijaa per vuosi. Se on niin sanottu “dispersed airport 
city” (Gatwick Airport, 5.2.2015), eli hajautettu lentokenttäkaupunki. Tämä tarkoittaa että palvelut ovat sijoitettu erilleen itse kentästä, toisin kuin areotropolis-mallissa. Kenttää 
suosivat erinäiset halpa- ja pienlentoyhtiöt (Gatwick Airport, 5.2.2015).

1km

Asutus

Viheralueet
Työpaikat
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Lontoo on maailman vilkaimpia kaupunkeja, erityisesti kokoonsa nähden. Reilun kahdek-
san miljoonan ihmisen kotikaupunki toivottaa noin 15 miljoonaa turistia tervetulleiksi vuo-
sittain.

Lontoon kaupunkikuva on erittäin monipuolinen. Siellä sekoittuvat eri alueet, kuten Sho-
reditchin design-ympäristö ja South Bank-alueen lasiset pilvenpiirtäjät, kuten the Shard 
ja the Gherkin. Myös alueiden sisällä löytyy suuria eroja: 1600-luvun kauppiastalo nojaa 
1950-luvun toimistotaloa vasten, sulassa sovussa.

Kun kävelee Lontoossa, huomaa erityisesti vihreyden. Melkein kaikkialla on puita tai muu-
ta kasvillisuutta; katujen varsilla, parvekkeilla ja katoilla. Vehreä luonto vaikuttaa myöntei-
sesti ihmisen olemukseen (Montgomery, 2013) Ihmisiä asuu myös ydinkeskustassa. Hel-
singissä ihmisten paluumuutto keskustaan on toteutunut vasta viime vuosina. Katukuvassa, 
ensimmäinen kerros koostuu usein näyteikkunoista, palveluista ja avoimesta kaupunkiku-
vasta, kuten Gehl muotoilisi asian. Kaupat ovat levittäytyneet sisätilojensa ulkopuolelle, 
ja markeeraavat reviiriään myös rakennuksen julkisivussa. Kerroskorkeus vaihtelee alueit-
tain. Vaihteluväli on melko tyypillisesti neljästä kahdeksaan kerrosta. Tämä johtuu pääosin 
eri aikakausilla kulloinkin voimassa olleista rakentamisnormeista.

Lontoon kiinnostavuus diplomityön kannalta tulee kaupungin monimuotoisuuden ja katu-
elämän kautta. Miten Veromiehen alueesta saisi samanlaisen elävän, pienten kulmakauppo-
jen ja ihmisvilinän tyyssijan?

Lontoo
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matkustajat

distance from city
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Changi-kenttä Singaporessa on lähellä kaupungin keskustaa, noin 20 kilometrin päässä. Se toimii keskeisenä kansainvälisen matkailun keskittymänä, kuten Helsinki-Vantaa toi-
voo olevansa. Kenttä on myös yksi maailman suurimmista rahtikentistä, kenttä käsittelee vajaat kaksi miljoonaa tonnia rahtia vuosittain. Changin kenttä on saanut useita Skyt-
rax-palkintoja, muun muassa maailman parhaana kenttänä vuosina 2006, 2010 sekä 2013 ja 2014 (Changi Airport, 5.2.2015). 

Singapore - Changi

1km

19,41 km keskustasta itään (Airport Distance, 5.2.2015)

Kentän läheisyydessä on asuinrakentamista
(noin 600 metriä)

Kentän sisäpuolella on toimisto- ja työpaikkarakentamista

53 000 000 matkustajaa (Changi Airport, 5.2.2015)

Kentälle päsee hyvin metrolla. Metrolinja toimii osana kaupungin joukkoliikennereitistöä ja 
metroliikenne onkin joukkoliikenteen selkäranka Singporessa

Noin 40 000 henkilöä (Changi Airport, 5.2.2015)

Asutus

Viheralueet

Työpaikat
Vesi
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Singapore on vertailukaupungeista nuorin. Singaporen alueella on ollut asutusta jo ajanlaskum-
me alusta, mutta tänään tunnettu Singaporen kaupunki perustettiin vasta 1819. (Leitch-Lepoer, 
1989)

Tämän päivän Singapore on tunnettu pilvenpiirtäjistään, taloudellisesta elämästään sekä vehrey-
destään. Noin puolet kaupungin pinta-alasta on puistoa tai istutuksia. Ihmiset käyttävät enim-
mäkseen joukkoliikennettä. Auton omistaminen ja sen käyttö on hyvin kallista. Tämä vaikuttaa 
myös kaupunkikuvaan: kun autoja on vähemmän, tuntuu kaupunki rauhallisemmalta ja verkkai-
semmalta kuin esimerkiksi Shanghai, jonka kaupunkisuunnittelu on paljon autopainotteisempi.

Kaupunkikuva vaihtelee Singaporessa rajusti. Vanhemmat alueet, kuten China ja India Town 
ovat matalammin rakennettuja ja tiiviimpiä, temppeleiden ja pienten kojujen merkitsemiä aluei-
ta. Uudemmat aidatut asuinalueet ovat huoliteltuja ja tarkasti kontrolloituja, missä hyönteiset 
myrkytetään ja yhteinen keskuspuisto on moitteettoman vihreä. Tämä on johtanut muun muassa 
perhosten häviämiseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen Singaporessa. 

Singaporen kaupankäynti on vaihtelevaa. Uudemmilla alueilla se keskittyy amerikkalaiseen 
malliin ostoskeskuksiin, kun taas vanhoja China Town-tyyppisiä alueita leimaa ensimmäisen 
kerroksen kauppa ja ylempien kerrosten asunnot.

Singaporessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Näistä noin 44% on ulkomaalaisia, niin sanottu-
ja ex patriate-ihmisiä, jotka asuvat kaupungissa työnsä tähden. Miten Singapore on integroinut 
nämä ihmiset yhteiskuntaan ja kaupunkiin on kiinnostava tarkastelunkohde Vantaan kannalta, 
jos Vantaa haluaa profiloida Aviapoliksen kansainvälisesti vastaanottavaisena kaupunginosana.

Singapore
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Esimerkkikaupungeista ja -kentistä voimme nähdä niin 
sanotut ”best practices” eli parhaat toimintatavat. Jot-
ta Aviapoliksen alueesta tulisi aito aerotropolis, kuten 
kirjallisuus sanan määrittää, on panostettava seuraaviin 
asioihin:

-liikenneyhteydet
-toimintojen monimuotoisuus
-asuinalueiden viihtyisyys ja houkuttelevuus

2. 2. 3.2. Opittua aerotropoliksesta

Kuva 44: Eri lentokenttäkaupunkeja (Güller, 2001)

Kuva 45: Esimerkki eri tahojen yhteistyöstä lentokenttäkaupungissa: Amsterdam ja Schipol (Güller, 2001)

Liikenneyhteydet, ja erityisesti kevyt liikenne ja mahdollisuus liikkua kentälle ja ken-
tältä ilman autoa, mahdollistavat helpon ja vaivattoman matkustamisen. Kaikilla esi-
merkkikentillä oli mainiot joukkoliikenneyhteydet. Vasta-avattu Kehärata voi olla hy-
väksi tälle seikalle, erityisesti kuin Länsimetro valmistuu 2016.

Toimintojen sekoittaminen ja monimuotoisuus ovat valttikortteja niin Schipholissa 
kuin Changilla, maailman parhailla kentillä. Vantaan kaupungin kannattaa miettiä mi-
ten toimintoja saadaan monipuolistettua kentän ympärillä: toiminnot painottuvat tällä 
hetkellä lentoliikenteeseen ja sen palveluihin. Julkiset ja yksityiset palvelut, pienimo-
toinen ja aikaherkkä ”just-in-time” teollisuus sekä kansainväliset toimijat ovat avain-
asemassa.

Asuinalueiden viihtyisyys kentän lähistöllä on tärkeä jotta toimintojen monimuotoi-
suus toteutuu eikä jää vain työpaikkatoimintojen varaan. Aerolan alue on lähin asuina-
lue, mutta seikka on myös hyvä huomioida yleisesti Aviapoliksen suunnittelussa. Mo-
nimuotoiset ja yllätykselliset asuinalueet, joissa sekoittuu asuminen ja pienimuotoinen 
liiketoiminta, kuten Lontoossa ja Kööpenhaminassa, on toivottavaa. Kerroskorkeus ei 
saa olla liian matala, eikä liian korkea, jos katsomme esimerkkikaupunkejamme. Sin-
gaporen pilvenpiirtäjät luovat tuulitunneleita ja epämielyttäviä julkisia tiloja, kun taas 
Amsterdamin samantyyliset, mutta erilaiset, townhouse-tyyppiset talot luovat eheän 
kaupunkikuvan joka silti ei ole tylsä.
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2. 2. 4. Analyysikuvat

2. 2. 4.1. SWOT-analyysi

S W

O T
-Vantaan ja pääkaupunkiseudun kasvava asukasmäärä
-lentokentän kasvu: työpaikkojen lisääntyminen,
 business-mahdollisuudet, lisääntyvä kansainvälisyys
-tulevaisuus: mahdollinen pikajunayhteys Venäjän kautta  
 Aasiaan (Tikkurilan kautta)
-Vantaan kaupungin joustava suunnittelukäytäntö
-”Internet of Things” ja suomalainen koulutus

-lentomatkustamisen suosion lasku, 
 halpalentojen väheneminen, öljyn hinnannousu
-yritykset päättävät olla asettumatta alueelle niin
 kansallisesti kuin kansainvälisesti
-ihmiset muuttavat muille alueille pääkaupunkisseudulla
-hidas kasvu ja/tai suunnitteluprosessin ongelmat
-SEVESO-laitokset

-lentokenttä
-Tikkurila ja ratayhteys itään sekä pohjoiseen
-suunnittelematonta aluetta, helppo suunnitella
-Aviapolis: aerotropolis
-Jumbo, Flamingo
-Kehä III, Tuusulanväylä: 
 moottoriliikenne pohjoiseen, pääkaupunkiseudulle  
 sekä satama-alueille
-kansainväliset koulut Pakkalassa 
 ja Tikkurilassa

-imago: logistiikkahalleja, autovaltainen
-ei olemassa olevaa brändiä
-puutteellinen infrastruktuuri asutustarpeisiin
-liikennemelu
-”vain mahdollista liikkua autolla”
-hulevesi-ongelma
-maaperän pilaantuneisuus
-kaupungin vähäinen maaomistus
-etäisyys Helsingin keskustaan ja Tikkurilaan

SWOT-analyysi on tehty jotta diplomityöalueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuu-
det sekä uhat identifioitaisiin ja niihin on mahdollista varautua diplomityössä. Alueen 
suurimmat mahdollisuudet ovat sijainti sekä hyvät liikenneyhteydet ja alueen potenti-
aali uusien käytäntöjen kokeilupöytänä. Suurimmat heikkoudet ovat imagon sekä infra-

struktuurin puute. Mahdollisuudet näkyvät erityisesti pääkaupunkiseudun asukasmää-
rän kasvussa, Vantaan kaupungin joustavissasuunnittelukäytännöissä ja ”Internet of 
Things”-teollisuudessa. Uhkia ovat muun muassa lentomatkustamisen tulevaisuus sekä 
muuttuva taloudellinen ilmapiiri
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Työpaikat

Työmatka

Vapaa-aika/liikkeet

Kauppamatkat

Vapaa-ajan liikkuminen

Työpaikat/kaupat

Viheralueet

Liikkuminen viheralueille

LEGENDA

2. 2. 4.2. Reittitarveanalyysi

Diplomityöalueen reittitarpei-
ta työstettiin työpajan kautta. 
Analyysissä kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota Gehlin aja-
tukseen kolmesta eri liikku-
mismuodosta, eli pakollisesta, 
vapaaehtoisesta ja sosiaalises-
ta. 

Suunnittelualueelta liikutaan 
tulevaisuudessa töihin, virkis-
täytymään, sosiaalisissa mer-
keissä ja päivittäisten tarpei-
den hoidon parissa.

Työpaikat

Työmatka

Vapaa-aika/liikkeet

Kauppamatkat

Vapaa-ajan liikkuminen

Työpaikat/kaupat

Viheralueet

Liikkuminen viheralueille

LEGENDA
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pääreitti

pääreitti

viherreitti
viherreitti

sosiaalinen reitti

2. 2. 4.3. Reittitarveanalyysi, kokonaisuus

Reittitarveanalyysi paljas-
ti viisi eri reittitarvetta: kak-
si pääreittiä luoteeseen ja 
itään, sosiaalinen yhteys Kehä 
III:n eteläpuolelle, sekä poh-
jois-eteläsuuntainen viherrei-
tin tarve. Analyysivaiheessa 
katsottiin myös hieman ympä-
röiviä alueita. Nämä ovat jä-
tetty tästä kuvasta pois selkey-
den vuoksi.
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Olemassa oleva reitti

Reittitarve (osittain olemassa)

Reittitarve (ei olemassa)

LEGENDA

2. 2. 4.4. Reittitarveanalyysi

Uusia reittejä tarvitaan jon-
kin verran. Erityisesti matka 
Kehä III:n ja Tuusulanväylän 
risteyksen yli on tällä hetkel-
lä hankala, ja risteys jakaakin 
alueen neljään osaan jotka ei-
vät ole yhteyksissä toisiinsa. 
Suunnittelualueelle on ole-
massa hyvät autoreitit, vaik-
kakin ne eivät johda suoraan 
alueelle. 

