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Tässä työssä tutkittiin, miten katutilan suunnitte-
lussa voidaan tukea kaupunkielämää. Aihetta lähestyt-
tiin erilaisten suunnitteluteorioiden kautta. Katutilaa 
eniten elävöittäväksi liikennemuodoksi osoittautui kä-
vely ja siksi työ keskittyi erityisesti kävelijän asemaan. 
Työ keskittyi katutilan ominaisuuksista liikenteeseen, 
estevaikutukseen, mittakaavaan, rajapintoihin, toimin-
toihin, viihtyisyyteen sekä turvallisuuteen ja tutki näi-
den ominaisuuksien vaikutuksia kävelyyn, katutilassa 
viipymiseen ja sitä kautta kaupunkielämään.

Katuelämää tukevien ominaisuuksien toteutumista 
tutkittiin kahdella helsinkiläisellä kadulla Aleksanterin-
kadulla ja Vaasankadulla. Esimerkkikohteissa Aleksante-
rinkadulla ja Vaasankadulla kävelyyn panostaminen on 
vaikuttanut positiivisesti katutilan elävyyteen. Aleksan-
terinkadulla kävelykeskustan alue on vilkkaammassa 
käytössä kuin autoille avoin itälaita. Kävelijöiden mää-
rään vaikuttaa toki keskeisempi sijainti, mutta kävely-
keskustassa toteutuvat useammat katuelämää tukevat 
ominaisuudet ja kadun länsiosassa on havaittavissa suu-
rempi toimintojen kirjo kuin itäpäädyssä. Vaasankadulla 
kävelykatukokeilu lisäsi tapahtumien määrää ja vapautti 
koko katutilan joustavaan käyttöön. Kasvanut pysähty-
miseen soveltuva tila mahdollisti katutilassa viipymistä. 
Kokeiluun ei kuitenkaan sijoitettu kaupungin määrära-
hoja eikä katutilassa tapahtunut mitään pysyviä muu-
toksia. Katutilaan tulisi tarjota jotain uutta, jotta sen 
luonne todella muuttuisi.

Katujen elävyyttä tukeviksi ominaisuuksiksi osoit-
tautuivat hidas liikenne; liikkumistilan ja pysähtymisti-
lan suhde; esteettömyys; vähäinen estevaikutus; riittä-
vät, mutta tiiviit mittasuhteet; yksityiskohdat ja pieni 
mittakaava silmän korkeudella; matala rakentaminen; 
suuntautuminen katutilaan; selkeät, avoimet, aktiiviset, 
ja mielenkiintoiset rajapinnat; monipuoliset toiminnot; 
viihtyisyys esimerkiksi sään, valoisuuden ja ilmanlaa-
dun puolesta sekä turvallisuus. Kaupunkielämää tuke-
vaksi ominaisuudeksi nousi myös katutilan joustavuus. 
Kadun elävyys ei vaadi välttämättä kävelykatua, jotta 
optimaaliset ominaisuudet toteutuisivat, vaan liikkumi-
seen ja pysähtymiseen tarkoitettu tila voivat muuttua 
ja vuorotella liikenteen ja kaupunkielämän mukaan. Ka-
dun liikennemäärät vaihtelevat eri vuorokauden aikoi-
na, joten myös liikkumiselle varattu tila voisi vaihdella, 
jotta ajorata ei olisi koskaan ylimitoitettu. Liikenteen 
vähentyessä tilaa voisi vapautta pysähtymiselle ja kau-
punkielämälle. Vapaa tila ei kuitenkaan itsessään riitä 
kadun elävöittämiseen, vaan tilaan täytyy tuoda myös 
toimintoja ja kannustaa katutilan käyttöä.
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Kaupunkielämä on moniulotteinen käsite, jota on haas-
tava kattavasti määritellä. Tässä työssä kaupunkielämää 
käsitellään katujen viitekehyksessä. Työ keskittyy kau-
punkielämän näkyvimpään osaan eli julkisessa tilassa 
tapahtuvaan ihmisten toimintaan. Tätä julkisessa raken-
nusten välisessä tilassa ilmentyvää kaupunkielämää voi-
daan ehkä parhaiten nimittää katuelämäksi.

Mitä on kaupunkielämä tai katuelämä? Tämän työn 
puitteissa katuelämä tarkoittaa kaikkea ihmisten toi-
mintaa rakennusten välisessä tilassa. Nämä toiminnot 
voivat olla eri laatuisia ja osallistaa yksittäisiä tai useita 
ihmisiä. Katuelämää ilmenee esimerkiksi katusoittajien, 
kojumyyjien sekä kahvilan terassilla keskustelevien ih-
misten muodossa. Toiminnot voivat olla myös yksinker-
taisia kohtaamisia ihmisten välillä, kun perhe pysähtyy 
ostamaan jäätelöä kioskimyyjältä tai kun jalankulkija 
tapaa sattumalta tuttavansa ja pysähtyy kadunkulmaan 
keskustelemaan. Luonnollisesti tähän liittyy myös sisä- 
ja ulkotilan välinen vuorovaikutus ja kaupunkielämään 
liittyvät toiminnot virtaavat rakennusten ja katutilan 
välillä. Tätä tapahtuu, kun siirrytään kadulta kivijalka-
myymälään tai kun ylemmän kerroksen parvekkeelta 
kuunnellaan kadunkulmassa esiintyvää muusikkoa. Ka-
tuelämää voidaan mitata ja arvioida tutkimalla ihmisten 
toimintaa katutilassa esimerkiksi laskemalla ihmismää-
riä ja tutkimalla kuinka pitkiä aikoja ihmiset viettävät 
katutilassa. Ihmismääristä ja katutilassa vietetystä ajasta 
saa kuvan katutilan aktiivisuudesta.

Katuelämä ei kuitenkaan muodostu vain kadulla 
kulkevasta ihmismäärästä. Jan Gehl määrittelee raken-
nusten välisen elämän seuraavasti:

”Rakennusten välinen elämä ei ole vain kävelyliiken-
nettä tai vapaa-ajan viettoa tai sosiaalisia toimintoja. 
Rakennusten välinen elämä koostuu kokonaisesta toi-
mintojen kirjosta, jotka yhdistyessään tekevät julkisesta 
tilasta kaupungissa sekä asuinalueilla merkityksellistä ja 
vetovoimaista.” (Life Between Buildings, 2011, 16)

Miksi kaupunkielämä on tärkeää? Katujen elävyydellä 
voi olla koko kaupungin laajuisia vaikutuksia. Jacobs tuo 
esiin kuinka elävällä kaupunkitilalla, erityisesti katuti-
lalla, on suuria vaikutuksia kaupungin turvallisuuteen, 
vetovoimaisuuteen, taloudelliseen menestykseen sekä 
kaupunkilaisten väliseen kontaktiin (1993.) Hyvällä ka-
tutilan suunnittelulla voidaan ehkäistä rikollisuuden, se-
gregaation sekä eristäytymisen kaltaisia ilmiöitä. Myös 
hyvällä liikennesuunnittelulla ja kävelyyn ja pyöräilyyn 
kannustamisella voidaan saada aikaan jopa kansanter-
veyteen ulottuvia vaikutuksia. Katujen elävyydellä on 
myös vaikutuksia kaupungin talouteen, kun kaupalliset 
palvelut sijoittuvat elävimpien katujen varteen, missä on 
riittävästi asiakkaita. Myös kaupungin imagon kannalta 
katutila on erittäin oleellisessa asemassa. Esimerkiksi 
turistit käyttävät usein lähes yksinomaan julkista tilaa. 

2. Kaupunkielämä

Kaupunkielämällä on siis monia positiivisia vaikutuksia 
kaupungin toimintaan, ja siksi sijoitus julkisen tilan elä-
vyyteen on sijoitus koko kaupungin menestykseen.

Katutilan tapahtumiin voi osallistua myös sisätiloista avoi-
men ikkunan kautta: Kallio Block Party 2017. 
Kuva 1

1. Johdanto

Katutila on oleellinen osa kaupunkia. Kadut toimivat 
paitsi liikennettä välittävänä infrastruktuurina, myös 
tiloina, joissa kaupunkilaiset tapaavat toisiaan ja viet-
tävät vapaa-aikaansa. Julkinen katutila toimii monesti 
kaupunkielämän keskuksena ja alustana monipuoliselle 
kaupunkikulttuurille. 

Katutila voi olla kokoava tai jakava elementti kau-
punkirakenteessa. Katuverkko kokoaa liikennevirtoja 
ja keskittää useiden kaupunkilaisten kulkureittejä sa-
maan tilaan. Jo monista historiallisista kaupungeista 
lähtien katutila on pitkään ollut kaupunkielämän kan-
nalta keskeisintä tilaa. Julkisen luonteensa vuoksi katu-
tila soveltuu erityisen hyvin kaupunkilaisten tavoitta-
miseen, oli sitten kyse liiketoiminnasta tai spontaanista 
tapahtumasta. Katutilat ovat parhaimmillaan olleet au-
kioita, jossa tilaa ei hyödynnetä vain liikkumiseen vaan 
myös oleskeluun ja vapaa-ajan viettoon. Jane Jacobs 
kuvaa kirjassaan the Death and Life of Great American 
Cities, että kadut palvelevat monia tarkoituksia auto- 
ja kävelyliikenteen välittämisen lisäksi: 

”Katu itsessään ei ole mitään. Se on vain abstraktio. 
Mutta yhdessä sitä rajaavien rakennusten ja toimin-
tojen kanssa sillä on merkitys. Kadut ovat kaupungin 
oleellisinta julkista tilaa ja kaupungin tärkeimpiä elimiä. 
Mitä tulee mieleen, kun ajattelet jotain kaupunkia? Sen 
kadut. Jos kadut ovat kiinnostavia, kaupunki näyttää 
kiinnostavalta; jos kadut näyttävät tylsiltä, kaupunki 
näyttää tylsältä.” (1993, 37.)

Autoistumisen myötä katutilan luonne on kuitenkin 
muuttunut. Liikenne vaatii entistä suuremman määrän 
tilaa. Kaupunkien kasvun myötä kasvavat liikennemää-
rät pakottavat pohtimaan, miten tila jaetaan eri liiken-
nemuotojen kesken. Suuret liikennemäärät ja erityi-
sesti suuret autoliikenteelle varatut pinta-alat luovat 
kadulle suuren estevaikutuksen. Autoliikenteellä on ta-
pana jakaa katutilaa, mikä erottaa kadun reunat omiksi 
erillisiksi kokonaisuuksikseen.