Olemassa oleva reitti

Reittitarve (osittain olemassa)

Reittitarve (ei olemassa)

LEGENDA
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Tienvarsi

Viheralue

LEGENDA

Tuleva asuinalue
(muu suunnitelma)

Juna-asema

2. 2. 4.5. Potentiaaliset alueet

Potentiaalia alueella löytyy 
enimmäkseen väylien varrelta 
sekä edellisellä viljelyalueella 
suunnittelualueen keskiosas-
sa. Väylien varret ovat suotui-
sia työpaikkarakentamiselle, 
ja korkea rakennuskanta täs-
sä toimisi suojana asuinraken-
nukselle alueen sisällä. Myös 
moottoriteiden eritasoristeys-
tä voisi käyttää rakentamisel-
le. Esimerkiksi ostoskeskus  
tässä hyödyntäisi joutomaata 
ja vapauttaisi tilaa työpaik-
ka- sekä asuinrakentamiselle 
Kehä III:n eteläpuolella.

Tienvarsi

Viheralue

LEGENDA

Tuleva asuinalue
(muu suunnitelma)

Juna-asema
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Arvonlisäys
Arvonlisäys on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan ja sen valmistukseen käytettyjen 
hyödykkeiden ostohinnan erotus. 

Aineelliset hyödyt
Kaavatalouden laskelmissa eritellään kaavan toteutuksesta kunnalle aiheutuvia tuloja 
ja menoja. Tuloihin, tai aineellisiin hyötyihin, lasketaan muun muassa tontinmyynnistä 
saatavat tulot, erinäiset liittymismaksut sekä maanomistajilta saatavat korvaukset. (An-
dersson, 1991)

Aineelliset kustannukset
Aineellisiin kustannuksiin, tai menoihin, eritellään esimerkiksi niin kaavoituskustan-
nukset kuin kustannukset jotka syntyvät alueen saattamisesta rakennuskelpoiseksi. 
(Andersson, 1991)

Aineettomat hyödyt
Aineettomat hyödyt ovat esimerkiksi ihmisten kohonnut terveys hyvien suunnittelurat-
kaisujen seurauksena. Näitä hyötyjä on vaikea määrittää mitattavissa yksiköissä.

Aineettomat kustannukset
Aineettomat kustannukset ovat esimerkiksi kohonneet auto-onnettomuudet huonon va-
laistuksen seurauksena. Näitä haittoja on vaikea määrittää mitattavissa yksiköissä.

Cleantech-yritystoiminta
Cleantech-yritystoiminta hyödyntää ympäristöosaamista, eli ” elinkaariajatteluun pe-
rustuvaa suhteellista energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ympäristövaikutusten hai-
tattomuutta. Puhtaat teknologiat (cleantech) taas sisältävät kaikki tuotteet, palvelut, 
prosessit ja järjestelmät, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden 
vaihtoehdoista.” (Sitra, 2007, s.9)

Epäsuorat vaikutukset
Epäsuorat vaikutukset (epäsuora työllisyys ja epäsuora arvonlisäys) aiheutuvat rakenta-
misessa tarvittavien materiaalien ja palveluiden tuottamisesta

Kulut
Kulut ovat projektin tuottamia kustannuksia. Kuluihin lasketaan muun muassa jäteput-
kisysteemin rakennus,  toimijoiden löytäminen (lähiruokatuotanto, P-talot, rakennutta-
jat, työpaikkatoimijat), puistoalueen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, vesiaiheiden 
suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, maaperän puhdistaminen, infran rakentaminen, 
joukkoliikenteen suunnittelu ja pyörittäminen? (Eller HSL?), väylien osittainen katta-
minen sekä palvelujen järjestäminen rakennettavalle alueelle.

Suorat vaikutukset
Suorat vaikutukset (suora työllisyys ja suora arvonlisäys) aiheutuvat rakentamistyöstä- 
ja kustannuksista

Säästöt
Säästöt ovat suunnitelman tuomia säästöjä kunnan bujdetissa. Esimerkkejä säästöistä 
ovat infrastruktuurin ylläpitäminen: ylläpidon tarve vähenee jos esimerkiksi tiet jou-
tuvat vähemmän kuormituksen alaisiksi. Terveyskustannuksissa säästöjä syntyy muun 
muassa vähentyneiden palvelutarpeiden kautta, jos ihmiset ovat terveempiä.

Talousvaikutukset
Vaikutus arvonlisäykseen (kts. arvonlisäyksen määritelmä)

Tulot
Tulo on ”hyödykkeen myynnistä saatu rahamääräinen vastike” (MOT sanakirja, hur re-
ferera?). Kaavataloudellisiin tuloihin lasketaan muun muassa tonttien arvonousu, työ-
paikkojen tuoma arvonlisäys,  verokertymä (työpaikat, asukkaat) sekä rahoitus. 

Työllisyysvaikutukset
Vaikutukset työllisyyteen henkilötyövuosina (HTV) mitattuna.

2.3. Kaavatalous

2. 3. 1. Määritelmät
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Kuvatut vaikutukset

Yhteiskunta-
taloudelliset 
vaikutukset Nettovaikutukset

kunnalle

Talous- ja 
työllisyysvaikutukset

Rakentamisen 
vaikutukset

Liikenne ja liikkuminen

Yritystoiminnan 
vaikutukset

Palvelutuotannon kustannukset

Kuntien maanhankinta

Kuntien osuus julkisista investoinneista

Tontien myynti- ja vuokratulot sekä 
maankäyttömaksut

Yhteisöverotulot

Kunnallisverotulot

Työllisyysvaikutukset

Yritystoiminta

Toimitilarakentaminen

Asuntorakentaminen

Kunnan tulot

Kunnan menot

Kiinteistöverotulot

Valtionosuudet
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2. 3. 2. Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

2. 3. 2.1. Kaavatalouden tausta

Kaavatalous on kaupunkisuunnitteluun verrattuna suhteellisen uusio ilmiö. Kaupun-
keja on suunniteltu antiikin ajoista saakka, mutta kaupunkien suunnittelun taloutta on 
tutkittu vasta 1900-luvulta lähtien. Ensimmäiset tieteelliset viittaukset kaavatalouteen 
ovat Evansin (2003) mukaan R. M. Haigin artikkelit julkaisussa the Quarterly Jour-
nal of Economics vuonna 1926.  Haig photi näissä julkaisuissa New Yorkin maan ar-
vosta, eroista maan arvossa kaupungin keskustassa ja sen laitamilla ja kyseisen arvon 
vaikutuksesta eri taloudellisiin toimijoihin. Kaavan taloudellisia vaikutuksia ryhdyt-
tiin tutkimaan kunnolla 1950-luvulla, ja keskustelu yleistyi 1970-luvulla. Sosiaalinen 
ja arkkitehtooninen kokonaiskuva täydentyi taloudellisella osiolla. 1960-luvulla talou-
den tutkijat keskittyivät sosiaalisiin hyötyihin ja haittoihin sekä hyvinvointiin. 1970- ja 
1980-luvuilla kaavataloudessa käytettiin yleensä ”hedonic analysis”-mallia taloudellis-
ten vaikutusten arvioimiseen kiinteistömarkkinoilla. (Evans, 2003) Tämä malli pyrkii 
jaottelemaan heterogeenisen tuotteen, tässä tapauksessa kiinteistön tai rakennukseen, 
mitattaviin osiin, joista voidaan päätellä mahdolliset taloudelliset vaikutukset. Raken-
nuksen osalta nämä mitattavuudet voivat olla esimerkiksi huoneiden lukumäärä tai etäi-
syys kaupungin keskustasta. 

Kaavatalous vaikuttaa niin myönteisesti kuin kielteisesti kaava-alueeseen. Uusi ostos-
keskus voi esimerkiksi tuottaa liikennettä ja melua, mikä laskee lähikiinteistöjen arvoa. 
Toisaalta ostoskeskus voi hyödyttää lähikiinteistöjä palveluilla, mikä nostaa niiden ar-
voa. Evans (2003) toteaa tutkijoiden keskittyneen negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin kun-
nes Li ja Brown totesivat positiivisten ulkoisvaikutusten olemassaolon 1980. 1990-lu-
vulta eteenpäin kaavatalouden tutkijat ovat keskittyneet niin sanottuun ”positiiviseen 
talouteen” (positive economics). Positiivinen talous on talouden lähestymistapa, joka 
keskittyy tutkitun asian jaottelemiseen mitattaviin yksiköihin. ”Positiivinen talous pyr-
kii kuvaamaan mikä oli, mikä on ja mitä tulee olemaan” (Squires, 2013, s.183).  Positii-
visen talouden vastaparina toimii normatiivinen talous. Normatiivinen talous keskittyy 
talouden koettuun reiluuteen ja ”minkä pitäisi olla” (Squires, 2013, s.183). Esimerkkinä 
positiivisen ja normatiivisen talouden eroista voidaan käyttää fair trade-merkkiä. No-
martiivisen talouden mukaan tämä brändi toimii koska kuluttajat haluavat että tuotta-
jilla on oikeus reiluun tulotasoon. Positiivinen talous keskittyy hinnan vaikutuksiin esi-
merkiksi myyntiin ja tuottajan mitattavaan tulotasoon. 

2. 3. 2.2. Kaavatalouden määritelmä

Kaavatalous tarkoittaa kaavan toteutumisen myötä syntyviä kuluja ja tuottoja, sekä 
näiden erotusta (Mao, 1966). Tehokas ja hyödyllinen kaavasuunnittelu voi muuttaa 
kehityksen suunnan, vaikuttaa kulutuksesta syntyviin kustannuksiin ja hyötyihin sekä 
muuttaa suorien ja epäsuorien kulujen ja tuottojen suhdetta. Kaavasuunnittelussa voi-
daan käyttää hyväkseen kustannus-hyötyanalyysiä (cost-benefit). (MOT, 26.1.2015)

Lichfield (1960) määrittelee kaavataloutta kartoittavan prosessin. Se aloitetaan määrit-
telemällä kaavoituksen päämäärät. Tämän jälkeen rajataan kaavaan sisältyvät projektit 
omaksi kokonaisuudekseen ja tehdään näille ”kanssa ja ilman” (”with or without”)-ana-
lyysi. Tämä tarkoittaa vertailua eri projekteista toteutuessa (”kanssa”) sekä toteutumat-
ta (”ilman”). Lichfield (1960) määrittelee myös kustannukset ja hyödyt. Kustannus on 
projektin toteuttamiseen käytettyjen palvelujen ja hyödykkeiden arvo. Hyöty on tuotet-
tujen palvelujen tuoma arvo. Kustannusanalyysin jälkeen tarkastellaan, missä kustan-
nukset ja hyödyt kohtaavat, eli katsotaan onko kaavoitusprojekti toteuttamisen arvoi-
nen.

Mao (1966) määrittelee kaavoituksesta saatavat kustannukset ja hyödyt hieman tarkem-
min kuin Lichfield. Kustannuksiin kuuluvat Maon mukaan muun muassa hallinnolliset 
kulut, sekä selvitykseen, suunnitteluun ja kartoitukseen menevät kulut. Myös rakennus-
ten purkamiskustannukset, sekä purettujen rakennusten arvo lasketaan mukaan. Julkiset 
parannustyöt ovat myös osa kustannuksia. Hyötyihin kuuluvat muun muassa resurssien 
parempi allokointi, maan arvonnousu, julkisten parannustöiden arvo, sekä suunniteltu-
jen yhteisöjen esteettinen ja kulttuurinen arvo. Myös paikallisen talouden parantuminen 
lasketaan hyödyksi. Kun tehdään kaavataloudellista tarkastelua, on myös syytä ottaa 
huomioon omaisuuden sosiaalinen kustannus. Julkisiin projekteihin käytetyillä resurs-
seilla on vaihtoehtoiskustannus yksityisillä markkinoilla, eli resurssien arvo vaihtoeh-
toisessa käytössä. Omaisuuden sosiaalinen kustannus tarkoittaa tätä vaihtoehtoiskus-
tannusta. (Mao, 1966)

Käytännön syistä kaavan taloutta on syytä tarkistaa lukuina. Tämä mahdollistaa eri 
vaihtoehtojen sekä ratkaisujen vertailun, sekä päätösprosessin yksinkertaistamisessa. 
(Lichfield, 1960)
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2. 3. 2.3. Kunta ja kaavatalous

“Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytet-
tävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. (Finlex, 6.3.2015/204) Kun-
nan on siis huolehdittava kaavoituksesta auleellaan. Tässä työssä käsittelen Vantaan 
kaupunkiin kuluvaa aluetta, joten kaavataloudellinen analyysi rajautuu kunnan kaavoi-
tukseen.