Tälläkin hetkellä Helsingin kaupunkisuunnittelussa 
käsitellään katutilaan liittyviä aiheita. On esitetty monia 
ehdotuksia kantakaupungin katujen luonteen muutta-
miseksi ja erityisesti kävelijän aseman parantamiseksi 
(Malmberg, Lauri; Helsingin Sanomat, 22.4.2017). Esi-
merkiksi ehdotus luovuttaa puolet Mannerheimintien 
autokaistoista kevyelle liikenteelle on herättänyt voi-
makasta keskustelua (Silvfverberg, Kalle; Helsingin Sa-
nomat, 12.2.2014). Myös ehdotus laajentaa Helsingin 
kävelykeskusta Pohjoisesplanadille on saanut osakseen 
sekä puolustusta että vastalauseita (Malmberg, Lauri; 
Helsingin Sanomat, 22.12.2016).

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia 
mahdollisuuksia katutilan elävöittämisessä. Työssä esi-
tellään esimerkkejä kaupunkielämää tukevista ja häi-
ritsevistä suunnitteluratkaisuista. Työn tavoitteena on 

katsoa katutilan liikennettä välittäviä ominaisuuksia 
pidemmälle ja keskittyä erityisesti katutilan käytön ja 
kaupunkielämän mahdollisuuksiin. Työ ei keskity valin-
toihin eri liikennemuotojen välillä tai eri liikennemuo-
tojen vertailuun vaan käsittelee ratkaisuja katutilan 
suunnittelussa ja niiden vaikutuksia katutilan käyttöön. 
Kaupunkielämää käsitellään katujen viitekehykses-
sä, eikä työssä oteta kantaa ominaisuuksiin katutilan 
suunnittelun ulkopuolella. Esimerkiksi kaupunkisuun-
nitteluun liittyvät asukastiheyden ja asuntojakauman 
kaltaiset ominaisuudet vaikuttavat oleellisesti kaupun-
kielämään, mutta ne rajataan tämän työn ulkopuolelle. 
Työ keskittyy erityisesti kävelijän asemaan ja sekä eri-
laisiin toimintoihin katutilassa.

Lähestyn aihetta esimerkkikohteiden kautta. Työs-
sä käsittelen kahta helsinkiläistä esimerkkiä, Aleksante-
rinkatua sekä Vaasankatua. Molemmissa esimerkeissä 
katutilan luonnetta on muutettu uudella suunnittelulla. 
Työni tutkii suunnitteluratkaisuja ja niiden seurauksia 
molemmissa tapauksissa. Tutkimuskohteiden lisäksi 
työssä esitellään referenssikohteita muualta maailmas-
ta.
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Gehl jakaa ihmisten toiminnan kolmeen luokkaan: vält-
tämättömiin, valinnaisiin sekä sosiaalisiin toimintoihin 
(2011, 11-16.) Tämä jaottelu on enemmänkin teoreet-
tista ja useimmiten eri toiminnot sulautuvat toisiinsa ja 
esimerkiksi valinnaisin toimintoihin voi sisältyä sosiaa-
linen aspekti.

Välttämättömiä toimintoja ovat esimerkiksi työ- ja 
koulumatkat tai ostoksilla käynti. Kadulla tämä ilmenee 
eri liikennemuotojen kuten kävelijöiden muodossa ja 
esimerkiksi työmatkat ilmenevät usein läpikulkevana 
liikenteenä kotoa työpaikalle. Toiminnot eivät ole ko-
vinkaan riippuvaisia olosuhteista tai ympäristön laadus-
ta, koska ne ovat enemmän tai vähemmän pakollisia. 
Toiminnot ovat vaihtelevan kestoisia, mutta läpikulku-
liikenne on usein lyhytkestoista ja näkyy katutilassa vain 
lyhyenä piikkinä aktiivisuudessa. Myös läpikulkevassa 
liikenteessäkin voidaan kuitenkin vaikuttaa toiminnon 
kestoon. Esimerkiksi kävellen auton sijasta kuljettu 
työmatka näkyy katutilassa jo huomattavasti pidempiai-
kaisena aktiivisuutena.

Valinnaiset toiminnot ovat toimintoja, joita osalli-
set tekevät vapaasta tahdostaan kuten kävelyllä käynti 
tai auringonotto (kuva 2). Nämä toiminnot toteutu-
vat vain, jos olosuhteet ovat optimaaliset. Valinnaisten 
toimintojen kesto riippuu paitsi kyseessä olevasta toi-
minnosta myös ympäristön olosuhteista. Esimerkiksi 
kadunvarren terassilla lounasta syövä henkilö siirtyy 
huonolla säällä sisälle. Myös jos terassin ympäristö ei 
ole viihtyisä, esimerkiksi melun takia, ei lounashetki 
kestä välttämättä pitkään.

Sosiaaliset toiminnot vaativat nimensä mukaisesti 
useamman ihmisen osallistumista. Nämä toiminnot liit-
tyvät usein edellä mainittuihin toimintoihin. Sosiaalisia 
toimintoja esiintyy spontaanisti, kun ihmiset kohtaavat 
toisiaan. Nämä toiminnot ovat kuitenkin vain mahdol-
lisesti kestoltaan riippuvaisia olosuhteista. Jos ihminen 
tapaa kadulla tuttavansa, jäävät he keskustelemaan vaik-
ka meluisimpaankin kadunkulmaan. Olosuhteet voivat 
kuitenkin edistää esimerkiksi tuttavan kohtaamisen 
etenemistä kahvilan terassilla istuskeluun.

Katuelämän näkökulmasta kiinnostavia ovat erilais-
ten toimintojen kestot. Katutilaa voi käyttää usea ih-
minen ja tilassa voi tapahtua lukuisia toimintoja päivän 
aikana, mutta jos aktiivisuus katutilassa on lyhytkestois-
ta, ei sillä ole suurtakaan vaikutusta katuelämään. Muu-
tamat pitkäkestoiset toiminnot ovat siis arvokkaampia 
katuelämälle kuin useat lyhytkestoiset toiminnot. 

Laadukas ympäristö mahdollistaa ja kutsuu to-
teuttamaan valinnaisia ja sosiaalisia toimintoja. Olo-
suhteiden ollessa hyvät laadukkaassa ympäristössä 
on suurempi toimintojen kirjo mahdollinen ja ihmiset 
saattavat välttämättömien toimintojen lisäksi päätyä 
toteuttamaan myös muita valinnaisia toimintoja sekä 
viettämään enemmän aikaa julkisessa tilassa (kuva 3).

3. Julkisen tilan käyttö

Auringonottajia kadulla: Paris Plages sulkee kesäisin Seinen 
rantakadut liikenteeltä ja täyttää ne ihmisillä ja tapahtu-
milla. Kuva 2: Stefano Ember, TimeOut, Paris Plages 2017, 
19.6.2017

Julkisessa tilassa toteutetaan välttämättömiä, valinnaisia 
sekä sosiaalisia toimintoja. Eri toimintojen toteutuminen 
sekä kesto riippuvat eri tavoin julkisen tilan laadusta. Kuva 
3: Gehl, Jan, Life Between Buildings, 2011, 13

Kohtaamiset ovat oleellisia katuelämän näkökulmasta 
sikäli, että ne mahdollistavat sosiaalisia toimintoja sekä 
luovat matalan intensiteetin kontaktia kaupunkilaisten 
välille. Kontakti ihmisten välillä synnyttää myös vaiku-
telman katutilan elävyydestä. Jotta ihmiset kokisivat, 
että katutila on aktiivinen, täytyy heidän pystyä havain-
noimaan muita ihmisiä ympärityössään. Gehl esittää vii-
si julkisen tilan ominaisuutta, jotka edistävät tai estävät 
kohtaamisia. Näitä ominaisuuksia ovat kuvassa 4 esite-
tyt avoimuus, etäisyydet, liikkumisen nopeus, tasoerot 
sekä suuntautuminen (2011, 64.)

Avoimuus esimerkiksi katutilassa tarkoittaa seinien 
ja kivijalkojen avoimuutta: näkevätkö ihmiset sisätiloista 
ulos ja onko kivijaloissa sisäänkäyntejä? Jos katua rajaa-
vat kivijalat ovat aukotettuja, syntyy enemmän vuoro-
vaikutusta sisä- ja ulkotilojen välillä, mikä mahdollistaa 
kohtaamisia. Katutilaan syntyy myös useampia reittejä 
kävelijöille, kun sisäänkäyntejä rakennuksiin on enem-
män. Katutason aukotus tekee kadun reunoista aktiivi-
sempia, kun ihmiset kulkevat rakennusten ja katutilan 
välillä ja toimintoja on mahdollista siirtää sisältä kadul-
le. Julkisivut, joissa on paljon ovia, ikkunoita tai muuta 
vaihtelua koetaan myös usein mielenkiintoisemmiksi 
kuin suljetut monotoniset julkisivut (Gehl, 2011, 123-
129).

Etäisyydet vaikuttavat kohtaamisiin sen kautta, 
kuinka ihmiset sijoittuvat julkisessa tilassa. Esimerkik-
si pienet mittasuhteet katutilassa kokoavat enemmän 
ihmisiä pienempään tilaan, kun taas suuret mittasuh-
teet saattavat hajauttaa ihmisiä pidemmille etäisyyksille 
toisistaan. Jos ihmiset ovat tilassa kaukana toisistaan, 
eivät kohtaamiset ole yhtä todennäköisiä. Esimerkiksi 
kadut, joilla on monta autokaistaa, jakavat jalkakäytävät 
niin kauas toisistaan, että kävelijöiden on vaikea havain-
noida, mitä toisella puolella katua tapahtuu puhumat-
takaan minkäänlaisen vuorovaikutuksen mahdollisuu-
desta eri puolten väillä. Kapeilla kaduilla muutamasta 
autokaistasta huolimatta pystyy havainnoimaan kadun 
toisen puolen tapahtumia ja osallistumaan niihin. Myös 
ihmisten kokoaminen pieneen tilaan synnyttää vaiku-
telman aktiivisuudesta. Kapealla kadulla muutamakin 
ihminen riittää tekemään tilasta elävän.

Nopeudet katutilassa tarkoittavat esimerkiksi lii-
kennemuotojen nopeuksia. Nopeasti liikkuvasta au-
tosta voi olla vaikea havainnoida ympäristöä ainakaan 
yksityiskohtaisesti. Nopeasti liikkuessa voi olla vaikeaa 
tunnistaa kadulla kulkijaa tai kuulla tämän puhetta. 
Suuret nopeudet eivät mahdollista kohtaamisia, mut-
ta pienillä nopeuksilla esimerkiksi pyöräillessä, tai vielä 
paremmin kävellessä, kulkijoiden välillä on enemmän 
kontaktia. Kävelijä havainnoi ympäristöään tarkemmin 
ja tunnistaa helpommin esimerkiksi vastaan tulevan 
tuttavan. Kävellessä myös pysähtyminen on helpompaa, 
mikä luo mahdollisuuden spontaanien sosiaalisten toi-
mintojen syntymiselle.