Yleensä kunnat keskittyvät suoriin kuluihin ja tuloihin, kuten palvelujen tuottamisesta 
syntyviin kuluihin, tai verotuloihin. Tämä ei ota huomioon aineettomia haittoja ja hyö-
tyjä, joilla voi olla merkitystä kaava-alueen talouteen. (Lichfield, 1960) Näihin kuulu-
vat muun muassa turvallisuuden tunne sekä historialliset arvot. 

Osallisia kaavaprosessissa ovat muun muassa maanomistajat, niin kaava-alueen si-
sällä kuin sen ympärilläkin, eri virastot, jotka ovat osallisina alueen kehityksessä, sekä 
kunnallinen hallinto, joka vastaa yhteisistä palveluista, kuten kouluista ja terveyden-
huollosta. Käyttäjät ovat myös osallisia kaavaprosessissa. Käyttäjät voidaan jakaa kah-
teen ryhmään: yksittäin palveluja käyttävät sekä yhteisesti palveluja käyttävät. Ensim-
mäiseen ryhmään kuuluvat asukkaat, eri elinkeinonharjoittajat sekä teolliset käyttäjät. 
Toiseen ryhmään kuuluvat kunnallisesti tuotettujen toimintojen, kuten puistojen ja ka-
tujen, käyttäjät. (Lichfield, 1960)

2. 3. 2.4. Diplomityöalue ja kaavatalous

Pääkaupunkiseudun ja lentokentän kehityssuunnitelmat kohtaavat toisensa Veromie-
hessä. Kehä III ja Tuusulanväylä risteävät Aviapolis-alueen koiliskulmassa. Aviapolis 
on kaavataloudellisesti monimuotoinen: osallisia tässä ovat väestön määrän lisäys, työ-
paikat sekä uusi kaupunkirakenne. 

Kaava-alueella sijaitsevia teknisen huollon järjestelmiä ja laitoksia ovat vesihuolto-
verkko, maakaasuverkko sekä sähkön jakeluverkko. Lähistöllä sijaitsee  myös säh-
köasema sekä useita voimalinjoja.

Alueella tarvitaan infrastruktuurin parannusinvestointeja.

Kuva 46: Jätkäsaaren kapeat kadut rakentuvat (20.4.2015)
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2. 3. 2.5. Riskianalyysi

Riski on kielteisen lopputuloksen todennäköisyys kerrottuna sen aiheuttamilla mene-
tyksillä. Riski on mahdollisuus negatiivisesta lopputuloksesta, epäonnistuminen tai 
uhan todennäköisyys. Riski voi olla sisäinen tai ulkoinen. (Andersson, 1991)

Diplomityöaluetta koskevat riskit ovat suurimmilta osin ulkoisia. Suurimmat riskit 
ovat lentokentän merkityksen väheneminen sekä muuttoliikkeen vähentyminen. Nämä 
seikat vaikuttaisivat kielteisesti alueen työllisyyteen sekä ihmisten haluun asua siellä. 
Myös koulutusasteen alentuminen luo riskejä alueen työllisyydelle, uusien työpaikko-
jen vähentyessä. Kansainvälisen kaupankäynnin väheneminen voi myös vaikuttaa kiel-
teisesti alueen liiketoimintaan ja tavoitteisiin saada kansainvälisiä toimijoita alueelle.

2. 3. 3. Yhteenveto

Veromiehen alue on suurimmilta osin työpaikkavaltaista teollisuusaluetta. Alueella on 
pitkät historialliset juuret, mutta viimeisten vuosikymmenten nopeatempoinen teollis-
tuminen on tehnyt alueesta juurettoman ja väljäyttäneet mielikuvia alueesta. Suuret lii-
kenneväylät rajaavat aluetta etelästä ja idästä ja liityttävyys ympäristöön on heikkoa. 

Itse diplomityöalue on tällä hetkellä yksipuolista teollisuus- ja työpaikka-aluetta. Alu-
eessa on toki suurta pontentiaalia Aviapolis-hankkeen myötä: alueella on tilaa rakentaa 
uutta ja olemassaoleva kaupunkistruktuuri mahdollistaa uuden kokeilun sekä monipuo-
lisen kaupunkirakenteen. Alueen maaperä hankaloittaa maanalaista rakentamista, mutta 
muuten hyvät olosuhteet tasapainoittavat tätä hieman.

Kuva 47: Veromiehen tulevaisuus? Tallinna, Rotterman (18.9.2014)

Kuva 48 > Veromiehes tänään (6.6.2014)
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Määränpää:
Onnellinen “veromies”

1.  Onnellinen ihminen
2.  Läheinen kaupunki
3.  Talous mukana

Pääperiaatteet:

4.  Luonto lähellä
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Talous
Toimintojen läheisyys
Vantaan asukaskasvu
Arkiliikunnan tärkeys
Uudet työn muodot

Tila-analyysi
Savimaasto
Hulevesiongelma
Ei suojeltavia eläin- tai kasvilajeja
Okmetik ja Seveso-direktiivi
Aviapolis-hanke
Auramo ja teollisuusperintö
Historian kytkökset matkailuun
Liikenneväylät ja lentoreitit
Vantaan asukaskasvu

Jan Gehl
Ihmislähtöinen suunnittelu
Taso- ja vauhtierot liikkumisessa
Vapaaehtoiset toiminnot
Sosiaalinen kontakti

Charles Montgomery
Onnellinen ihminen
Luonnon merkitys
Vaihtelevuus kaupunkitilassa
Ihmissuhteet ja sosiaaliset verkostot

Tausta Konkretia

Onnellinen ihminen
Ihmislähtöinen suunnittelu
Taso- ja vauhtierot liikkumisessa
Vapaaehtoiset toiminnot
Sosiaalinen kontakti

Taloudellisesti toimiva
Päätökset tehdään talous mielessä
Mahdollistetaan yrittäjyys

Läheinen kaupunki
Ihmislähtöinen suunnittelu
Taso- ja vauhtierot liikkumisessa
Vapaaehtoiset toiminnot
Sosiaalinen kontakti

Luonto lähellä
Ei kellarikerroksia
Hulevesiratkaisut
Seveso ei vaikuta suuremmin
Tarve meluesteelle väylien varteen
Luonnonläheisyys taattava

Esimerkki

Luonto lähellä
Puisto hulevesien hallintaan joka samalla toimii 
alueen asukkaiden virkistys- ja ulkoilualueena

Onnellinen ihminen/läheinen kaupunki
Hitaampi liikenne, esimerkiksi 5km/h, luo parem-
mat puitteet sekoitetulle liikenteelle. Tämä mahdol-
listaa kävelyn ja näin ollen kaupungin toimivuudelle 
pakolliset sosiaaliset tapaamiset.

Taloudellisesti toimiva
Pyöräily edesauttaa arkiliikuntaa ja ihmisten yleis-
kuntoa. Pyöräilevässä kaupungissa terveyspalvelu-
ja käytetään vähemmän kaikissa ikärymhissä, ja inf-
rastruktuuri kestää pidempään.
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Suunnitelma

Konsepti

Kaavatalous



62

3.Kehityssuunnitelma
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Havainnekuvassa nähdään 
alueen luonne. Alue on tiivis 
ja kylämainen. Kulkuyhtey-
det on suunniteltu ihminen, ei 
auto, mielessä, ja kadut ovat 
näin ollen poukkoilevia ja 
monimuotoisia. Katutilat ovat 
vaihtelevia, ja istutukset sekä 
rakennuksien ja kaupunkitilan 
yksityiskohdat tuovat suojaa 
ja tunnelmaa.

Havainnekuvassa nähdään 
korkeuserot kerrosnumerojen 
kautta. Alueen keskiön, pää-
väylien risteyksen, lähettyvil-
lä sekä pääväylien ympärillä 
korkeudet ovat pääosin viittä 
ja kuutta kerrosta. Korttelei-
den sisällä ja puiston lähel-
lä korkeudet ovat tavallisesti 
neljä kerrosta. 

Kulkuyhteydet on suunniteltu 
ihmisen, ei autolla liikkuvi-
en mukaan. Kadut ovat moni-
muotoisia ja katutilat vaihte-
levia. Istutukset, rakennusten 
muodot ja kaupunkitilan yk-
sityiskohdat antavat suojaa ja 
luovat tunnelmaa.

k-m2 602 800
asuntoneliöitä 166 300
kaupallista tilaa 247 200
elämyskeskus 189 300
asukkaita ~3700

Havainnekuva

1:5000
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Kaupunkikuvakaavio

GSEducationalVersion

Uusi työpaikka-/teollisuusrakennus | vanha

työpaikka-/teollisuusrakennus

Keskeistä katutilaa rajaavat julkisivut, joiden tulee

muodostaa kokonaisuus. Rakennukset saavat olla

värikkäitä, huomiota herättäviä ja näyttäviä. Kattomuodot

saavat olla lennokkaita. Kerroskorkeus saa vaihdella ja

erityisesti katutason tiloihin ja sisäänkänyteihin on

kiinnitettävä erityistä huomiota.

Viheralue

Kerrostalokorttelikokonaisuudet jotka jakavat sosiaalisia

palveluja, kuten pyykituppa jne. Korttelin sisällä on helppo

liikkua, ja suunnittelussa pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja

materiaaleihin. Korttelien välillä voi olla suuriakin eroja

materiaaleissa ja ulkomuodossa.

Pikkutalomaiset korttelikokonaisuudet jotka jakavat

sosiaalisia palveluja, kuten pyykituppa jne.

Yksittäiset talot muodostavat sosiaalisen kokonaisuuden, ja

yhteys puistoon on tärkeässä asemassa. Suunnittelussa

pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja materiaaleihin koko

alueella.

Teollisuus/työpaikka-alue

Koulutus | Tutkimus ja koulutus sekoitettuna muihin

toimintoihin

Uusi rakennus | vanha rakennus

Sosiaalinen kohtauspaikka, kuten pyykkitupa, pyöräkellari,

kerhotila, konepaja tai vastaavaa.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä aukiotila, jota korostaa

istutukset sekä vesielementti (suihkulähde, puro, silta, jne.)

1:5000
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Uusi työpaikka-/teollisuusrakennus | vanha

työpaikka-/teollisuusrakennus

Keskeistä katutilaa rajaavat julkisivut, joiden tulee

muodostaa kokonaisuus. Rakennukset saavat olla

värikkäitä, huomiota herättäviä ja näyttäviä. Kattomuodot

saavat olla lennokkaita. Kerroskorkeus saa vaihdella ja

erityisesti katutason tiloihin ja sisäänkänyteihin on

kiinnitettävä erityistä huomiota.

Viheralue

Kerrostalokorttelikokonaisuudet jotka jakavat sosiaalisia

palveluja, kuten pyykituppa jne. Korttelin sisällä on helppo

liikkua, ja suunnittelussa pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja

materiaaleihin. Korttelien välillä voi olla suuriakin eroja

materiaaleissa ja ulkomuodossa.

Pikkutalomaiset korttelikokonaisuudet jotka jakavat

sosiaalisia palveluja, kuten pyykituppa jne.

Yksittäiset talot muodostavat sosiaalisen kokonaisuuden, ja

yhteys puistoon on tärkeässä asemassa. Suunnittelussa

pyritään yhtenäiseen ilmeeseen ja materiaaleihin koko

alueella.

Teollisuus/työpaikka-alue

Koulutus | Tutkimus ja koulutus sekoitettuna muihin

toimintoihin

Uusi rakennus | vanha rakennus

Sosiaalinen kohtauspaikka, kuten pyykkitupa, pyöräkellari,

kerhotila, konepaja tai vastaavaa.

Kaupunkikuvallisesti merkittävä aukiotila, jota korostaa

istutukset sekä vesielementti (suihkulähde, puro, silta, jne.)

Kaupunkikuvakaavio: referenssejä

Singapore Technical University (5.3.2015)

Amager Resource Center, 
BIG (20.8.2014)
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Vesiaiheet
Alueen luonne syntyy ve-
siaiheista. Kirkonkylänoja 
otetaan alueen keskiöön, 
virkistysalueen fokuspis-
teenä. Asuinalueen läpi 
kulkeva pääreitti merki-
tään vesiaihein: vesiai-
heisin taideteoksin, suih-
kulähtein ja vastaavin 
toteutustavoin.

Vesiaiheiden paikat pää-
reitin varressa on merkitty 
viereiseen kartaan.

1:5000
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Referenssikuvat
Vesiaiheet

Kuva 49: Mustangs at las Colinas, Robert Glen (viitattu 14.6.2015) Kuva 50: Henri Kari (viitattu 17.9.2015)

Kuva 51: Aqualand Torremolinos, Espanja (viitattu 14.6.2015)
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Hulevedet
Alueen hulevesiongelma 
on ratkaistu hulevesipuis-
tolla. Tarkempi huleve-
sisuunnittelu tulee tehdä 
asemakaavoituksen yhtey-
dessä.

Rakennusmateriaaleja va-
litessa tulee ottaa huleve-
det huomioon. Tiepinnat 
eivät saa olla läpäisemä-
töntä mateiraalia, kuten 
asfalttia. Pikemmin tulee 
suosia kivilaatoitusta, joka 
edesauttaa veden imeyty-
mistä.

1:5000
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Viheralueet
Vihersuunnittelu jakautu-
vat kolmeen eri tyyppiin: 
puistoon, pihoihin sekä is-
tutuksiin. 

Puisto on suunnitte-
lualueen yhteinen, noin 
1,84 hehtaaria suuri vir-
kistysalue. Puisto toimii 
samalla hulevesien vii-
vytyksessä. Puisto on jo 
suunniteltu Vantaan kau-
pungin toimesta.

Pihat ovat asuinkorttelien 
sisäisiä viheralueita. Piho-
jen suunnittelu ja ylläpito 
on korttelikohtaista.

Istutukset ovat pääosin 
puita, joilla rajataan ja ke-
hystetän katutilaa. Puut 
ovat erikokoisia sekä 
-tyyppisiä. Paikoitellen 
löytyy myös pensaita ja 
kukkaistutuksia, erityisesti 
julkisissa puistoissa.

m2 38 8100
puistot 19 600
pihapiirit 23 000
muut viheralueet 135 400
elämyskeskus 210 000

1:5000
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Puoliyksityiset korttelipihat

Yksityiset julkiset alueet

Julkiset puistot

Muut viheralueet (tienpientareet jne.)

Viheralueet
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Puoliyksityiset korttelipihat

Yksityiset julkiset alueet

GSEducationalVersion

Pysäköintiä varten rakennute-
taan yksityisiä automatisoituja 
paikoitustaloja. Paikoitustalot 
sijaitsevat asuinalueen ulko-
puolelle, jotta jalankulkija voi 
liikkua paremmin alueella. 
Paikoitustalot palvelevat päi-
visin ympäröiviä työ- ja toi-
mitilarakennuksia, ja iltaisin 
sekä viikonloppuisin alueen 
asukkaita. Autoilu on alueella 
sallittu, mutta tiukkojen nope-
usrajoitusten puitteissa.

Pelastusajoneuvot voivat liik-
kua esteettömästi alueella, ja 
invaliideille löytyy paikoitus-
mahdollisuuksia kaduilla ja 
pihapiirissä.

m2  80 000
P-paikkoja ~5000

Paikoitustalot

50 000

8700

3400

4900

2800

9500

1:5000
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GSEducationalVersion

Kuvassa näkyvät paikoitusta-
lot sekä näiden vaikutusalu-
eet. Ympyrät kasvavat aina 
100 metriä, kolmeensataan 
metriin. Diplomityöalueella ei 
ole lainkaan paikkaa josta oli-
si suhteettoman pitkä matka 
paikoitusalueelle. Ainoastaan 
luoteisnurkka on hyväksyttä-
vän ja heikon matkan päässä, 
mutta täällä onkin pääasias-
sa peruskoulu, jonka käyttäjät 
eivät paikoituspalveluja nor-
maalisti käytä.

Paikoitustalot ja niiden 
vaikuttavuusalue

Paikoitus

GSEducationalVersion

10
0 m

10
0 m

10
0 m

1:5000
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GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Joukkoliikenne palvelee 
aluetta hyvin. Noin kilometrin 
päässä on Aviapoliksen uusi 
juna-asema, ja alueen vie-
reen on suunniteltu pikaraitio-
tielinjaus.

Kuvassa näkyvät raitiotie- 
sekä bussipysäkit, sekä näi-
den vaikutusalueet. Ympyrät 
kasvavat aina 100 metriä, kol-
meensataan metriin. Raitio-
tiepysäkkien vaikutusalue on 
600 metriä, mikä on merkittu-
ykarttaan. Diplomityöalueella 
ei ole lainkaan joukkoliiken-
teen ulkopuolelle jääviä aluei-
ta.

Joukkoliikenne-
pysäkit ja niiden 

vaikutusalueet

GSEducationalVersion

Bussipysäkin 
vaikutusalue
Raitiovaunupysäkin 
vaikutusalue

Pysäkki

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

10
0 m

10
0 m

10
0 m

1:5000
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GSEducationalVersion

Viheralue

Asuinalue

Työpaikka-alue

Kaupallinen alue

Hyvä näkyvyys

Viheralue

Asuinalue

Työpaikka-alue

Kaupallinen alue

Hyvä näkyvyys

Tummemmat kohdat kuvassa 
ovat paremman palvelun pii-
rissä: joko lähellä yhtä ase-
maa, tai kahden (tai useam-
man) aseman vaikutuspiirin 
sisällä.

Joukkoliikenneanalyysi

1:5000

GSEducationalVersion

Viheralue

Asuinalue

Työpaikka-alue

Kaupallinen alue

Hyvä näkyvyys

Viheralue

Asuinalue

Työpaikka-alue

Kaupallinen alue

Hyvä näkyvyys
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GSEducationalVersion

434,774 m2

761,757 m2

1 814,807 m2

434,774 m2

1 972,730 m2

717,318 m2

10 350,750 m2

Alueen pääkäyttäjä on käve-
levä ja pyöräilevä ihminen. 
Alueella liikutaan näiden hen-
kilöiden ehdoilla. Jalankulki-
ja kävelee noin viiden kilo-
metrin tuntinopeudella. Näin 
ollen asuinalueen nopeusra-
joitus on viisi kilometria tun-
nissa. Ympäröivien katujen 
rajoitus on hieman nopeampi, 
15 kilometria tunnissa. Näin 
saadaan aikaiseksi toimiva 
jaettu katutila, jossa jalankul-
kijoiden ei tarvitse väistellä 
kaahaavia autoja. Nopeusra-
joitukset, yhteydessä etäisyy-
teen paikoitukseen, myös vä-
hentävät kanustimia autoilla, 
ja edesauttavat näin pyöräilyä 
ja kävelemistä.

Nopeusrajoitukset

Max 15km/h

Kävelyalue - max 5km/h

1:5000
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GSEducationalVersion

Olemassaolevia rakennuk-
sia pyritään pitämään käytös-
sä mahdollisuuksien mukaan. 
Ainoastaan alueen luoteis- ja 
kaakkoiskulmassa olevat ra-
kennukset puretaan, jotta kau-
punkirakennetta saadaan täy-
dennettyä näiltä osin.

Auramon punatiiliset teolli-
suushallit jäävät koulutuk-
sen, start up-toiminnan ja 
tutkimuksen kehdoksi. Malli-
na toimii the Plant Chicagos-
sa, urbaanin lähituotannon ja 
hydrofonisen viljelyn keskus.

Etolan talo jää paikoilleen ku-
nes omistaja haluaa muuttaa 
asiaa. Sen ympärille ja pääl-
le kaavaillaan tilapäistä asu-
mista, esimerkiksi opiskeli-
ja-asuntoloita.

Olemassaolevat
rakennukset

säilytettävät rakenukset 
(kaupallinen)

säilytettävät rakenukset 
(uusi käyttötarkoitus)

purettavat rakennukset1:5000
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Havainnekuva koossa 1:1000 
antaa tarkemman kuvan kau-
pungin toiminnallisuudesta 
ja rakenteesta. Esimerkkinä 
lyhyen aikavälin paikoitus-
mahdollisuuksia on sijoitettu 
pääreittien varrelle ja mietitty 
sisäänkäyntien paikkoja. Se-
koitettu katutila tulee esiin ki-
veyksen avulla, ja pääkatujen 
risteyksen kohtaamispaikkaa 
on jäsennelty suihkulähteen 
avulla. Joidenkin korttelien si-
säpihoille on suunniteltu niin 
yhteistä pihatilaa kuin alim-
man kerroksen asukkaille 
omat pienet puutarhat. Puis-
ton vieressä sijaitsevaan ma-
talampaan taloon on myös 
sijoitettu päiväkoti mikä mah-
dollistaa hyvät yhteydet luon-
toon ja tulevaan kouluun puis-
ton toisella puolen.

Havainnekuva
1:1000

GSEducationalVersion
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Koulu

Paikoitushallit

Asuinrakennukset

Kaupat, töypaikat ja palvelut

Alueen rakenne
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Leikkaukset

GSEducationalVersion

A

A'

B

B'

C'

C

D

D'

Leikkauksilla näytetään alueen ilme sekä suhteet talojen, 
kerrosten ja ympäristön välillä. Valitut leikkaukset näyttä-
vät neljä päänäkymää: keskusaukion (A-A’), automatisoi-
dun paikoitushallin sekä sivukadun (B-B’), alueen keskus-
puiston ja eri vaihtoehtoja kattojen muodoiksi (C-C’) sekä 
uuden ostoskeskuksen periaatesuunnitelman (D-D’).

Kuva 52: Leikkaus A-A’, 1:500
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Kuva 53: Leikkaus B-B’, 1:1000

Kuva 54: Leikkaus C-C’, 1:1000
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Kuva 55: Leikkaus D-D’, 1:1000

Elämyskeskus

Hotelli- ja elämyspalvelut

Myymälä- ja toimistotilaa

Paikoitustilaa

Puisto, esiinytmistilaa
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Referenssikuvat
Kauppakeskus / elämyskeskus siltana
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4.Kaavatalous

Yhteiskunta-
taloudelliset 
vaikutukset Nettovaikutukset

kunnalle

Talous- ja 
työllisyysvaikutukset

Rakentamisen 
vaikutukset

Liikenne ja liikkuminen

Yritystoiminnan 
vaikutukset

Palvelutuotannon kustannukset

Kuntien maanhankinta

Kuntien osuus julkisista investoinneista

Tontien myynti- ja vuokratulot sekä 
maankäyttömaksut

Yhteisöverotulot

Kunnallisverotulot

Työllisyysvaikutukset

Yritystoiminta

Toimitilarakentaminen

Asuntorakentaminen

Kunnan tulot

Kunnan menot

Kiinteistöverotulot

Valtionosuudet

4.1. Suunnitelman kaavataloudelliset vaikutukset
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4. 1. 1.  Talous- ja työllisyysvaikutukset

4. 1. 1.1. Rakentamisen vaikutukset

Tiivis rakentaminen tuottaa säästöjä infrastruktuurin ja energian alueilla ja vähen-
tää liikkumiseen kulutettua ajankäyttöä, millä on epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. 
(McIndoe et al, 2005) Tämä on perustana työssä suositulle tiiviille rakentamiselle.

Korkeatasoiset julkiset tilat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja. Ne houkuttelevat ihmi-
siä ja tämä osaltaan parantaa alueen taloudellista kannattavuutta. Julkiseen tilaan si-
sältyy myös julkinen taide, millä on osoitettu olevan taloudellista toimintaa paranta-
va vaikutus. Epäsuorissa vaikutuksissa näemme enemmän osallistumista yhteisöllisiin 
ja kulttuuritapahtumiin, sekä julkisten tilojen korkeamman käyttöasteen. Myös turval-
lisuuden tunne paranee. (McIndoe et al, 2005) Tämä voi johtaa parempaan yhteisöl-
lisyyteen ja käyttäjien osallistumiseen päätöksentekoon. Tämä johtaa resurssien te-
hokkaampaan käyttöön sekä prosessikohtaisiin säästöihin. Ihmiset ovat myönteisiä 
muutokselle jota he ovat itse olleet mukana suunnittelemassa, mikä edesautaa prosessi-
kohtaisia säästöjä. Myös paikallisdemokratia vahvistuu. (McIndoe et al, 2005)

Alueen mukautuvuudella on enimmäkseen epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Mu-
kautuvuus pidentää alueen taloudellista elinkaarta hidastaen kannattavuuden laskua 
sekä toiminnallisuuden vähenemistä. Se myös monipuolistaa julkisten tilojen käyttöä 
ja antaa alueelle mahdollisuuden vastustaa toiminnallista vanhentuneisuutta. (McIndoe 
et al, 2005)

Alueen vahva paikallinen luonne houkuttelee uusia taloudellisia hankkeita ja ammat-
titaitoisia työntekijöitä. Paikallinen luonne voi myös vaikuttaa tonttiarvoon. Tämä voi 
myös saada ihmiset yhteisön aktiivisiksi jäseniksi, millä on epäsuoria taloudellisia vai-
kutuksia, kuten siisteyden ja turvallisuuden paraneminen. (McIndoe et al, 2005)

Kävelykaupunki parantaa paikallisten kauppojen ja palveluiden kannattavuutta, sekä 
nostaa maan arvoa alueen saavutettavuuden parantuessa. Hyvä saavutettavuus kan-
nustaa myös ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään, erityisesti työhön liittymättömillä 
matkoilla, millä on epäsuoria taloudellisia vaikutuksia terveyskulujen pienentyessä. 
Nämä määritelmät pohjautuvat McIndoen et al:n (2005) selvitykseen Uudessa-Seelan-
nissa, mutta suurin osa määritelmistä pätevät myös Suomen oloihin. 