4. Kohtaamisia edistävät ominaisuudet

Kohtaamisia edistävät ominaisuudet ylhäältä alas: avoi-
muus, etäisyydet, liikkumisen nopeus, tasoerot, suuntautu-
minen. Kuva 4: Gehl, Jan, Life Between Buildings, 2011, 64
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Tasoerot katutilassa tarkoittavat esimerkiksi yli- tai 
alikulkuja tai katuverkon jakamista useaan tasoon. Esi-
merkkinä tästä voi pitää Itä-Pasilaa, jossa kulku kortte-
lipihojen välillä on nostettu ylemmälle tasolle ja autot 
kulkevat alhaalla katuverkossa. Tasoerot jakavat kuiten-
kin myös ihmiset eri tasoille ja eri tiloihin. Etäisyydet 
kasvavat korkeuserojen myötä eivätkä ääni- tai näkö-
kontaktit ole enää yhtä todennäköisiä. Vaikka kadulla 
kulkija tunnistaisikin esimerkiksi sillan ylittävän ystä-
vänsä alemmalta tasolta, voi olla epätodennäköistä, että 
näkökontakti johtaisi pysähtymiseen tai sosiaaliseen 
toimintaan. Jos tasot on sijoitettu täysin päällekkäin eri 
kerroksiin, on minkäänlaisen kontaktin syntyminen ta-
sojen välillä lähes mahdotonta. 

Suuntautuminen katutilassa voi liittyä kivijalkojen 
avautumiseen. Sijoitetaanko esimerkiksi terassit tai ra-
kennusten sisäänkäynnit kadun vai sisäpihan puolelle? 
Myös ikkunoiden avautuminen kadunvarteen edistää 
kontaktia ylempien kerrosten sekä katutason välillä. 
Katsekontakti eri tasojen välillä ei välttämättä suoraan 
edistä kohtaamisia, mutta kun ylempien kerrosten ih-
miset katsovat ikkunasta kadulle, osallistuu useampi ih-
minen kadun tapahtumiin. Esimerkiksi hiljaisella kadulla 
tämä voi edistää turvallisuutta, kun ihmiset sisätiloissa-
kin tarkkailevat katutilaa.

Kohtaamiset eivät ole merkityksellisiä vain tut-
tavien välillä. Katuelämässä jopa merkityksellisempiä 
saattavat olla toisilleen täysin vieraat ihmiset.  William 
H. Whyte toteaa (1988, 8-24), että ihmiset hakeutuvat 
toisten ihmisten luo. Whyte totesi katutilan tutkimuk-
sensa tuloksista, että ihmiset New Yorkin kaduilla eivät 
keskustellessaan siirtyneet sivuun kävelyreiteiltä, vaan 
pikemminkin hakeutuivat ihmisjoukon keskelle (1988, 
8-9). Myös Jan Gehl toteaa, että ihmiset hakeutuvat 
toisten ihmisten luo ja erityisesti katuelämän näkö-
kulmasta oleellista on, että toiminnot synnyttävät uu-
sia toimintoja (2011, 17-32). Katutilan aktiivisuus siis 
ruokkii itse itseään. Pinnallisetkin kohtaamiset ja pel-
kästään samassa tilassa olevat ihmiset luovat kuvaa ka-
tutilan aktiivisuudesta, mikä saa mahdollisesti kaupun-
kilaisia käyttämään katutilaa enemmän. Tämä voi ilmetä 
pienimmillään pidemmän, mutta mielenkiintoisemman 
reitin valintana työmatkalle tai pidempänä viipymisenä 
katutilassa.

Jacobs puhuu matalan intensiteetin kontaktin mer-
kityksestä kaupungissa. Jacobs korostaa pienten yhtei-
söjen ja kaupunkien eroa, missä pienissä yhteisöissä 
ihmiset tuntevat toisensa ja päivittäiset kontaktit ovat 
intensiivisempiä, kun taas kaupungeissa vaalitaan yksi-
tyisyyttä ja mahdollisuutta tutustua ihmisiin ilman, että 
he tietävät kaikkea yksityiselämästäsi.  Jacobsin mukaan, 
jos kaupunkilaiset pakotetaan valitsemaan ns. kaikki tai 
ei mitään kontaktia, valitsevat he olla ottamatta kon-
taktia. Jos heille taas annetaan vaihtoehto matalan in-
tensiteetin kontaktiin, joka ei velvoita sen suurempaan 
sitoutumiseen, saattavat kaupunkilaiset ottaa kontaktia 
muihin ihmisiin. Katutilassa tämä voi ilmetä esimerkiksi 
muutaman sanan vaihtamisena katumyyjän kanssa, tai 
kun joukko ihmisiä kerääntyy kuuntelemaan katumuu-
sikkoa ja kehuvat soittoa toisilleen tai vain hymyilevät 

ja taputtavat yhdessä. Nämä kontaktit ovat pinnallisia 
eivätkä velvoita tutustumaan muihin ihmisiin sen kum-
memmin. Kumpikin osapuoli pystyy säilyttämään halua-
mansa tasoisen yksityisyyden. Nämä pinnalliset kontak-
tit ovat sikäli oleellisia kaupunkielämän kannalta, että 
ne ovat matalan kynnyksen mahdollisuuksia kaupunki-
laisille ottaa kontaktia myös oman ystäväpiirinsä ulko-
puolelle. Näin ihmiset saattavat myös ottaa helpommin 
vastuuta tuntemattomistakin ihmisistä, kun se ei vaa-
di suurta sitoutumista, ja tällä näkökulmalla on suuri 
merkitys esimerkiksi katujen turvallisuudessa (1993, 
72-96.)

Kontakti ihmisten välillä vaihtelee pinnallisesta läheiseen 
kontaktiin. Kuva 5: Gehl, Jan, Life Between Buildings, 2011, 
17
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Katutilan ominaisuudet mittakaavasta viihtyisyyteen 
vaikuttavat kadun elävyyteen ja siihen, miten ihmiset 
viihtyvät katutilassa ja havainnoivat kaduntapahtumia. 
Katuelämää voidaan myös edesauttaa erilaisilla katu-
tilan suunnitteluratkaisuilla. Suunnittelulla voidaan vai-
kuttaa ihmisten liikkumiseen tai katutilan käyttöön ja 
erilaisten toimintojen mahdollistamiseen.

5. Katutilan suunnitteluratkaisuja 

Tässä työssä käsiteltävät katutilan ominaisuudet sekä 
suunnitteluratkaisut: liikenne, estevaikutus, mittakaava, ra-
japinnat, toiminnot, viihtyisyys, turvallisuus. Kuva 6

Estevaikutus

Liikenne

Mittakaava

Rajapinnat

Toiminnot

Viihtyisyys

Turvallisuus

Yksi katutilan ominaisuuksista on sen liikenteen välittä-
miskyky. Katutilassa voi liikkua monta eri liikennemuo-
toa kevyistä liikennemuodoista, kuten kävelystä ja pyö-
räilystä, raskaampiin liikennemuotoihin kuten autoihin, 
busseihin sekä raitiovaunuihin. Vilkkaasti liikennöidyillä 
kaduilla kulkee suuria ihmismääriä, mutta eri liikenne-
muodoilla kulkevat ihmiset käyttävät katutilaa eri ta-
voin. Sillä, onko liikenne läpikulkevaa vai mahdollistaako 
se pysähdyksiä, on suuri vaikutus katutilan elävyyteen. 
Jos ihmisillä on mahdollisuus pysähtyä, heillä on mah-
dollisuus toteuttaa valinnaisia toimintoja, kuten pysäh-
tyä ottamaan aurinkoa, tai sosiaalisia toimintoja, kuten 
tavata ystäviä, tai osallistua spontaaniin tapahtumaan, 
kuten jäädä kuuntelemaan katusoittajaa.

Eri liikennemuodot kulkevat eri nopeuksilla ja no-
peudet vaikuttavat kaupunkielämään. Kuten Gehl on 
todennut, suuret nopeudet estävät kohtaamisia ja kon-
taktia ihmisten välillä (2011, 64). Nopea liikenne näkyy 
myös lyhyempänä aktiivisuutena katutilassa. Kävely ja 
pyöräily näkyvät siis katutilassa huomattavasti pidem-
piaikaisena aktiivisuutena. Liikennemuodot vaikuttavat 
myös katutilan kokemiseen. Gehl toteaa myös, että ih-
miset tarvitsevat visuaalisessa aistimisessa sopivan etäi-
syyden lisäksi tarpeeksi aikaa näkemänsä käsittelyyn 
(2011, 71). Jos ihminen ei ehdi kokea tilaa, ei hänellä ole 
syytä pysähtyä sinne spontaanisti. Tilassa olevat ihmiset 
ja toiminnot jäävät rekisteröimättä eikä mikään kan-
nusta spontaaniin toimintaan läpikulun lisäksi. Liikku-
misen nopeuksiin voidaan vaikuttaa paitsi liikennemuo-
tojen valinnalla ja nopeusrajoituksilla myös esimerkiksi 
katutilan materiaaleilla. Katukiveyksillä pystytään rajoit-
tamaan esimerkiksi autoilijoiden tai pyöräilijöiden no-
peuksia. Myös kapeat kaistat sekä kadunvarsipysäköinti 
saavat useimmiten autoilijat ajamaan hitaammin ja va-
rovaisemmin, kun ympärillä ei ole paljoa tilaa.

Liikkumisen mittasuhteet vaikuttavat katutilan 
käyttöön. Jos liikenne vie paljon tilaa, vaatii myös ka-
tutila suurempia mittasuhteita, mikä jakaa ihmiset suu-
remmille etäisyyksille toisistaan. Myös liikkumiselle ja 
pysähtymiselle varatun tilan suhde vaikuttaa katutilan 
käyttöön. Liikkumiselle varatussa tilassa kuten auto- tai 
pyöräkaistoilla ei ole useinkaan mahdollista pysähtyä, 
mikä taas ei edistä kohtaamisia tai tilaan jäämistä va-
linnaisten tai sosiaalisten toimintojen toteuttamiseksi. 
Tämä vaatii pysähtymiselle varatun tilan kuten kadun-
varsi- tai pyöräparkin. 

5.1 Liikenne

Yksi autopaikka kattaa yli kymmenen polkupyörän viemän 
tilan. Kuvassa Helsinkiläinen pyöräparkki Senaatintorilla. 
Kuva 7
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Hidas liikenne luo kaupunkielämää

Tämä työ ei varsinaisesti keskity eri liikennemuotojen 
vertailuun vaikka onkin monia ominaisuuksia ympäris-
tövaikutuksista, talouteen sekä kansanterveyteen, jot-
ka osoittavat kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen 
edut yksityisautoiluun nähtynä (Gehl, 2010). Tämän 
työn puitteissa on kuitenkin oleellista käsitellä liiken-
nemuotojen vaikutusta katutilaan ja kadun elävyyteen. 
Katuelämän näkökulmasta on todettava, että kävelijä 
on ehdottomasti arvokkain liikennemuoto. Kävelijän 
jälkeen katutilaa elävöittävin liikennemuoto on pyö-
räilijä, jonka jälkeen julkinen liikenne, ja vasta viimei-
senä yksityisautoilu. Ei ole siis ihme, että Helsingissä ja 
monissa muissa suurkaupungeissa on otettu käyttöön 
suunnitteluperiaate, joka suosii kävelyä, pyöräilyä ja jul-
kista liikennettä sekä vasta viimeisenä yksityisautoilua. 
Oikeus yksityisautoiluun on kompleksinen keskustelun 
aihe ja on monia argumentteja myös yksityisautoilun 
tarpeellisuudesta kaupungin toiminnassa. Tämän työn 
puitteissa on kuitenkin todettava yksinkertaisesti, että 
kävelijä on moninkertaisesti arvokkaampi katuelämälle 
kuin auto.

Hidas liikenne kulkee katutilassa pidemmän ai-
kaa kuin nopea liikenne ja siksi näkyy pidempänä ak-
tiivisuutena. Aktiivisuus ja katutilassa kulkevat ihmiset 
luovat kuvaa katuelämästä. Kävelijät siis viettävät vain 
liikkuessaankin enemmän aikaa katutilassa kuin autoili-
jat. Pyöräilijät ovat kävelijöitä nopeampia, mutta autoja 
hitaampia, ja julkinen liikenne useimmiten yhtä nopeaa 
kuin yksityisautoilu, mutta tekee useammin pysähdyk-
siä. Yksityisautoilu on siis nopein liikennemuoto ja an-
taa liikkuessaan pienimmän elävöittävän vaikutuksen 
katuelämälle. Hidas auto on kuitenkin tässä mielessä 
parempi kuin nopea auto.

Ihmiset, joita ei voida havaita katutilassa eivät syn-
nytä kuvaa elävyydestä. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
liikkuessa katutilassa aistitaan useampi liikkuja, kun taas 
täydestä autosta harvoin edes näkyy, kuinka monta 
matkustajaa on sisällä. Liikennemuotojen tehokkuuk-
sien puolesta on ikävää todeta, että usein autoissa on 
vain yksi matkustaja. Whyten tutkimukset osoittivat, 
että New Yorkissa ruuhka-aikaan vain noin joka kym-
menennessä autossa on kuljettajan lisäksi matkusta-
jia (1988, 68-78). Julkinen liikenne ei välttämättä anna 
hyvää kuvaa katutilassa matkustavista ihmisistä, koska 
matkustajat ovat bussin tai raitiovaunun seinien sisässä. 
Julkiset kulkuneuvot tekevät kuitenkin useita pysähdyk-
siä ja niiden yhteydessä tapahtuu paljon vaihdosta käve-
lyliikenteeseen. Ylipäätään on kuitenkin todettava, että 
kävelijöiden ja pyöräilijöiden välillä on paljon enemmän 
kontaktia katutilassa kuin muiden liikennemuotojen, jo-
ten niillä on näkyvämpi vaikutus katuelämään. Viidellä 
ihmisellä autossa olisi viisin kertainen vaikutus katuelä-
mään, jos he kävelisivät kadulla. Kun otetaan liikkumi-
sen nopeus huomioon, vaikutus on vielä suurempi.

Pieni liikennemuoto vaatii vähän tilaa liikkumiseen 
ja jättää enemmän tilaa pysähtymiseen. Kävelijä vaatii 
ylivoimaisesti vähiten tilaa katutilassa ja myös ikävä kyl-
lä saa tämän vuoksi vähiten tilaa katusuunnitelmissa. 

Kävelijä liikkuu ketterämmin kuin mikään muu liiken-
nemuoto ja saa tämän vuoksi myös suurimman osan 
esteistä katutilassa, esimerkkeinä liikennemerkit, posti-
laatikot ja muut kadunvarren elementit. Näiden ominai-
suuksien takia kävelijä on tilankäytön puolesta tehok-
kain liikennemuoto. Pyöräily on myös melko tehokasta, 
muttei yhtä ketterää tai hidasta. Tämän vuoksi pyöräi-
lylle varattu tila soveltuu enimmäkseen vain liikkumi-
seen, mutta harvoin pysähdyksiin. Autoilu vie kaikista 
liikennemuodoista eniten tilaa. Julkinen liikenne vaatii 
myös paljon tilaa, mutta on huomattavasti tehokkaam-
paa kuin yksityisautoilu. Seisemän metriä kävelytien 
leveyttä pystyy välittämään 20 000 kävelijää tunnissa, 
6 metriä pyörätien leveyttä pystyy välittämään 10 000 
pyöräilijää tunnissa ja kaksi kaistainen kaksisuuntainen 
autotie voi välittää 1000-2000 autoa tunnissa (Gehl, 
2010, 105). Kävelijän tila pystyy siis välittämään eniten 
liikennettä, mutta se on myös oikeastaan ainoaa tilaa 
kadulla, joka mahdollistaa myös pysähtymisiä katutilaan. 
Auto vaatii kadunvarsiparkin ja pyöräilijä pyöräparkin, 
mutta molemmissa tapauksissa pysähtymiseen varattu 
tila on kulkuvälineelle, ei ihmiselle.

Kävelijöillä on liikkuessaan suurin katutilaa elä-
vöittävä vaikutus, mutta ehkä oleellisempi osa käveli-
jän merkityksessä on, että kävelijät voivat pysähtyä ja 
ovat liikkujista alttiimpia pysähtymään katutilaan. Ka-
duilla tapahtuu toimintoja liikkeessä ja pysähdyksissä, 
mutta pysähdyksissä toiminnoilla on suurin vaikutus 
kaupunkielämään. Liikenne tapahtuu katutilassa nopeu-
desta riippuvan ajan, mutta pysähdyksissä tapahtuvat 
toiminnot voivat kestää olosuhteista riippuen hyvinkin 
pitkään. Kävely on kaupunkielämän näkökulmasta ar-
vokkain liikennemuoto ja siksi tämä työ keskittyy eri-
tyisesti kävelijän asemaan.
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Katutilan luonne on muuttunut autoistumisen myötä. 
Historiallisissa kaupungeissa kadut olivat pääasiassa kä-
velyn ja muun hitaan liikenteen käytössä. Katutila oli 
joustavaa, kun kävelijät pystyivät pujottelemaan kulje-
tusvaunujen ja erilaisten spontaanien tapahtumien ja 
kokoontumisten välissä. Kadut toimivat kuin aukioina, 
kun liikkumiseen ja pysähtymiseen varattavaa tilaa ei 
tarvinnut erotella. Autoistumisen ja uusien raskaiden 
ja nopeiden liikennemuotojen myötä katutilan luonne 
on muuttunut. Liikenne vaatii nykyään suuremman ti-
lan kadulta, ja sujuvan ja turvallisen liikkumisen takaa-
miseksi katutilaa on jouduttu täyttämään erilaisilla lii-
kennettä ohjaavilla järjestelmillä kuten kaistajaottelulla, 
liikennevaloilla, liikennemerkeillä sekä jopa aidoilla ja 
muilla esteillä, joilla pyritään pitämään eri liikennemuo-
dot omilla alueillaan. Nämä järjestelmät vievät tilaa py-
sähtymiseen tarkoitetuilta alueilta ja asettavat haasteita 
katuelämälle.

Käveltävyys

Jos kadulla on helppo kävellä ja kävely koetaan varteen-
otettavaksi vaihtoehdoksi päivittäisillä matkoilla, ovat 
ihmiset alttiimpia valitsemaan kävelyn muiden nope-
ampien kulkumuotojen sijaan. Jos kävely on hidasta ja 
vaikeaa, vaihtavat ihmiset nopeasti muihin liikennemuo-
toihin, joiden kulku on helpompaa ja vaivattomampaa. 
Monissa tutkimuksissa on todettu, että 500 metriä on 
pisin etäisyys, jonka ihmiset suostuvat päivittäisillä mat-
koillaan kulkemaan kävellen (Gehl, 2010, 124). Tämän 
takia esimerkiksi julkisen liikenteen yhteydessä tiivis 
rakentaminen pyritään sijoittamaan tälle säteelle ase-
masta. Etäisyyksien ylittäessä tämän säteen tarvitaan 
vaihtoyhteyttä esimerkiksi pyörällä tai bussilla. Jos ase-
mat eivät ole helposti kävellen saavutettavissa saattavat 
ihmiset valita auton.

Kävelyn sujuvuudessa on otettava huomioon mui-
takin ominaisuuksia kuin etäisyys, ja näistä oleellisimpia 
on estevaikutus. Estevaikutus syntyy jonkin liikkumista 
estävän tai vaikeuttavan tekijän seurauksena. Esimer-
kiksi autokaistat aiheuttavat kävelijälle estevaikutuksen, 
kun tien pystyy ylittämään vain tiettyinä aikoina tietyis-
tä kohdista.

Pitkään katutilan suunnittelua on ohjannut auto-
liikenteen hallitseminen. Ratkaisuilla, joilla pyrittiin te-
kemään kävelystä turvallisempaa, ollaan käytännössä 
sujuvoitettu autoliikennettä ja hankaloitettu kävelyä. 
Esimerkiksi autoistumisen yleistyessä 60-luvulta eteen-
päin katusuunnittelussa suosittiin yli- ja alikulkuja käve-
lijöille, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta tienylityksis-
sä. Tasoylitysten ja suojateiden vähentäminen kuitenkin 
vain sujuvoittaa autoliikennettä. Kävelijät taas välttävät 
portaita, kynnyksiä, tasoeroja ja kiertoteitä viimeiseen 
asti (Gehl, 2010, 128). Monilla teillä on jouduttu pys-
tyttämään jopa aitoja estämään kävelijöitä ylittämästä 

5.2 Estevaikutus 

Ruuhkaisilla kaduilla kävelijät ohjataan ali- ja ylikulkuihin 
tarvittaessa pakottamalla. Helsingin Porkkalankadun kes-
kelle on jouduttu pystyttämään aita, jotta bussiin kiirehti-
vät kävelijät eivät ylittäisi autokaistoja. Kuva 9

Estevaikutusta voi vähentää jakamalla ajoradat ja tien 
ylitykset osiin. Aleksiskivenkadulla Helsingissä leveä kes-
kikaista pienentää ajoratojen yhteistä estevaikutusta ja 
mahdollistaa tien turvallisen ylityksen käytännössä koko 
kadun matkalta. Kuva: 8

tietä muuten kuin yli- tai alikulunkautta (Kuva 9). Kä-
velijät pyrkivät vaistomaisesti säästämään energiaa liik-
kuessaan ja valitsevat helpoimman reitin. Tämä näkyy 
myös tien ylittämisessä samassa tasossa. Jos suojatiet 
on sijoitettu pitkille etäisyyksille toisistaan valitsevat 
kävelijät suoremman ja vaarallisemman reitin tien yli.