4. 1. 1.2. Liikenne ja liikkuminen

Suomalaisen keskimääräinen päivittäismatka on noin 41,4 kilometriä (Liikennevirasto, 
2012, s.17). Pääosin tämä taittuu yksityisautolla: Vantaalla 54% käyttävät autoa liikku-
miseen. (Pasanen, 2013) Ihmiskeskeisessä kaavassa keskiössä ovat jalankulku, pyöräi-
ly ja muut kevyen liikenteen muodot Gehlin ihmislähtöisen suunnitteluteorian mukaan. 
Monet eri seikat voivat vaikuttaa kävelypohjaisen kaavan taloudelliseen potentiaaliin. 
Pääsektorit ovat paikallinen luonne, liittyvyys, rakentamisen tiheys, sekoitetut toimin-
not, mukautuvuus, korkeatasoiset julkiset tilat sekä käyttäjien osallistuminen (McIndoe 
et al, 2005). Tämä tarkoittaa tarvetta vähentää autoilua kaavoituksen kautta. Nämä sei-
kat johtavat infrastruktuurin kevenemiseen, mikä vuorostaan tarkoittaa suoraa taloudel-
lista säästöä kunnalle.  Autoilun vähentyessä auto- sekä polttoaineverosta syntyvät ku-
lut oletettavasti vähenevät. Koska kyseiset verot maksetaan valtiolle, niitä ei oteta tässä 
huomioon.

Koska autot ovat tarpeellisia tämän päivän yhteiskunnassa, ei niitä ole poistettu kaa-
vasta kokonaan. Mutta suunnitelu ei ole lähtenyt autoliikenteen, vaan ihmisen tarpeis-
ta. Näin ollen esimerkiksi pysäköinti toteutetaan asuinalueen ulkopuolella, jotta alue 
saadaan rauhoitettua jalankululle sopivaksi alueeksi. Pysäköintihallit toteutetaan yksi-
tyisten sijoittajien toimesta, mutta kunnan on laadittava tästä toteutussuunnitelma, sekä 
ohjata toteutusta kaavalla. Pysäköinnistä syntyy siis epäsuoria kuluja, ratkaisun ollessa 
uusi ja kokeilu ensimmäinen kaupungin historiassa. Ennakkotietoja prosessista ei siis 
ole.

Toimintoja on myös pyritty sekoittamaan. Liikenneinfrastruktuuria käytetään tehok-
kaammin sillloin kun alueella on useita toimintoja. Nämä sekoitetut toiminnot myös 
parantavat paikallisten kauppojen ja palvelujen elinkykyä sekä alentavat talouksien 
kuljetuskuluja. Sekoitetut toiminnot tuottavat myös epäsuoria taloudellisia hyvötyjä. 
Tämä suunnittelutapa vaikuttaa tärkeiden palvelujen ja tilojen saatavuuteen sekä tavoi-
tettavuuteen, mikä parantaa alueen asuttavuutta. Se myös vähentää autonomistuksen 
tarvetta ja kannustaa ihmisiä kävelemään, millä on kauaskantoisia terveysvaikutuksia. 
(McIndoe et al, 2005)
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Pyöräily
Pyöräilyn hyödyt ovat kaksiosaiset: terveysvaikutukset, sekä taloudelliset säästöt. Pyö-
räily on terveyttä edistävä liikuntamuoto, joka ei rasita ympäristöä yhtä paljon kuin 
autoilu. (Wiking, 2011) Pyöräilijöillä on vähemmän sairaspäiviä, matalammat lääkä-
rikustannukset sekä vähemmän lääketieteellisiä hoitoja kuin ei-pyöräilijöillä. Kööpen-
haminan kaupunki säästää terveyskustannuksissa yhteensä noin 5,5 DKK:ta, eli 74 
senttiä, jokaista pyöräiltyä kilometriä kohden. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 268,6 
miljoonan euron säästöjä terveyssektorille. (Wiking, 2011) Aikuisilla, jotka pyöräile-
vät töihin, on noin 30 % matalampi kuolleisuus kuin vastaavilla, ei-pyöräilevillä ryh-
millä (Jensen, 2009) Suuressa osassa maailman elämänlaadun edellytyksiltä parhaissa 
kaupungeissa on helppo pyöräillä. (Wiking, 2011) Raportissa ”Copenhagen – beyond 
green” todetaan onnellisten kaupunkien suunnittelevan itseään mielessään ihmisten, ei 
autojen, onnellisuus. (Wiking, 2011, s.19; s.33) 

Pyöräily on myös taloudellisesti kannattavaa, niin asukkaalle kuin kunnalle, joten pyö-
räilyn mahdollistaviin olosuhteisiin kannattaa panostaa. Esimerkiksi Kööpenhaminen 
kaupunki säästää jokaisesta pyörällä auton sijaan kuljetusta kilometristä 0,45 DKK eli 
noin kuusi senttiä kun kaikki kustannukset ja säästöt otetaan huomioon. Kaupunkilaiset 
pyöräilevät noin 1,2 miljoonaa kilometriä päivittäin. Tämä tarkoittaa noin 72 600 eu-

Case: Pyöräily Vantaalla tänään

Autoilun kustannukset

Pyöräilyn tuomat säästöt +0,16€

-0,09€

Luvut pohjautuvat julkaisuun Copenhagen Bicycle Account (2011)

/km

+ 70 125

-426 009€

/päivä

-355 884€Yhteensä

+ 25,6 miljoonaa €

-155,5 miljoonaa €

/vuosi

-130 miljoonaa €

Kuva 56: Kulkutapaosuudet Vantaalla (Pasanen, 2013)

ron päivittäisiä säästöjä. Vuositasolla, säästöt ovat noin 26,5 miljoonaa euroa. (Wiking, 
2011) Toisaalta on otettava huomioon käyttäjän preferenssit. Pyöräily maksaa käyttä-
jälle noin 0,06€/kilometri (pyörän osto ja huolto). Autoilu maksaa käyttäjälleen noin 
0,38€/kilometri (auton yhteenlasketut kustannukset). (Jensen, 2009) Jos työmatka on 
10 kilometriä pitkä, maksaa se pyöräilijälle noin 60 senttiä ja autoilijalle 3,8 euroa, 
pois lukien mahdolliset paikoituskustannukset. Voimme olettaa pyöräilyn ja autoilun 
kustannusten olevan samankaltaisia Tanskassa ja Suomessa. Pyöräilyllä ja kävelyllä on 
myös muita taloudellisia hyötyjä. Näiden kulkumuotojen yleistyessä paikallinen liike-
toiminta elävöityy, maan arvo nousee ja elämänlaatu sekä turismin määrä nousee. Pai-
kallisen liiketoiminnan lisääntyessä alueen työllisyysmahdollisuudet paranevat ja lii-
kevaihto kasvaa. Elämän laadun parantuessa perheelliset löytävät helpommin alueelle 
asumaan. (Wiking, 2011) Vantaalla noin 5% väestöstä pyöräilee. Tässä on selvä kasvu-
potentiaali. Alla on esimerkki pyöräilyn vaikutuksesta Vantaan kunnantalouteen. Näis-
sä laskelmissa olen yksinkertaistanut asian ja laskenut viiden prosentin matkoista ta-
pahtuvan pyörällä. Tämä on hyväksyttävä aproksimaatio ja se antaa suuntaa näyttävät 
laskelmatulokset.
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4. 1. 1.3. Asunto- ja toimitilarakentaminen

Asuinkerrosalojen kasvuarvio on suunnitelman mukaan 
80000 k-m2 vuonna 2025, 50000 k-m2 vuonna 2035, ja 
noin 36000 k-m2 vuonna 2040. Yhteensä asuinkerros-
alaa on noin 166300 k-m2

Toimitilarakentaminen on monipuolista ja perustuu pää-
osin työpaikkarakentamiselle, sekä elämyskeskukseen. 
Toimitilojen kerrosalojen kasvuarvio on suunnitelman 
mukaan 100000 k-m2 vuonna 2025, 190000 k-m2 vuon-
na 2035, ja 14600 k-m2 vuonna 2040. Yhteensä toimiti-
laa on noin 436500 k-m2.

4. 1. 2. Yritystoiminnan vaikutukset

Joka kymmenes Vantaan työpaikoista sijaitsee Lento-
kentän kaupunginosassa. Aviapoliksen työpaikkaoma-
varaisuus, eli työpaikkojen suhde koko työvoimaan, on 
Vantaan parhaita. Alueen työpaikkakasvusta vuosina 
2001-2010 kaksi viidesosaa on sijoittunut Veromieheen. 

4. 1. 3. Yritystoiminta

Diplomityöalue sijoittuu erittäin hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle, mikä edesauttaa työpaikkojen sijoittumista. 
(Vantaan kaupunki, 2014) Aviapoliksesta löytyy tällä het-
kellä pääkaupunkiseudun kovin työpaikkakasvu. Alueen 
teollinen luonne ja olemassa olevat työpaikkarakennukset 
luovat hyvän perustan uusille työ- ja teollisuusmuodoille 
(asemakaavakartta 002058, 3.5.2014) Aviapoliksen kaa-
varungolla on mahdollisuus vahvistaa pääkaupunkiseu-
dun kasvunäkymiä. Lentokentän rooli vahvistuu, palvelut 
tuodaan lähemmäksi ihmisiä, Jumbon seutu kehittyy sekä 
yhteys vanhaan kirkonkylään ja näin ollen alueen histo-
riallisille juurille löydetään uudelleen. Diplomityöalueel-
la on oma osansa tässä kehityksessä. 

Tuusulanväylä ja Kehä III muodostavat alueen etelä- sekä 
itäreunoille ns. ”rantatontit” työpaikkojen sijoittumisel-
le. Näiltä tonteilta on hyvä näkyvyys väylille ja niille on 
helppo saapua autolla. Lähistöltä löytyy Jumbon ja Fla-

4. 1. 4. Työn tulevaisuus

mingon maamerkit, joiden tulevaisuus on mahdollisessa 
muutoksessa tämän työn myötä. Väylien varret sopivat 
näin ollen erinomaisesti työpaikkarakentamiselle.

Veromiehessä on työskentelee tällä hetkellä noin 8000 
henkilöä. (Vantaa alueittain 2010) Veromiehen koulutus- 
sekä tuloaste on hieman matalampi kuin Aviapoliksen 
yleensä. Koska Veromieheen on suunnitteilla Aviapolik-
sessa toteutuneiden alueiden kaltaista uudisrakentamista, 
olen käyttänyt työssä referensseinä Aviapoliksen vastaa-
via työllisyys-, tulo- sekä koulutusasteita.

Tässä työssä on käytetty Kööpenhaminaa vertailukoh-
teena eräissä kaavataloudellisissa laskelmissa sekä ylei-
sesti inspiraationa. Kööpenhamina on pohjoismaiden 
pyöräilyn ja vihreän työllisyyden pääkaupunki. Kaupun-
ki on Helsingin kanssa samankokoinen ja muute seikat, 
kuten kulttuuri, ilmasto ja vuodenajat ovat samankaltai-
sia. Näistä syistä voi olettaa että tanskalaiset kokemuk-
set ovat sovellettavissa myös meidän olosuhteisiimme. 
Tässä työssä olen noudattanut positiivisen talouden mal-
lia, mutta eräitä oletuksia on tehty normatiivisen talouden 
raameissa. Talousosiossa tulen keskittymään kolmeen 
asiaan: ihmisten tuottamaan taloudellisiin vaikutuksiin, 
maan arvon muutokseen sekä tulevaisuuden todennäköi-
syyksiin.