Kävelyn tehokkuudessa on myös hyvä ottaa huo-
mioon etäisyyden lisäksi todellinen matka-aika. Jos kä-
velijät joutuvat viettämään paljon aikaa liikennevaloissa 
ja valot ovat vielä ajoitettu suosimaan autoliikennettä 
kävelyn sijasta, voi lyhytkin kävely viedä moninkertai-
sesti pidemmän ajan kuin ilman estevaikutusta. Esi-
merkiksi Sidneyn keskustassa kävelijät saattavat joutua 
viettämään jopa puolet kävelyajasta valoissa odotelles-
sa (Gehl, 2010, 124). 450 metrin matka voi viedä viiden 
minuutin sijasta kymmenen minuuttia. Tämä ei tee kä-
velystä tehokasta liikennemuotoa tai hyvää vaihtoehtoa 
esimerkiksi työmatkalle. Liikennevalot myös jaksotta-
vat kävelyliikennettä. Kävelijät tahdista ja nopeudesta 
riippumatta kerääntyvät valoihin odottamaan ja jatka-
vat matkaa samaan aikaan. Tämä jaksottaa kävelyä yhte-
näisiksi väkijoukoiksi, jotka etenevät samassa tahdissa 
kortteli korttelilta katutilassa. Väkijoukkojen välillä hil-
jaisemmilla kaduilla voi olla täysin tyhjää sen sijaan, että 
kävelijät hajautuisivat katutilaan eri kävelytahdin takia 
ja pitäisivät yllä katutilan jatkuvaa aktiivisuutta.

Esteettömyys

Estevaikutusta aiheuttavat autokaistojen lisäksi myös 
muut sujuvaa kulkua tai kävelyn tahtia hankaloittavat 
esteet. Näitä ovat erilaiset kynnykset, kadunreunaki-
veykset ja epätasaiset päällysteet. Katusuunnitelmissa 
Suomessa jalkakäytävä on perinteisesti korotettuna 
autokaistoihin verrattuna. Tämä on osittain turvalli-
suuden ja osittain hulevesien ohjauksen takia. Tien yli-
tyksissä tasoero ja kynnys asetetaan kuitenkin usein 
kävelijälle, kun taas autot kulkevat tasaisesti omalla 
kaistallaan. Tämä ei ole vain kävelyä hankaloittava tekijä, 
vaan asettaa haasteita myös katutilan esteettömyydelle.

Kynnykset ja epätasaiset päällysteet hankaloittavat 
esimerkiksi pyörillä liikkuvaa liikennettä kuten lasten-
vaunuja, pyörätuoleja ja rollaattoreita. Väestön ikään-
tyessä Suomessa katutilan esteettömyydellä voi olla 
hyvinkin suuri vaikutus siihen, voivatko ikääntyneet 
tai liikuntarajoitteiset ihmiset lähteä ulos kaupungille 
vai jäävätkö he kotiin. Tämä liikkumisen tasaisuus ol-
laan onneksi alettu huomioimaan esimerkiksi Helsingin 
pyöräteiden suunnittelussa. Suojateillä reunakiveys on 
yhä useammin poistettu tai laskettu samaan tasoon au-
tokaistan kanssa. Näin tienylityksestä tehdään sujuvaa 
ja vältetään vaaratilanteita, joissa pyöräilijät juuttuvat 
tai pahimmillaan kaatuvat kynnykseen. Myös uusien 
liikennemuotojen kuten erilaisten skeittilautojen, long-
boardien, potkulautojen ja rullaluistimien yleistyminen 
on otettava katutilan suunnittelussa huomioon. Nämä 
liikennemuodot suosivat usein pyörätien tasaista as-
valttia kivetyn jalkakäytävän sijasta. 

Katutilassa kulun tulisi kuitenkin olla sujuvaa kai-
kelle kevyelle liikenteelle. Kevyt liikenne on kaupun-

Lundin historiallisessa keskustassa ei ole juuri lainkaan 
suojateitä. Katukiveys pitää ajonopeudet matalina ja tien 
voi ylittää turvallisesti mistä vain. Autoliikennettä on niin 
vähän, että kävelijät voivat jopa vallata kadun koko sen 
leveydeltä. Kuvat 10 & 11: Lindner, Svenja
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kielämälle arvokkainta mutta myös haavoittuvaisinta. 
Esimerkiksi tien ylitysten tulisikin ehkä ennemmin ta-
pahtua samassa tasossa kevyenliikenteen väylien kans-
sa autokaistojen sijasta. Korotettu suojatie on sujuvaa 
ylittää ja se myös saa autoilijat ajamaan hitaammin ja 
tarkkaavaisemmin. Liikenteen sujuvuuden puolesta on 
tärkeä miettiä, ketä priorisoidaan. 60-luvulla autoilun 
sujuvuus koettiin tärkeäksi ja nopeilla tilavilla väylil-
lä pyrittiin hallitsemaan ruuhkia. Mutta auttaako tämä 
ruuhkien vähentämisessä? Jan Gehl, William H. Whyte 
ja Jane Jacobs kaikki toteavat, että lisätila autoille lisää 
autoilua. Ruuhkien hallitsemiseksi esitetyt lisäkaistat 
täyttyvät nopeasti uusista autoista. Vähemmän tilaa au-
toille taas ei välttämättä lisää ruuhkia. Autoilijat etsivät 
vaihtoehtoisia reittejä tai ajavat tehokkaammin (Whyte, 
1988, 68-78). Autoilun sujuvoittamisella kannustetaan 
autoiluun ja autojen määrä voi kasvaa tämän johdosta 
kaupungille kestämättömiin lukemiin. Sama sääntö pä-
tee kuitenkin myös kävelyyn ja kevyeen liikenteeseen. 
Jos kävely ja pyöräily ovat sujuvaa, kannustetaan enem-
män ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään. Jos kävely tai 
pyöräily on hankalaa tai jopa vaarallisia, siirtyvät ihmi-
set käyttämään muita liikennemuotoja, millä taas voi 
olla tuhoisat vaikutukset kadun elävyydelle.

Toiminnallinen estevaikutus

Autoistuminen on siis vienyt katutilassa tilaa kävelylle 
osoitetulta joustavalta katutilalta. Juuri joustavuuden ja 
hitaan liikenteen takia kävely sijoitetaan rakennusten 
vierelle kadun reunoihin. Autoilu taas nopeimpana ja 
vaarallisimpana liikennemuotona sijoitetaan kadun kes-
kelle. Koska autoilun tila on yksinomaan liikkumiseen 
varattua tilaa, ja koska kävelijän tila on joustavaa ja 
mahdollistaa pysähdyksiä, tapahtuu suurin osa katuti-
lan aktiivisuudesta usein kävelijän tilassa kadun laidoilla. 
Katutilan monipuolisia toimintoja mahdollistavat tilat 
on siis eroteltu liikkumiseen varatulla tilalla. Kaduilla, 
joissa reunat ovat erityisen eläviä, tämä tarkoittaa myös 
aktiivisimman katuelämän jakautumista kadun laidoil-
le. Autoilun aiheuttama estevaikutus ei siis rajoita vain 
kevyttä liikennettä, vaan myös kadun toimintoja ja ka-
tuelämää.

Kuvaillessaan julkista tilaa Gehl nimittää katutilaa 
liikkumistilaksi (movement space) ja aukioita elämysti-
loiksi (experience space) (2010, 38.) Gehl kuvaa ihmis-
ten liikettä kaupungissa virtana, joka, kuten joissa, no-
peutuu kapeissa kohdissa eli kaduilla ja laantuu laajoilla 
alueilla kuten aukioilla. Aukioilla liikkuminen ja pysähty-
minen nivoutuvat Gehlin mukaan samassa tilassa, mutta 
itse sanoisin tämän pätevän myös ihanteellisilla kaduilla. 
Ehkä ihanteellinen katu onkin aukio, mutta sen luonne 
riippuu liikkumistilan ja pysähtymistilan suhteesta. Toi-
mivan aukion ominaisuudet toteutuvat esimerkiksi hy-
vin mitoitetuilla kävelykaduilla, joissa kävelijöille on tar-
peeksi tilaa ja heidän kulkunsa on rauhallisempaa, mutta 
joissa on kuitenkin tarpeeksi ihmisiä pinta-alaa kohden, 
jotta tila vaikuttaa elävältä. Autot aiheuttavat kaduille 
haasteen, sillä niiden vaatima tila vie suuren pinta-alan 
ja on yksinomaan liikkumiseen tarkoitettua. Liikkumi-

nen ja pysähtyminen eivät siis nivoudu katutilassa. Au-
tokaistat jakavat kadunlaidat omiksi aukioikseen ja se, 
kuinka suuri autokaistojen aiheuttama estevaikutus on, 
ratkaisee kuinka hyvin nämä aukiot toimivat vuorovai-
kutuksessa.

Shared space

Yksi ratkaisu estevaikutuksen poistamiseen on niin 
sanottu shared space-katu. Shared space tarkoittaa 
kaistajaottelun poistamista katutilasta, minkä sijaan eri 
liikennemuodot käyttävät samaa tilaa. Shared space toi-
mii, kun eri liikennemuodot kulkevat hitaasti ja tark-
kaavasti ja kunnioittavat toisiaan. Konseptin mottona 
voi pitää sanontaa ”unsafe is safe”, toisin sanoen ilman 
merkittyjä oikeuksia liikennemuodot joutuvat itse ot-
tamaan vastuuta (DI Björn Silfverberg, 2016). 

Shared spacen hyöty on sen joustavuudessa. Ka-
tutilassa ei tarvita kaistajaottelun, liikennevalojen ja 
suojateiden kaltaisia järjestelmiä, jos liikenne pystyy 
itse ohjaamaan itseään. Shared space voi myös säästää 
huomattavasti liikkumiseen varattua tilaa katutilassa, 
jos kaikki liikennemuodot voivat käyttää samaa tilaa. 
Myös shared spacen alhaiset alle 20 km/h nopeudet 
ovat hyväksi katutilan elävyydelle. Toimivimmat esimer-
kit shared spacesta voi nähdä erilaisilla tonttikaduilla ja 
kävelykaduilla, joissa huoltoajo on sallittu. Kun liiken-
nettä on vähän ja nopeudet ovat matalia, voi katutila 
toimia joustavasti ja myös pysähtymiseen ja liikkumi-
seen varattutila voivat vuorotella.

Shared space vaatii kuitenkin pieniä liikennemääriä 
toimiakseen, erityisesti autoliikenteen osalta. Shared 
space-liittymät voivat välittää kohtuullisen suuriakin 
liikennemääriä toimiessaan. Esimerkiksi Norrköpingin 
Skavallertorgetin shared space-liittymä pystyy välit-
tämään 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (DI Björn 
Silfverberg, 2016). Autoliikenteen määrän kasvaes-
sa ja autojen jonoutuessa palautuu katutila kuitenkin 
perinteiseen asetelmaan, jossa tien keskiosa on va-
rattu autoille ja kävelijät pakkautuvat kadun reunoille. 
Ruuhkaisilla shared space-kaduilla myöskään kaikista 
haavoittuvaisimmat kävelijät, kuten ikääntyneet tai lii-
kuntarajoitteiset ihmiset, eivät välttämättä luota kadun 
turvalliseen ylittämiseen. 

Shared space toimii tietyissä paikoissa ja liikenteel-
lisissä olosuhteissa. Parhaimmillaan shared space-ka-
dut voivat todella olla aukioita, joissa liikkumiseen ja 
pysähtymiseen varattu tila voivat sekoittua ja tarjota 
erinomaiset mahdollisuudet katuelämälle. Esimerkiksi 
rauhallisimmilla tonttikaduilla lapset voivat vallata ka-
dun koko sen leveydeltä katulätkää varten ja vapaut-
taa väylän autoille esimerkiksi töistä paluuliikenteen 
aikaan. Näin katutila on jatkuvasti käytössä, silloinkin, 
kun ei ole liikennettä.

Porvoon vanhakaupunki koostuu suurimmaksi osaksi 
shared space kaduista. Autot pystyvät ajamaan ja jopa 
pysäköimään rakennusten eteen, mutta suurimman osan 
ajasta katu on kävelijöiden käytössä. Kapeat kadut ja epä-
tasainen kiveys pitävät ajonopeudet alhaisina ja turvallisi-
na. Kuvat 13 & 14: Rauh, Isabella

Norrköpingin Skavallertorget ennen ja jälkeen shared 
space-liittymäksi muuttamisen. Kuva 12: Silfverberg, Björn,  
2016
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Katusuunnittelussa mittasuhteet ovat oleellisia mones-
ta näkökulmasta. Suunnittelijat joutuvat tasapainottele-
maan mittasuhteiden rajoilla ja päättämään esimerkiksi, 
kuinka paljon on tarpeeksi tilaa muttei liikaa tilaa kadul-
la. Kadulla etäisyydet vaikuttavat paitsi käveltävyyteen 
myös katutilan kokemiseen ja havainnointiin. Ihmisten 
sosiaalinen näkökenttä kattaa noin 100 metrin etäisyy-
den. Tältä etäisyydeltä voidaan nähdä ihmisiä liikkeessä. 
Etäisyyden pienentyessä pystytään tunnistamaan ihmi-
siä ja noin 25 metrin etäisyydellä voi alkaa tunnista-
maan ihmisten tunnetiloja sekä kasvojen ilmetä ja eleitä 
(Gehl, 2010, 33-36.) Pienet etäisyydet mahdollistavat 
kohtaamisia ja kontaktia ihmisten välillä. Mitä enem-
män ihmiset voivat havainnoida muita ihmisiä katuti-
lassa sitä elävämmältä tila vaikuttaa. Muiden ihmisten 
havainnointia vaikeuttaa esimerkiksi estevaikutus. Kun 
kävelijät jaetaan leveän kadun laidoille, jotka erotetaan 
usealla autokaistalla, vaikeutuu tien reunojen välinen 
havainnointi huomattavasti. Tien toisen laidan ihmisiä, 
tapahtumia ja yksityiskohtia on vaikea seurata. Näissä 
tapauksissa tien toisen laidan elävyys ja mielenkiintoi-
suus jäävät merkityksettömiksi kävelijän kannalta ja 
koettu katuelämä voi olla vain puolet kadun todellises-
ta elävyydestä.

Yksityiskohdat

Etäisyys ja nopeus vaikuttavat yksityiskohtien havain-
nointiin. Ihmiset tarvitsevat paitsi sopivan etäisyyden 
myös tarpeeksi aikaa näköhavaintojen käsittelyyn 
(Gehl, 2011, 71). Yksityiskohtien merkitys korostuu, kun 
suunnitellaan katutilaa hitaalle liikenteelle esimerkiksi 
kävelylle (kuva 15). Katutilassa kävelijän havainnointi 
keskittyy enimmäkseen kadunvarren elementteihin ja 
erityisesti rakennusten katutasoon. Kävelijät nostavat 
harvoin katsettaan luonnollisen horisontaalisen näkö-
kenttänsä yläpuolelle (Gehl, 2010, 39). Kun rakennus-
ten ylempiä kerroksia havainnoidaan katutilassa, ovat 
ne usein etäämmällä esimerkiksi kadun toisen puolella. 
Etäisyyden kasvaessa taas yksityiskohtien merkitys vä-
henee. Tämän takia mielenkiintoista katutilaa suunni-
teltaessa kannattaa panostaa erityisesti yksityiskohtai-
seen katutasoon. Ruotsalainen arkkitehti Ralph Erskine 
neuvoi Jan Gehliä seuraavasti: 

”Jos kokonaisuus on mielenkiintoinen ja jännittävä sil-
män tasolla, koko alue näyttää mielenkiintoiselta. Siksi 
koeta tehdä rajapinnoista kutsuvia ja yksityiskohtaisia, 
ja säästä vaivannäkösi ylemmissä kerroksissa, joilla on 
vähemmän merkitystä käytännöllisesti ja visuaalisesti.” 
(Gehl, 2010, 39)

Niin sanotussa nopeassa arkkitehtuurissa lähesty-
mistapa on päinvastainen. Nopeassa arkkitehtuurissa 
suositaan suuria elementtejä, joita on helppo havaita 

5.3 Mittakaava

Tylsät ja yksityiskohdattomat julkisivut eivät tee kadusta 
houkuttelevaa reittiä. Insinöörinkatu Herttoniemessä onkin 
enimmäkseen autojen käytössä. Kuva 15

esimerkiksi liikkuvasta autosta. Tämä ilmenee esimer-
kiksi moottoriteiden varsilla suurina mainoskyltteinä 
tai korkeina maamerkkirakennuksina. Rakennuksia ha-
vainnoidaan kaukaa ja tämän takia mittakaava on suurta 
ja juuri ylempiin kerroksiin satsataan katutason sijasta. 
Kävelijän kannalta ympäristö taas ei ole niin miellyttävä, 
kun etäisyydet ovat suuria ja ympäristössä on vähän 
yksityiskohtia tekemässä matkasta mielenkiintoista.

Visuaaliset mittasuhteet

Katutilan havainnointiin vaikuttavat myös visuaaliset 
mittasuhteet. Kävellessä matka suoralla ja avoimella 
kadulla tuntuu pidemmältä kuin mutkittelevalla ka-
dulla, jossa ei ole pitkiä suoria näkymälinjoja. Matkan 
jaksottaminen katutilan vaihtelulla saa matkan tuntu-
maan lyhyeltä (Gehl, 2010,75-88). Visuaalisia mittasuh-
teita paisuttavat myös julkisivun linjat. Pitkät kadun 
myötäiset linjat julkisivussa saavat matkan näyttämään 
loputtoman pitkältä, kun taas vertikaali linjat jaksotta-
vat julkisivua ja kuljettavaa matkaa. Matkan kokeminen 
vaikuttaa kävelyn houkuttelevuuteen. Mielenkiintoiset 
ja vaihtelevat reitit saavat matkan tuntumaan lyhyeltä 
ja kävelijät valitsevat todennäköisemmin enemmän elä-
myksiä tarjoavan reitin.

Riittävät mittasuhteet

Julkisessa tilassa oleskelun ja liikkumisen mukavuuteen 
ja houkuttelevuuteen vaikuttavat myös riittävät mitta-
suhteet. Ihmisten välisessä kontaktissa onkin havaitta-
vissa intiimi, henkilökohtainen, sosiaalinen ja julkinen 
etäisyys (Gehl, 2010, 46). Julkisessa tilassa kulkiessaan 
ihmiset tarvitsevat ympärilleen henkilökohtaisen tilan. 
Tämä ilmenee katutilassa esimerkiksi bussia odotta-
vien ihmisten hajautumisessa tasaisille etäisyyksille toi-
sistaan. Sosiaalisia tilanteita varten ihmiset tarvitsevat 
taas sosiaalisen etäisyyden. Esimerkiksi ahtaissa pai-
koissa kuten hisseissä ihmiset välttävät katsekontaktia 
muiden kanssa. Kontaktin ottaminen on haastavaa, kun 
ei ole tilaa perääntyä normaalille keskusteluetäisyydel-
le. Julkisiin tapahtumiin osallistuminen taas vaatii tietyn 
muodollisen etäisyyden, jolta seurata tapahtumaa kui-
tenkaan osallistumatta siihen. Tämä ilmenee esimerkiksi 
ihmisten kerääntyessä katuesiintyjän ympärille jättäen 
sopivan etäisyyden yleisön ja esiintyjän välille. Katutilaa 
mitoittaessa onkin tasapainoteltava näiden etäisyyksien 
mahdollistamiseksi. Liian kapealla jalkakäytävällä ei ole 
mukavaa kävellä eikä liian ahtaassa kadunkulmassa tilaa 
esiintyä (kuva 16). 

Sopivat mittasuhteet

Katutilan suunnittelussa elävyyden kannalta on kuiten-
kin turvallisempaa mitoittaa hieman liian ahtaita tiloja. 
Kapeilla kaduilla etäisyydet ovat pieniä ja ympäristöä 
ja ihmisiä voidaan havainnoida tarkemmin ja yksityis-
kohtaisemmin. Kokemus on rikas, monipuolinen ja in-
tensiivinen. Tämän takia pienet tilat koetaankin usein 
intiimeiksi, lämpimiksi, henkilökohtaisiksi ja kutsuviksi 

Eri toiminnot vaativat erilaisia mittasuhteita. Kuvassa 
näkyy ”pullomiehenä” tunnettu helsinkiläinen kuuluisuus 
soittamassa Aleksanterinkadun ja Kluuvikadun kulmassa. 
Kävelykadulla on riittävät mittasuhteet esiintymiseen ja 
soittoa onkin luontevaa seurata kuvassa ilmenevältä noin 
kolmen metrin etäisyydeltä. Kuva 16
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(kuva 17). Leveillä kaduilla taas etäisyydet ovat suuria 
ja ympäristöä ja muita ihmisiä on vaikea havainnoida 
yksityiskohtaisesti. Kokemus suuressa tilassa onkin 
usein muodollinen, kylmä eikä kovinkaan kutsuva. Pie-
nissä tiloissa myös elävyyden kokeminen on intensiivi-
sempää. Kapealla kadulla vain muutama ihminen riittää 
antamaan kuvan elävyydestä, kun taas leveillä kaduilla 
vaaditaan useita ihmisiä. Mitoitus, jossa ei ole aivan tar-
peeksi tilaa, lisää katutilan intensiivisyyttä (Gehl, 2010.)