Joka kolmas teollisuuden työpaikoista sijaitsee Aviapo-
liksen suuralueella sekä enemmistö tukkukaupan ja lo-
gistiikan työpaikoista. Alueelle on keskittynyt myös 
kuljetus- ja varastointi- sekä majoitus- ja ravitsemustoi-
mintoja. Informaation ja viestinnän työpaikat ovat jakau-
tuneet Myyrmäen ja Aviapoliksen välillä. 

Alueella on siis potentiaalia uusien yritystoimintamuo-
tojen sijaintipaikkana. Uusia yritysmuotoja ovat muun 
muassa luovat työpaikat sekä clean tech. Kasvupoten-
tiaalia löytyy tällä hetkellä Myyrmäkeen keskittyneeltä 
rakentamisen toimialalta sekä luovien alojen ja palvelui-
den alalta. 

Clean tech, eli ”puhdas teknologia” tarkoittaa tuotteita, 
jotka käyttävät perinteisiin menetelmiin verrattuna vä-
hemmän uusiutumattomia raaka-aineita, parantavat näi-
den energiankulutusta tai vastaavasti parantavat tuotteen 
ympäristövaikutuksia. Vihreä työllisyys Kööpenhami-
nassa on 44 % tuottavampi kuin muut vastaavat työl-
listämisen osa-alueet. Vihreän sektorin kasvussa myös 
kansainvälisellä viennillä on suuri merkitys: ilmaston-
muutoksen edetessä on kestävien ratkaisujen löytämi-
nen tavoiteltua. Maailmanlaajuiset investoinnit vihreään 
ja/tai kestävään teknologiaan ovat olleet kasvussa viime 
vuodet. Vihreään ja/tai kestävään teknologiaan laske-
taan muun muassa tuuli-, aurinko- ja vesivoimaratkaisut, 
smart grid sekä bio-polttoaineet. Tällaisen viennin pe-
rustus nojaa paikalliseen kysyntään: Euroopan johtavia 
energiayhtiöitä, DONG Energy, syntyi Tanskassa juuri 
paikallisen kysynnän voimin. (Wiking, 2011) Suomessa 
on hyvät edellytykset puhtaan teknologian ja tuotteiden 
kehittämiseen. Parantamisen varaa on aikaisen vaiheen 
vihreän työllisyyden start up-yritysten rahoituksessa 
sekä kaupallistamisessa. (WWF, 2014) Näihin seikkoihin 
voidaan vaikuttaa diplomityöalueella. 
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4. 1. 5. Nettovaikutukset kunalle

4. 1. 5.1. Kunnan tulot

Kunnan tuloihin lasketaan erinäiset verotulot, tonttien 
myynti- ja vuokratulot sekä maankäyttömaksut. Seuraa-
vat laskelmat pohjautuvat oletukseen, että diplomityö-
alueelle tulee porrastetusti asukkaita vuosivälillä 2020-
2040. Päämääränä on noin 3200 henkilön kävelyyn 
perustuva kaupunginosa. Laskelmissa on käytetty pohja-
na Aviapoliksen vastaavia numeroita. (Vantaa kaupungi-
nosittain, 2010). 

Diplomityöalueella on mahdollisuus noin 16 miljoonan 
euron vuosittaiseen kunnallisverokertymään. Kunnal-
lisverotulot löytyvät 7.11. Kiinteistöveroon ja yhteisöve-
roon ei tässä työssä ole otettu kantaa käytännön syistä.

Alueella ei ole mainittavaa vaikutusta valtionosuuksiin.

Vantaan kaupunki omistaa noin puolet suunnittelualueen 
alueesta. Muu maa on yksityisessä omistuksessa. Kau-
pungilla on mahdollisuus myyntituloihin sekä kaavatulo-
hin maanomistajilta.

Luovat työpaikat lisäävät alueen talouden kasvua ja 
clean tech on yleensä tuottavampi liiketoiminnan muo-
to kuin perinteiset teollisuuden alat. Tulevaisuudessa ha-
lutut työpaikat ovat luovilla aloilla, joissa hyödynnetään 
vihreää teknologiaa. Suomessa on näille aloille vielä hy-
vät edellytykset korkean koulutusasteen sekä ympäristö-
osaamisen korkean tason takia. (Sitra, 2007)

4. 1. 5.2. Kunnan menot

Kunnan menoihin lasketaan kunnan osuus julkisista in-
vestoinneista, maanhankinnan hinta sekä palvelutuo-
tannon kustannukset. Seuraavat laskelmat pohjautuvat 
oletukseen, että diplomityöalueelle tulee porrastetusti 
asukkaita vuosivälillä 2020-2040. Päämääränä on noin 
3200 henkilön kävelyyn perustuva kaupunginosa. Las-
kelmissa on käytetty pohjana Aviapoliksen vastaavia nu-
meroita. (Vantaa kaupunginosittain, 2010). 

Julkisiin investointeihin lasketaan infrarakentaminen, 
erillisinvestoinnit sekä yhdyskuntatekninen huolto. Jul-
kisten investointien arvioidut kustannukset löytyvät liit-
teestä 7.9.

Kunnan ei ole tarve maanhankintaan alueella. Tästä ei 
täten synny kustannuksia.

Ihmisten muuttaessa alueelle, kaupungin on tarjottava 
heille palveluita. Tärkeimmät ja taloudellisesti suurim-
mat vaikuttajat näistä ovat terveyspalvelut ja lasten kas-
vatuspalvelut.

Suunnittelualueen koko on noin 42 hehtaaria. Tälle 
alueelle mahtuu maksimissaan noin 10 000 asukasta, jos 
koko alue otetaan asuinkäyttöön. Realistinen asukasluku 
on 2000 - 4000 asukasta. Näissä laskelmissa käytetään 
viitteellisenä asukaslukuna 3600 asukasta, mihin myös 
suunnitteluosuus päätyi.

Terveyspalveluihin kuuluvat lääkäripalvelut, hammas-
hoito, apteekit sekä sairaalat. Kunnat on velvoitettu lail-
la tarjoamaan terveyspalveluja asukkailleen. Veromiehen 
alue kuuluu Tikkurilan sosiaali- ja terveysaseman hoi-
topiiriin. Sairaalana toimii Peijaksen sairaala. (Vantaa, 

2014) Tämä tarkoitta Tikkurilan terveysasemalle henki-
löstölisäystä. Kustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa.

Kasvatustoimintaan kuuluu päiväkodit, peruskoulu 
sekä toisen asteen opinnot. Kunnat on velvoitettu lailla 
tarjoamaan oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiope-
tusta. Myös päivähoitoa on tarjottava kunnan asukkail-
le.  Vantaalla on tällä hetkellä noin yksi päiväkotiopettaja 
per neljä lasta.

Noin 9% vantaalaisista on alle kouluikäisiä. 10,2% on 
kouluikäisiä. (Vantaa, 2013) Jos alueella asuu 4000 hen-
keä, tämä tarkoittaa noin 360 alle kouluikäistä lasta sekä 
408 kouluikäistä lasta. Päiväkotihenkilöstön tarve on 
noin 90 päiväkotihoitajaa. Koulutarve on yksi peruskou-
lu. Kustannuksia tämä tuottaa noin 42,8 miljoonaa euroa 
vuodessa: 32,8 miljoonaa euroa peruskoulukustannuksia  
ja noin 10 miljoonaa euroa kustannuksia päiväkodeista.
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Jätekeräys toteutetaan putkikeräyksen kautta. Ratkaisun 
kokonaisvaikutukset ovat paremmat kun pe- rinteisessä 
jätteenkeruussa, ja siihen voi liittää niin asuintaloja, toi-
mistotiloja kuin paperikoreja. Kadut pysyvät paremmas-
sa kunnossa pitempään kun roska-autot eivät kuluta niitä. 
Liikenteen päästöt ja liikenneturvallisuus lisääntyvät, ja 
yleinen viihtyvyys paranee kun hajuhaitat ja roskat hä-
viävät katukuvasta. Mallina on käytetty Jätkäsaaren sekä 
Suurpellon jätekeräystä.

Muihin palvelutarpeisiin lukeutuu muun muassa pelas-
tuspalvelut sekä lumen luonti. Lähin pelastuslaitos on 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, joka sijaitsee Aviabu-
levardilla, lentokentän läheisyydessä. Lähin paloasema 
on Hiekkaharjun paloasema. Lähin Kansaneläkelaitok-
sen toimipiste sijaitsee Tikkurilan keskuksessa. Tikkuri-
lassa sijaitsee myös poliisiasema. Lähin kirkollinen lai-
tos on Helsingin Pitäjän Pyhän Laurin Kirkko Helsingin 
pitäjän kirkonkylässä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän koil-
lispuolella. Lähin hautausmaa sijaitsee kirkon läheisyy-
dessä.

Muita kunnan palveluja ovat muun muassa bussivarikot 
sekä lumenjättöpaikat. Näitä ei alueella ole, eikä tarvet-
ta niiden sijoittamiseen ole tämän suunnitelman piirissä. 
Alueella ei ole matonpesulaitosta.

Asukasluvun noustessa, nämä palvelut rasittuvat. Rasi-
tusaste on pieni. Oletettavasti alueen asukasmäärän li-
sääntyminen ei johda muutoksiin palvelujen tarjonnassa. 
Pelastuslaitos sekä poliisi kuormittuneen eniten. (Vantaa, 
2015)

[Jäte]järjestelmän käyttökus-
tannukset ovat pienemmät kuin 
perinteisen roskien keruutavan.
“

Uutta Helsinki-sivusto (29.3.2015)

Jäteputket Suurpellossa (7.8.2014)
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4. 1. 6. Maltti

4. 1. 6.1. Optimistinen näkymä 4. 1. 6.2. Maltillinen näkymä 4. 1. 6.3. Pessimistinen näkymä

Vantaalla ollaan kehitetty MALTTI-työkalu, joka toimii 
yhtenä kaupunkisuunnittelun ohjausvälineenä tulevai-
suudessa. MALTTI laskee kohdealueen kokonaispäästöt 
alueen elinkaaren aikana. Kokeilin MALTTI:a suunnit-

telualueella. Optimistinen näkymä edellytti ekologisim-
pia  rakennus- ja kaupunkisuunnittelumuotoja, sekä tu-
levaisuudelta parempia eko-toimia. Maltillinen näkymä 
näki pientä parannusta ekotehokkuudessa, mutta muuten 

jatketaan tämän päivän malliin. Pessimistinen näkymä 
edellytti muun muassa pientaloja, pientä rakentamiste-
hokkuutta sekä autoiluun perustuvaa liikennettä.
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Taloudelliset ehdotukset on jaettu kolmeen osa-aluee-
seen. Ne ovat rakentaminen, investoinnit sekä mah-
dollinen liiketoiminta. Rakentamisessa keskitytään ra-
kennusmateriaaleihin ja elinkaariajatteluun. Kunnan 
investoinnit käsittelevät infrastruktuuria sekä liikenne-
ratkaisuja. Liiketoiminta keskittyy energiaverkkoon, 
clean tech- sekä startuptoimintaan, hydrofoniseen vilje-
lyyn ja elämyksiin.

Alue on Kehäradan tuomien muutosten vaikutusalueen 
sisäpuolella. Veromies kuuluu myös Vantaan suunnitte-
leman pikaraitiotien linjauksen alueelle. Aluetta kehys-
tävät väylät ovat omia projektejaan. Alueen sisäiset lii-
kennejärjestelyt eivät muutu suuresti eikä uusia autoille 
suunniteltuja katuja esitetä tässä suunnitelmassa.

Alueelle suunnitellaan noin 50 000 neliömetriä uutta 
katutilaa, sekä infrastruktuurin laajentamista asumisel-
le sopivaan muotoon. Suurimmat yksittäiskustannukset 
syntynevät esitetyistä katukiveysmuodoista sekä jäteput-
kisysteemistä.

Maankäytön taloudellisia vaikuttajia ovat muun muas-
sa kortteli- ja viheralueiden määrä, sekä niiden sijainti 
ja suhde toisiinsa, sekä korttelitehokkuus. Myös jouk-
koliikenneratkaisut vaikuttavat talouteen, niin lyhyellä 
kuin pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin vaikutuksia 
ovat muun muassa infrastruktuurin rakentaminen, maan 
myynti sekä suunnittelukustannukset. Pitkän aikavälin 
vaikutuksiin lukeutuu terveyshuoltokustannukset, elin-
kaariajattelu sekä ihmisten vaihtuvuus alueella.

4.2. Talousehdotukset 4. 2. 1. Rakentaminen

Alueelle suunnitellaan työpaikka- sekä asuntorakenta-
mista. Rakennusten elinkaarisuunnittelun tulee olla kun-
nossa, jotta taloudellinen hyöty realisoituu kunnolla. 
Ilmastonmuutoksen ollessa realistinen uhka, tulee raken-
nuksia suunnitellessa, toteuttaessa sekä ylläpitäessä pitää 
mielessä energiatehokkuus sekä materiaalien kestävyys. 
Tämän vuoksi alueelle suunnitellaan ensisijaisesti puu-
rakennuksia.

Kaliforniassa toteutetut energiatehokkuutta parantavat 
toimet ovat yleisesti tuottaneet niin säästöjä omistajille 
kuin taloudellista hyötyä uusien töypaikkojen ja lisäänty-
neen kulutuksen muodossa. (Nadel, 2014) Tämä on seik-
ka, mikä on hyvä pitää mielessä kun aluetta kaavoitetaan 
ja kaavamääräyksiä laaditaan.  

Huomioimisen arvoista ovat myös rakentamisen yhteys 
ympäristöön, turvallisuuden tunne sekä muut aineetto-
mat arvot jotka vaikuttavat ihmisten halukkuuteen muut-
taa alueelle.

4. 2. 2. Kunnan investoinnit

Asukasmäärään ja työpaikkojen lukumäärän suhteutet-
tuna, huomataan joukko- sekä jalankulun ja pyöräilyn 
olevan taloudellisesti kannattavin ratkaisu kunnan mui-
den kustannusten laskiessa, sekä alueen arvon oletetussa 
nousussa turvallisuuden ja viihtyvyyden lisääntyessä.

Infrastruktuuriratkaisut ovat suurilta osin samat rakenta-
misen määrään katsomatta. Onko talossa sitten neljä tai 
kuusi kerrosta, talo tarvitsee samat peruspalvelut.

Suunniteltu maankäyttö edellyttää toimivia ja kuljetus-
kapasiteetiltaan riittäviä joukkoliikenneyhteyksiä. Näi-
den kytkeytyvyys parantaa niin Vantaan sisäisiä, kuin 
pääkaupunkiseudun ja koko Suomen palvelutasoa ja lii-
kennöintimahdollisuuksia, vahvistaen lentokentän jatko-
yhteyksiä niin meno- kuin paluusuunnissa.

Kehitysehdotus turvaa alueelle tärkeän infrastruktuurin 
säilymisen ja kehittymisen. Veromiehen vaikutus tie-
verkkoon on vähäinen, mutta ehdotettu uusi kaupallnen 
keskus vaikuttaa liikenneverkoon ja vaatii uudelleen-
suunnittelua ja muutoksia olemassa oleviin ratkaisuihin. 
Tämä tarkoittaa huomattavia investointeja.

4. 2. 3. Liiketoiminta

Energiatuotanto ei tule kuormittamaan olemassa olevaa 
energiaverkkoa. Ehdotan alueelle smart grid-järjestel-
mää, jossa alueella tuotetaan tarvittava energia kestävin 
keinoin. Tämä tarkoittaa muun muassa aurinko- ja tuu-
lienergiaa sekä vantaalaisen Solixi-keksinnön hyödyntä-
mistä. Panostus paikalliseen tuotantoon edesauttaa clean 
techin perustamista alueelle, sekä luo edellytykset koulu-
tukselle ja startup-toiminnalle.

Suunnittelualueella kannattaa panostaa luovaan teolli-
suuteen sekä clean tech-yritystoimintaan. Näille muo-
doille on Suomessa hyvät edellytykset, ja ne ovat kauas-
kantoisia. Esimerkkejä clean techistä on hydrofoninen 
viljely jota ehdotetaan Auramon vanhoihin teollisuushal-
leihin.
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Startup-toimintaa kannattaa myös tukea niin toimintaan 
soveltuvilla tiloilla kuin kunnan tarjoamilla palveluilla. 
Uudet toimitilarakennukset toimisivat niin olemassaole-
vien yritysten käytössä kuin uusien startup-yritysten ti-
lana. Näin edesautetaan uusien verkostojen syntymistä ja 
parannetaan alueen kaupallista kilpailukykyä.

Ilmastonmuutoksen myötä ruoan laadun varmistaminen 
ja sen saatavuus ovat nousseet tärkeiksi jokapäiväisessä 
elämässämme. Hydrofoninen viljely on Suomeen sopiva 
ratkaisu pulmaan. Se vie paljon vähemmän tilaa, ener-
giaa ja maa-alaa kuin perinteinen viljely, ja satojen saa-
tavuus on varmempaa. Paikallisuus takaisi pienemmät 
logistiikkakustannukset, mikä vaikuttaisi positiivisesti 
suunnittelualueen sekä muun ympäröivän seudun ilman-
laatuun. Tämä myös alentaisi ruoan hintaa.  Esimerkke-
jä hydrofonisesta viljelystä on Suomessa vähän, mutta 
muun muassa Chicagossa löytyy The Plant-niminen pro-
jekti joka yhdistää startup-toimintaa, koulutusta ja tut-
kimusta, sekä viljelystä. Tällainen toiminta sopisi erin-
omaisesti suunnittelualueelle: Auramon halli olisi sopiva 
tarkoitukseen, ja samalla otetaan alueen vanha maanvil-
jelys-leima takaisin käyttöön.

Kehä III:n ja Tuusulanväylän risteys on tällä hetkellä 
joutomaata. Paikka on oivallinen maamerkille ja kau-
palliselle keskittymälle. Ehdotan alueelle elämyskeskus-
ta, jonka yhteyteen rakennetaan laskettelumäkiMäki on 
saanut inspiraatiota Bjarke Ingelsenin jätepolttolaitok-
sen ympärille suunnittelemasta keinotekoisesta lasket-
telumäestä Kööpenhaminassa. Laskettelumäki toimisi 
paikallisena maamerkkinä, ja toisi alueelle omaleimai-
suutta. Mäelle on myös paikallista kysyntää. Lähimmät 
laskettelumahdollisuudet löytyvät Helsingin Kivikosta.

Kuva 57 
Case: The Plant (Chicago) 
Chicagossa toimiva The Plant-niminen konsepti yhdistää hydrofonisen 
viljelyn, start up-toiminnan sekä tutkimuksen. Vanhassa teurastamossa 
viljellään ruokaa ja kasvatetaan kanoja samalla kuin bio- ja 
ruokatuotteisiin keskittyneet start up-toimijat kehittelevät tuotteita 
sekä koulutuskäynnit kiertelevät taloa.

Kuva 58 
Hydrofoninen viljely 
Sisätiloissa, teknologian tuen, tapahtuva viljelymuoto on tulevaisuuden 
ruuantuotantoa. Metodi voi tuottaa jopa 100-kertaisen sadon, 
samalla kuin  energiankulutus vähenee 40%, ruokajätettä syntyy 
80% vähemmän ja vettä käyttään 99% vähemmän kuin perinteisessä 
maanviljelyksessä (Mellino, 28.1.2015)

Kuva 59 
Elämyskeskus 
Eteläsuomen mäkien vähäisyys on johtanut muun muassa 
Malminkartanon ja Kivelän täyttömäille. Suomalaiset silti 
laskettelevat vilkkaasti. Vantaalle on nyt saatu uusi laskettelukeskus, 
kun kauppakeskus on kohonnut entisen tieliittymän kohdalle ja sen 
katto katetaan niin teko- kuin oikealla lumella ja laskettelupoluin. 
Inspiraatiota ollaan otettu BIG:in Waste-to-Energy-hankkeesta 
Kööpenhaminassa, missä voimalaitoksen katolle ollaan rakentamassa 
hiihtokeskusta. 
 
Samalla Kehä III:n eteläpuolella vapautuu rantatontteja 
toimistorakentamiselle, sekä tilaa asunnoille, ja liikenneympyrän 
joutomaa saadaan käyttöön.

The Plant (20.8.2014)

Amager Resource Center, 
BIG (20.8.2014)
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Esimerkkinä talousehdotusteni kannattavuudesta, esitän tässä pyöräilyn 
esimerkkinä. Laskelmat pohjautuvat tämän diplomityön suunnitelman 
pohjana olevaan oletukseen diplomityöalueen asteittaisesta rakentamises-
ta, sekä noin 3000 ihmisen lopullisesta asukasmäärästä suunnittelualueel-
la. Laskelmiin on otettu mukaan 15–75-vuotiaat, mutta kouluikäiset ovat 
tärkeä ryhmä: lapsuudessa opitut tavat kantavat usein läpi elämän. Las-
kelmat pohjautuvat Kööpenhaminan säästö- ja kululukuihin (Copenhagen 
Bicycle Account, 2011), jotka ovat sovellettavissa Vantaan oloihin. Sääs-
töt per pyöräilty kilometri on noin 16 senttiä, ja kulut per autolla kuljettu 
kilometri ovat noin 9 senttiä. (Copenhagen Bicycle Account, 2011)

Jos pyöräilyaste jatkuu samankaltaisena kuin tähän asti (noin 5% päivit-
täismatkoista tehdään pyörällä), kaupunki tekee noin 2000€ tappiota päi-
vittäin. Vuodessa tämä tekee noin 730 000€. 

Jos pyöräilyaste saataisiin nousemaan 35%:een ja autoilu laskemaan 
20%:iin, voisi kaupungille realisoitua päivittäiset 4600€ säästöt, vuosi-
tasolla 1,6 miljoona euroa. Tämä tarkoittaa tosin suurempaa panostus-
ta joukkoliikenteeseen sekä pyöräilyverkkoon, mikä osaltaan tuo kuluja 
kaupungille. Tässä laskelmassa keskitytään ainoastaan ihmisten liikuttui-
hin kilometreihin, joten mahdollisia kuluja joukkoliikenteestä johtuen ei 
ole otettu mukaan tähän laskelmaan.

Merkitys suunnitelmalle
Nämä laskelmat kuvaavat vain diplomityöaluetta. Laskelmien tulokset 
ovat selvät: korkeampi pyöräilyaste kaupunki- tai kaupunginosatasolla 
vaikuttaa positiivisesti kunnan talouteen.  Tässä laskelmassa keskitytään 
ainoastaan autolla ja pyörällä liikuttuihin kilometreihin, joten mahdollisia 
joukkoliikenteen aiheuttamia kuluja tai tuloja ei ole otettu huomioon.

Case: Pyöräilyn edistämisen vaikutus kunnan talouteen suunnittelualueella
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4.3. Talousvaikutukset

Infrastruktuuri
Jätehuolto
Katu- ja viherverkosto
Vesihuolto

Maan osto ja myynti

-1 000 000
-10 300 000
-1 000 000

0

Talousvaikutuksissa on pääosin laskettu alkuinvestointi. 
Vuositason kustannuksiin ei mennä tarkemmin tässä: ta-
lousosio on tarkoitettu suuntaa-antavaksi kunnan päätök-
senteolle. Vuosikustannukset on arvioitu karkeasti.

Elämyskeskus
Hinta-arvio
 5000€/m2
 3500€/m2
 2000€/m2

Pinta-ala
Rinnepinta-ala

-115 000 000 000
- 800 000 000
- 460 000 000

~180 000 m2

~50 000 m2

Palvelut
Lasten hoito ja koulu
Terveyspalvelut

- 42 800 000
- 14 000 000

Verotulot
Tulovero + 14 000 000

Yhteensä
Alkuinvestointi
Vuosikustannukset

~550 000 000 €
~50 000 000€
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5.Yhteenveto

5.1. Lähtökohdat

5.2. Suunnitelma

5.3. Kaavatalous

Diplomityöalue on monipuolinen ja haastava suunnittelukohde. Ympäristötekijät eivät 
rajoita suunnittelua suuremmin. Hulevesiuhka on huomioitava, ja SEVESO-laitokset 
otettava mukaan prosessiin, mutta on myös muistettava että säännökset tarkentuvat ja 
teollisuuden turvajärjestelyt kehittyvät koko ajan, mikä tulevaisuudessa voi vaikuttaa 
lakeihin sekä EU-säädöksiin.

Suunnittelualueen olematon asukasmäärä tekee suunnittelusta sujuvaa kaavaprosessin 
kannalta ja antaa mahdollisuudet monipuolisen ja -muotoisen kaupunkirakenteen suun-
nittelemiselle. 

Suunnitelma pohjautuu onnelliseen ihmiseen ja ekologisesti kestävään kaupunkiin. 
Tämä johtuu Vantaan kaupungin alkuasetelmasta, kaupunkisuunnittelun tämän päi-
vän trendeistä, sekä ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta välttämättömistä toimista. 
Suunnitelma on iteratiivisen prosessin tulos. Eri vaihtoehtoja suunnitteluprosessin var-
relta voi tarkastella lähemmin liitteessä 7.6.

Kaavatalous on otettu suunnitelmassa huomioon niin suunnitteluratkaisuissa kuin lo-
pullisen suunnitelman potentiaalin arvioimisessa. Esimerkkinä olkoon auton käyttö. 
Sen vähentäminen oli toivottavaa kaupunkikuvallisesti, ilmaston kannalta mutta erityi-
sesti talouden näkökulmasta. Vantaa voi säästää miljoonia vuodessa jos autoilua saa-
daan vähennettyä. Nämä seikat ovat tulevaisuuden kysymysmerkkejä: miten eri suun-
nitteluratkaisuja voidaaan painottaa eri mittareilla ja poliittisin päätöksin?