Korkeus

Mittakaavaan liittyy kadun leveyden lisäksi myös raken-
nusten korkeus. Korkea rakentaminen vaikuttaa katuti-
lan olosuhteisiin esimerkiksi varjostamalla ja lisäämällä 
tuulisuutta. Rakennusten korkeus on myös yhteydessä 
kaupunkielämään ja katutilan käyttöön. Ihmisen aistien 
ja sosiaalisen näkökentän puolesta on todettava, että 
vain rakennusten alimmista kerroksista on mahdollista 
osallistua katutilan tapahtumiin. Katutaso mahdollistaa 
eniten kontaktia kadun ja rakennuksen välillä ja tästä 
tasosta on myös suora kulkuyhteys katutilaan. Toisesta 
ja kolmannesta kerroksesta voi olla vielä mahdollista 
keskustella katutilan ja ylempienkerrosten välillä ja nel-
jännestä ja viidennestä kerroksesta on mahdollista seu-
rata kadun näkymiä ja ääniä. Viidennestä kerroksesta 
ylöspäin kerrokset eivät oikeastaan pysty osallistumaan 
katutilan tapahtumiin ja ovat käytännössä merkitykset-
tömiä katuelämän kannalta. On myös todettava, että 
alimpien kerrosten asukkaat ovat alttiimpia käyttämään 
katutilaa. Jos asukkaalla on suora yhteys katutilaan esi-
merkiksi puolijulkisen tilan kuten terassin tai kuistin 
kautta, on myös kadun tapahtumiin osallistuminen hel-
pompaa ja vaivattomampaa. Kööpenhaminan asuinalu-
eilla tehdyt tutkimukset osoittavat, että näiden katuta-
son puolijulkisten tilojen aktiivisuus kattaa yli puolet 
kaikesta ulkotilan aktiivisuudesta, vaikka katutaso kat-
taakin vain alle yhden neljäsosan kaikista asukkaista 
(Gehl, 2010, 84).

Pienet mittasuhteet ja matala rakentaminen tekevät Hel-
singin Katariinankadusta kutsuvan ja kotoisan. Kuva  17

”Katu itsessään ei ole mitään, se on vain abstraktio, 
mutta yhdessä sitä rajaavien rakennusten sekä toimin-
tojen kanssa sillä on merkitys.” (Jacobs, 1993, 37) 

Katutilan suunnittelussa kadun rajauksella on erittäin 
suuri merkitys. Jacobs puhuu varoittavasti siitä, miten 
modernismin ihanteita seuranneet kaupunkisuunnit-
telijat halusivat hävittää kadut kaupungista (1993, 23-
34). Erityisesti puutarhakaupunki-ihanteen mukaista 
oli rakentaa kaupunkia, jossa rakennuksia oli sijoitet-
tu vapaasti puistoon. Jokaisen rakennuksen ja asun-
non tuli saada mahdollisimman paljon auringon valoa 
ja hyvät näkymät vihreään ympäristöön. Modernismin 
ihanteiden mukaan julkinen tila oli lähinnä puistoa ja 
nurmikenttää rakennusten välillä. Katu ei kuitenkaan 
todellisuudessa rajaudu sitä ympäröivään nurmikkoon, 
vaan erilaisiin visuaalisesti sekä toiminnallisesti rajaaviin 
elementteihin, kuten aitoihin, muureihin tai, kuten kau-
punkimaisessa ympäristössä yleensä, rakennuksiin. Mo-
dernismin tyyliä noudattavien asemapiirrosten kapeat 
polut ja kävelytiet saattoivat olla todellisuudessa jopa 
monia kymmeniä metrejä leveitä aukioita, jossa etäisyy-
det rakennusten välillä olivat valtavia eikä ”katutilassa” 
ollut juuri muuta kuin avointa nurmikenttää. Tällainen 
rakennusten välinen tila ei toimi kuten kaupunkimaiset 
katutilat. Se ei ole selkeästi rajattua eivätkä mittasuh-
teet mahdollista kontaktia julkisessa tilassa kulkevien 
ihmisten tai talojen asukkaiden ja katutilan välillä.

Julkinen, puolijulkinen, yksityinen

Rajaus on tärkeää esimerkiksi julkisen, puolijulkisen sekä 
yksityisen tilan määrittelemisessä. Ihmiset eivät seuraa 
katutilassa kulkiessaan karttoihin piirrettyjä tonttirajo-
ja, vaan merkkejä fyysisessä ympäristössä kuten aitoja, 
julkisivulinjoja tai tasoeroja. Julkisen ja yksityisen tilan 
rajaaminen voi olla hyvinkin yksinkertaista. Matalakin 
pensasaita tai pienikin kynnys terassin ja katutilan vä-
lillä viestittää siirtymistä astetta yksityisempään tilaan, 
jossa operoidaan omistajan ehdoilla. Ympäristöön, jos-
sa fyysistä rajausta ei ole, joudutaan takautuvasti pys-
tyttämään kielto- ja varoituskylttejä, joiden sanoma jää 
helposti vaille kadulla kulkijoiden huomiota. Avoimen 
nurmikaistaleen keskelle pystytetty kyltti voi viestittää, 
että kyseessä on yksityisalue, mutta onko alue todel-
la yksityinen? Vaikka kadulla kulkijat kunnioittaisivatkin 
kyltin kieltoa eivätkä kulkisi nurmikon yli, eivät kielto-
kyltit välttämättä lisäisi tämän tilan yksityisyyden tun-
tua. Esimerkiksi kerrostalojen edustalle kadunvarteen 
sijoitetut nurmikot muuttuvat helposti eräänlaiseksi 
ei-kenenkään-maaksi. Nurmi ei ole varsinaisesti julkista 
tilaa eikä kutsu ulkopuolisia viettämään aikaa sen ym-
päristössä, mutta vastaavasti asukkaatkaan eivät käytä 
nurmikkoa, jos se ei ole yhteydessä asuntoihin tai tar-
joa yksityisyyden tuntua tai viihtyisää ympäristöä oles-

5.4 Rajapinnat 



22 23

keluun. Kun tila ei ole tarpeeksi julkista kutsuakseen 
vieraita eikä tarpeeksi yksityistä asukkaiden käytölle, 
katoavat tilasta niin ihmiset kuin heidän mukanaan tuo-
mat aktiviteetit. 

Avoimet ja aktiiviset rajapinnat

Katutilan rajauksessa korostuvat myös Gehlin luokit-
telemat julkisen tilan ominaisuudet (Gehl, 2011, 64). 
Erityisesti katua rajaavien rakennusten avoimuus ja 
suuntautuminen vaikuttavat katuelämään. Jos raken-
nusten katutasot ja julkisivut ovat aukotettuja, syntyy 
näkökontakti ulko- ja sisätilan välille. Jos katutasossa on 
paljon sisäänkäyntejä ja ne on sijoitettu kadun puolelle 
sisäpihan sijasta, ohjataan ihmisten kulku rakennuksista 
katutilaan, mikä lisää katutilan aktiivisuutta. Jos sisään-
käyntejä on paljon koko kadunvarren matkalta, syntyy 
katutilaan enemmän kulkureittejä, jotka ristetessään 
mahdollistavat kontaktia ihmisten välillä. Jos sisään-
käynneistä on suora yhteys asuntoihin tai liiketiloihin, 
on toimintoja helppo siirtää sisätiloista ulos katutilaan 
(Gehl, 2011, 115-122.) Esimerkiksi katutason asunnos-
ta on helpompi siirtyä kuistille juomaan aamukahvia 
kuin ylimmänkerroksen asunnosta. Samoin liikkeiden 
on helppo laajentaa toimintaansa kadulle kävelijöiden 
ja mahdollisten asiakkaiden välittömään läheisyyteen. 
Monissa suurkaupungeissa tämä näkyy liikkeiden ka-
dunvarteen levittäminä hedelmäkoreina, vaaterekkeinä 
tai jopa myyntipöytinä. Vilkkaimmat kauppakadut muis-
tuttavat jopa enemmän toreja, koska liikkeiden valikoi-
mat tuodaan kadunkulkijoiden nähtäville. Vastaava ilmiö 
ei vaadi edes varsinaisia liiketiloja, vaan myös asuinalu-
eilla niin sanotut katukirppikset voivat elävöittää naa-
purustoa (kuvat 18 & 19). Katumyyjäisten spontaania 
syntymistä edesauttaa kuitenkin, jos myytävät tuotteet 
on helppo kuljettaa asunnosta kadunvarteen ja jos 
myynnin ajan asukkaalla on yhteys asuntoon. Myytävät 
tuotteet pystytään vaikka hetkeksi jättämään kadun-
varteen, jos niitä on helppo valvoa asunnon ikkunoista.

Puolijulkiset siirtymävyöhykkeet

Toimintojen virtaamista yksityisestä sisätilasta julki-
seen ulkotilaan tukevat erilaiset puolijulkiset siirtymä-
vyöhykkeet (Gehl, 2011, 185-199). Siirtymävyöhykkei-
nä toimivat esimerkiksi kuistit, terassit, etupihat sekä 
katokset. Jos näistä puolijulkisista tiloista on suorayh-
teys yksityiseen tilaan, on asukkaiden helppoa siirtää 
toimintoja ulos asunnoista. Jos puolijulkisista tiloista 
on suorayhteys katutilaan, ovat myös kontaktit kadun 
ihmisten välillä mahdollisia. Harva asukas luultavasti 
siirtyisi kerrostalon ylimmästä kerroksesta katutason 
ovensuuhun nauttimaan aamukahviaan, mutta jos asun-
to on katutasossa, ja asunnon sisäänkäynti on suoraan 
kadulle, on kadulle siirtyminen todennäköisempää. Jos 
sisäänkäynti on vielä varustettu katoksella, portaikolla 
tai jopa varsinaisella kuistilla, on kadunvarressa oles-
kelu todennäköisempää. Myös yksityisillä etupihoilla 
oleskelevat ihmiset nostavat katutilan aktiivisuutta, jos 
kontakti pihojen ja kadun välillä on mahdollinen. Puoli-

Toimintojen siirtäminen ulos elävöittää katutilaa. Kadun-
varren asukkaat voivat itsekin luoda elävää ja aktiivista 
katutilaa. Aleksiskivenkadun katukirppiksellä 27.8.2017 
kaupunkilaiset valtasivat kadunvarret ja puistot muuttaen 
alueen paikalliseksi basaariksi. Kuvat 18 & 19

julkisen tilan määrittely on oleellista, jotta ihmiset olisi-
vat alttiimpia osallistumaan kadun tapahtumiin. Erilaiset 
sosiaaliset tilanteet vaativat oman etäisyytensä ihmis-
ten välille ja nimensäkin mukaan julkinen etäisyys on 
se etäisyys, miltä ihmiset mieluiten osallistuvat julkisiin 
tilanteisiin (Gehl, 2010, 46.) Gehl määrittelee tämän 
etäisyyden noin 3,7 metriksi. Tämä etäisyys on yleinen 
muodollisissa tilanteissa esimerkiksi opettajan ja op-
pilaiden välillä oppitunnilla. Tämä on myös se etäisyys, 
jonka ihmiset jättävät yleisön ja esiintyjän väliin kadulla 
kerääntyessään. Tältä etäisyydeltä on hyvä seurata ka-
dun tapahtumia viestittäen samalla, ettei halua osallis-
tua itse tapahtumaan.