Asukkaita:  3600
m2:   722 300 
 Asunto-m2 166 300
 Kaupallinen-m2 247 000
 Työtila-m2  250 000
 Koulu-m2 6 000
 Muu-m2  53 000 (noin puolet käytettävissä kivijalkakauppohin)
Viheraluetta, m2  388 100
P-paikkoja:  ~5000 

5.4. Suunnitelma numeroissa

5.5. Opittua

Diplomityöprosessin aikana olen oppinut paljon. Selkeimmät opit tulivat kaupunki-
suunnitteluprosesseista Vantaan kaupungissa, sekä siitä mitä käytännön työ kaupunki-
suunnittelijana tarkoittaa. Myös alamme tavallisimmat suunnittelutyökalut ja -metodit 
ovat tulleet minulle tutummiksi kuin ennen, ja opin käyttämään uusiakin ohjelmia.

Kaavatalous on monimutkaisempi koonaisuus kuin kuvittelin. Tämä on vaikuttanut 
kaavataloudelliseen tarkasteluun tässä työssä, ja olisin toivonut itseltäni parempaa otet-
ta aiheeseen alusta lähtien. Onneksi jatkan talousopintojani ja kirjoitan toisen lopputyö-
ni samasta aiheesta, joten opinnot kaavataloudessa jatkuvat vielä.

Olen kehittynyt huomattavasti diplomityöprosessin aikana. Osaan aikatauluttaa asioita 
paremmin, en arasta uusien ihmisten kontaktointia niin paljon kuin ennen, ja ammatilli-
nen osaamiseni on syventynyt huomattavasti. Mutta kaikki ei ole tanssia ruusuilla: olen 
myös huomannut heikkouksiani. Työn rajaus on Akilleennilkkani, ja tämäkin työ on 
rönsyillyt enemmän ja enemmän mitä pidempään olen sitä työstänyt. Tämä on selkeä 
parantamisen paikka.

Odotan innolla mitä tulevaisuus vielä minulle opettaa!
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Sammandrag

5.1. Utgångspunkter

5.2. Planen

5.3. Stadsplaneringsekonomi

Diplomarbetsområdet är ett mångsidigt och utmanande planeringsområde. Omgivnin-
gen begränsar inte planeringen alltför mycket. Dagvattenproblematiken måste tas i be-
aktan och SEVESO-institutionerna med i processen, men man måste även minnas att 
regelverket och säkerhetstekniken går framåt hela tiden vilket i framtiden kan påverka 
både lagstiftning och EU-reglementen.

Det obefintliga invånarantalet i området gör planeringsprocessen lättflytande och ger 
möjligheter till att planera en nyskapande, mångsidig och intressant stadsstruktur.

Planen grundar sig i en lycklig människa och en ekologiskt hållbar stad. Detta beror 
på Vanda strads begynnelsekrav, trenderna inom stadsplaneringen idag samt nödvän-
diga åtgärder för att motverka klimatförändringen. Planen är produkten av en iterativ 
process. Olika alternativ från processens gång finns i bilaga 7.6.

Stadsplaneringsekonomi har tagits i beaktan under planeringsprocessen, såväl i plane-
ringslösningarna som i utvärderingen av möjligheterna i den slutgiltiga planen. Som 
exempel tas bilanvändning. En minskning av bilanvändning är önskvärt ur såväl ett 
stadsplaneringsperspektiv som från en ekologisk synpunkt, men framför allt ur en eko-
nomisk vinkel. Vanda stad kan spara miljontals euro i året om bilanvändningen mins-
kar. Detta hör till framtidens frågetecken: hur kan olika planeringsalternativ utvärderas, 
vilka mätare skall användas och hur påverkar politiska beslut detta?

5.4. Planen i siffror

Invånarantal:  3600
m2:   722 300 
 Bostads-m2 166 300
 Kommersiell-m2 247 000
 Arbets-m2  250 000
 Skola-m2 6 000
 Annat-m2 53 000 (ca hälften kan användas för stenfotsbutiker)
Grönområden, m2  388 100
P-platser:  ~5000 

Jag har lärt mig otroligt mycket under diplomarbetets gång. De tydligaste lärdomarna 
kom från stadsplaneringsavdelningen på Vanda stad, samt vad arbetet som stadsplane-
rare innebär i Finland. Även de vanligaste planeringsverktygen samt -metoderna har 
blivit mer bekanta än tidigare, och bekantskap har även stiftats med helt nya program.

Stadsplaneringsekonomi är en mer komplicerad fråga än jag trodde i början av arbe-
tet. Detta har påverkat den ekonomiska översikten i detta arbete, och jag hade önskat 
ett starkare grepp om ämnet från början. Som tur är, fortsätter jag mina ekonomistudier 
och fördjupar min kunskap om de ekonomiska aspekterna av stadsplanering.

Jag har utvecklats under diplomarbetets gång. Jag kan schemalägga bättre än tidigare 
och jag kan ta kontakt med okända människor på ett bättre sätt än tidigare. Min yrkes-
mässiga kunskap har fördjupats avsevärt. Men jag har även märkt områden att jobba på. 
En tydlig förbättringsaspekt är avgränsningar: det här arbetet har också blivit allt breda-
re ju längre jag höll på med det. Detta är något att förbättra.

Jag väntar med iver på vilka lärdomar framtiden för med sig!

5.5. Lärdomar
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Summary

5.1. Premises

5.2. Plan

5.3. Urban planning economics

The planning area is diverse and challenging. The environmental factors do not restrict 
the planning process in any major way. The storm water dilemma must be addressed, 
and the Seveso-facilities taken into consideration. But one must also remember that di-
rectives and safety technologies are forever progressing, which might impact legislati-
on and EU-directives in the future.

The lack of residents makes the planning process easy from a political point of view, 
and enables new, versatile and different approaches to planning the urban fabric.

The plan is based on happy people and an ecologically sustainable city. This is in turn 
based in the starting requirements from the city of Vantaa, the current trends in urban 
planning and actions necessary for diminishing the effects climate change will have. 
The plan is the result of an iterative process. Different steps in this journey are shown 
in appendix 7.6.

Urban planning economics are taken into consideration both during the individual plan-
ning decisions as well as in the evaluation of the final plan. An example is car usage. 
The lessening of automobile traffic is desirable from both the view of the cityscape as 
from the climate and the economy. Vantaa can save millions of euros by reducing the 
amount of car traffic and by encouraging people to use their feet by means of bicycle 
and feet. These are things to consider in the future: what metrics can be used for diffe-
rent decisions, and how will they affect the political decision making procedure?

5.4. Plan in numbers

Residents:  3600
m2:   722 300 
 Living-m2 166 300
 Commercial-m2 247 000
 Work space-m2  250 000
 School-m2 6 000
 Other-m2 53 000 (app. half can be used for small-scale retail)
Greenery, m2  388 100
Parking:   ~5000 

5.5. Lessons learned

I have learned a lot during the writing of my thesis. The most clear-cut lessons came 
from the urban planning process in the city of Vantaa, as well as an insight into the eve-
ryday work of an urban planner. The tools used by urban planners and the methods uti-
lized also became more of a familiar feature.

Urban planning economics is a more intricate matter than I anticipated when I started 
my thesis. This has impacted the economic analysis in this work, and I would have wis-
hed to have had a better grasp of the matter from the beginning. Fortunately I am con-
tinuing my studies in economics and will deepen my knowledge about urban planning 
economics.

I have become more mature during the thesis process.I can schedule things better, I’m 
not so shy about contacting new people and my professional knowledge is much deeper 
than it was in the beginning of this journey. But I have also found things to continue 
working on. The main one would be my ability to define the scope of my work: I have 
noticed how the scope of my thesis has grown during the time I’ve been working on it 
and I need to work on my skills in laying down boundaries.

I’m waiting for all the new teachings the future will bring!
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7.Liitteet

7.1. Liite: Haastattelut

Häsänen Merja, arkkitehti, Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto
Mäkynen Anne, maisema-arkkitehti, Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnitteluosasto
Vantaan pelastuslaitos

Vantaan kaupunkisuunnittelu
Vantaan ympäristö ja luonto
Pelastustiet ja kaupunkisuunnittelu

2.5.2014
13.6.2014
21.6.2014

7.2. Liite: aviapolis-alueen kävely ja pyöräilyselvitys, s.6

7.3. Liite: Historia-analyysi >
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Veromies: aluerajaus (Vampatti, 3.6.2014)Kaupungin omistamat maat (Vampatti, 3.6.2014)

Kaupunkikartta (Vampatti, 3.6.2014)

7.4. Analyysikartat: Nykytilanne, kaupungin kartat

Kartat ovat Vantaan kaupungin karttajärjestelmä Vampatista. Kartat toimivat 
pohjana analyysivaiheelle, diplomityöprosessin alkuvaiheessa.

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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Maanpinta ja korkeustaso (Vampatti, 3.6.2014)

Yleiskaava(Vampatti, 3.6.2014)

Maalajikartta (Vampatti, 3.6.2014)

Ajantasa-asemakaava (Vampatti, 3.6.2014)

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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Tie- ja lentomelu tänään (Vampatti, 3.6.2014)

Tie- ja lentomeluennuste 2030 (Vampatti, 3.6.2014)

Rakennuskielto (Vampatti, 3.6.2014)

Pilaantuneet maat (Vampatti, 3.6.2014)

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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7.5. Galleria K: Vantaalaisten mielikuvat kaupungistaan (kesäkuu 2014)

Mansikat: positiivinen tunneside
Mustikat: negatiivinen tunneside
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7.6. Liite: Skissejä työprosessin ajalta

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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7.7. Liite: Mallikorttelit - suunnitelmia

Kun analyysivaihe alkoi lähestyä loppuaan, aloitin kaupunkikuvan mmiettimisen. Ide-
at lähtivät mallikorttelista, jota voisi muokata tarpeen ja paikan mukaan. Korttelien ra-
kennus lähti yhteisö-ajatuksesta: talolla on oma pihansa, ja monta taloa muodostavat 
korttelin. Näin saadaan yksityisempää ja puolijulkista tilaa, ja ryhmien kokoa voidaan 
muunnella (pihapiiri - kortteli - kaupunginosa). Prosessin edetessä mallikortteli-ajatus 
jäi pois työstä, mutta ajatus yhteisöllisyydestä säilyi.

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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7.8. Liite: Muistiinpanoja

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015



133



134

7.9. Liite: Palvelujen kustannuselinkaari (arvio)

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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GSEducationalVersion

1:5000

Paikoitus

Paikoitusmäärä: ~2800

Asuntoja: ~4500

Puut ja istutukset
300 000€

Katutila
n.12,4 miljoonaa €

Elämyskeskus
n.500 miljoonaa- 1 miljardi

Asunnot
(Yksityinen)

Koulu
n.18 miljoonaa

P-talot
(Yksityinen)

Toimisto- ja työtila
(Yksityinen)

Yhteishinta
n.30,7 miljoonaa €
(Elämyskeskus mukana: noin miljardi)

Infrainvestointien tarveanalyysi

7.10. Liite: Infrainvestointien tarveanalyysi

Energialaitokset
Viestintä- ja tietotekniikka
Rahoitusala
Terveydenhuolto
Elintarvikket
Vesi
Liikenne
Julkinen sektori
Jätehuolto

ei tarvetta
ei tarvetta
ei tarvetta
tarve
tarve
tarve
tarve
tarve
tarve

smart grid - omavarainen
digitalisointi
omatoiminen
apteekki, terveysasema, hätäpalvelut, etc.
osittain omavarainen (urban gardening)
vesiverkosto?
kevyen liikenteen verkon rakenne, asuinalueen julkinen tila
peruspalvelut (koulu etc.)
putkijärjestelmä
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Kotitalouksien menot pohjautuvat Tilastokeskuksen vas-
taaviin arvioihin vuodelta 2014. Menot ovat pysyneet sa-
mankaltaisina viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Tämä antaa viittauksen mahdollisesta ostovoimasta alueella, 
mikä osaltaan tarkoittaa palvelujen kannattavuutta alueella.

Menolaskelmaan ei ole sisällytetty asumis- ja lämmitysku-
luja eikä liikkumisesta aiheutuvia kuluja vaan tarkastelussa 
ovat kulutukseen ja palveluihin käytetyt varat.

7.11. Liite: Kaavatalouden laskelmat

1.5.2014 1.8.2014 1.11.2014 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015
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Määränpää:
Onnellinen “veromies”
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Määränpää:
Onnellinen “veromies”