Mielenkiintoiset rajapinnat

Rajapinnoilla on toiminnallisuuden lisäksi suuri visuaa-
linen vaikutus. Kävelijöiden havainnoinnin keskittyessä 
kadun reunoihin ja rakennusten katutasoon on näiden 
rajapintojen visuaalisella ilmeellä suuri merkitys katuti-
lan kokemiseen kävellessä. Katutasot, jotka ovat yksi-
tyiskohtaisia ja vaihtelevia, ovat mielenkiintoisia. Tähän 
vaikuttavat esimerkiksi materiaalivalinnat, seinän auko-
tus sekä julkisivulinjat. Suora, tasainen ja umpinainen ka-
tutaso saa kävelymatkan tuntumaan tylsältä ja pitkältä. 
Vaihtelevat, yksityiskohtaiset ja avoimet katutasot teke-
vät kadulla kulkemisesta mielenkiintoista ja elämyksel-
listä. Katutasojen visuaalisella ilmeelläkin voidaan tehdä 
katutilasta kutsuva kävelijöille ja katuelämälle. 

Toiminnallisesti köyhästä katutilastakin voi tehdä 
elämyksellisen esimerkiksi taiteella (kuva 20). Tapauk-
sissa, joissa katutaso on suljettu eikä aktiivinen, on mie-
lenkiintoinen julkisivu parempi kuin neutraali julkisivu. 
Monissa kaupungeissa ollaankin herätty katutaiteen 
mahdollisuuksiin kaupungin elävöittämisessä. Esimer-
kiksi Helsingissä tyhjiä ja tasaisia julkisivuja on koristet-
tu muraaleilla ja seinämaalauksilla. Myös kaupunkitilat, 
jotka ovat toiminnallisesti köyhiä kuten sillanaluset, ali-
kulut ja meluaidat ovat saaneet mielenkiintoista ilmet-
tä spontaaneista sekä kaupungin tilaamista graffiteista. 
Helsingin kaupunki järjesti vuoden 2017 kesäkuussa 
Katutaidekesän superviikonlopun, jonka aikana toteu-
tettiin kaksi suurta katutaideteosta: Kulosaaren melu-
muurin maalaus  (kuva 21) sekä Vaasan puistikon uusi 
ilme (kuva 22). Teokset toteutettiin talkootyönä tai-
teilijoiden ohjauksessa ja lopputulokset keräsivät pai-
koille huomiota ja kiinnostusta. Katutaide ja erityisesti 
graffitit ovat jakaneet mielipiteitä kaupunkilaisten kes-
kuudessa, mutta suhtautuminen saattaa muuttua avoi-
memmaksi teosten yleistyessä Helsingin katukuvassa. 
Graffitit ovat yksinkertainen keino paikan merkitse-
miseen, mikä onkin synnyttänyt kokonaisen kulttuurin 
graffititaiteen ja tägien ympärille. Katutaide elävöittää 
katutilaa ja viestittää kadulla kulkijalle, että tämä paikka 
on nähty ja huomioitu.

Työkalut

Katutilan suunnittelululla on suuri vaikutus rajapinto-
jen laatuun. Katua rajaava arkkitehtuuri ohjaa katutilan 

Yksityiskohdat elävöittävät muuten suljettua ja tyhjää kivi-
jalkaa Helsingin Kalasatamassa. Kuva 20: Matti Jänkälä
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käyttöä ja passiivista katutasoa voi olla vaikeaa muuttaa 
takautuvasti. Yksittäiset rakennusprojektit voivat on-
nistuessaan elävöittää katutilaa huomattavasti, mutta 
katutilasta kokonaisuutena vastaa useimmiten kaupun-
ki. Kaupungilla on vastuu ohjata rakentamista ja katuti-
lan suunnittelua niin, että yksittäiset rakennusprojektit 
palvelevat kokonaisuutta ja kaupunkilaisia. Suunnittelun 
ohjaamiseen on monia keinoja asemakaavoituksessa, 
joista eräs toimiva esimerkki ovat erilaiset aktiivisen 
katutason politiikat. Esimerkiksi Melbournessa 60% 
uusien rakennusten kadunvarren julkisivusta on oltava 
avointa ja kutsuvaa (Gehl, 2010, 151). 

Vuoden 2017 Katutaidekesän yhteydessä Helsingissä 
järjestettiin kaksi suurta taideprojektia: yllä Kulosaaren 
melumuuri, alla Vaasan puistikon uusi ilme. Kuvat 21 & 22

Monilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa ka-
tutilan aktiivisuuteen sekä ihmisten toteuttamien toi-
mintojen määrään. Katutilaan on myös mahdollista 
suunnitella toimintoja. Jotkut toiminnot synnyttävät 
aktiivisuutta itsessään, kuten päiväkodin leikkikenttä, 
kun taas toiset mahdollistavat tai kutsuvat ihmisiä to-
teuttamaan toimintoja kuten erilaiset istuimet. Jotkut 
toiminnot kuten myyntikojut toimivat itsenäisesti, mut-
ta vaativat asiakkaita menestyäkseen ja synnyttääkseen 
aktiivisuutta. Näiden toimintojen ominaisuus on se, 
että ne synnyttävät katutilaan pitkäkestoista toimintaa 
läpikulun sijasta ja mahdollisesti kannustavat myös läpi-
kulkijoita viipymään katutilassa pidempään.

Palvelut

Monet katutilaan tai sen varrelle sijoitetut palvelut syn-
nyttävät katutilaan aktiivisuutta. Katutilan elävyyden 
kannalta on hyödyllistä, jos palvelut synnyttävät jatku-
vaa aktiivisuutta. Tähän vaikuttaa palvelujen synnyttä-
mien toimintojen kesto sekä toimintojen monipuoli-
suus. Esimerkiksi katua rajaava päiväkodin leikkikenttä 
synnyttää aktiivisuutta aamupäivällä, kun taas ravintolat 
lounasaikaan ja iltapäivällä sekä baarit illalla ja yöllä. Mo-
nipuoliset toiminnot katutilassa varmistavat sen jatku-
van tai lähes jatkuvan käytön. Jotkin palvelut vaativat 
elävää katutilaa jo alusta lähtien. Päiväkoteja sijoitetaan 
sen mukaan, miten paljon alueella on päiväkoti-ikäi-
siä lapsia, mutta ravintolat ja kaupat hakeutuvat sinne, 
missä on asiakkaita. Erilaiset myyntikojut kuten ruo-
kakärryt tai jäätelökioskit ilmestyvät usein palveluista 
viimeisinä katutilaan, kun alue on jo tarpeeksi elävä ja 
siellä riittää tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita. Palvelut 
elävöittävät katutilaa ja tämän takia palvelut sijoittuvat 
usein sinne, missä on myös muita palveluja. Oleellista 
katutilan elävöittämisessä on kuitenkin, että palvelut 
lisäävät aktiivisuutta juuri katutilassa. Esimerkiksi ka-
tutasoon sijoitettu pankkikonttori lisää vain kävelylii-
kennettä katutilassa, kun taas ravintolan terassi lisää 
pitkäaikaista aktiivisuutta kadulla. Myös myyntikojulla 
tapahtuva kaupankäynti tapahtuu koko kestoltaan ka-
tutilassa, kun taas kivijalkakaupan asiakkaat vain tulevat 
ja menevät ulko- ja sisätilan välillä.

Katutason liiketilojen lisäämiseen voidaan vaikut-
taa esimerkiksi aiemmin mainituilla aktiivisen katuta-
son politiikoilla. Melbournen politiikka on hyvä sikäli, 
että avoimet katutasot mahdollistavat kontaktia sisä- 
ja ulkotilan väillä ja ovat helpommin muutettavissa lii-
ketiloiksi kuin umpinaiset katutasot.  Myös Helsingin 
kantakaupungissa pyritään suojelemaan kivijalkaliiketi-
loja kieltämällä näiden muuttamista asunnoiksi (Hel-
singin yleiskaava, Kantakaupungin ja ydinkeskustan 
kehittäminen, Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2014). Pakotteet eivät kuitenkaan riitä lisäämään kau-
punkielämää. Kaupunkielämän ja erityisesti katutason 

5.5 Toiminnot

Kadulle rakennuksen kylkeen rakennettu skeittiramppi 
Christianian vapaakaupungissa Kööpenhaminassa. Kuva 
23
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liiketoiminnan lisäämiseksi tarvitaan kuitenkin kannus-
timia. Helsingin Iso-Robertinkadun liiketilat ovat esi-
merkiksi olleet vaikeuksissa korkeiden vuokrien takia. 
Palveluiden katoamisen varalle Helsingin nykyinen po-
litiikka on toimiva turvaverkko, mutta liiketilojen kan-
nattavuutta tulisi myös tukea esimerkiksi säätelemällä 
kiinteistöjen hintatasoa ja varmistamalla, että vuokrat 
pysyvät kohtuullisina. Liiketoiminnan kannalta kaikista 
vaikeimmilla alueilla kuten monissa lähiöissä liiketilojen 
vuokria voitaisiin pitää hyvinkin alhaalla, jotta saataisiin 
kutsuttua palveluja katutilaan. Hintojen säätely vaatii-
kin kaupungin osallistumista, sillä taloyhtiöt haluavat 
neliöistään voittoa, minkä takia vuokrat halutaan pitää 
korkealla, vähintään asuntojen hintatasolla. Ratkaisu 
voisi olla, että kaupunki ostaisi katutason liiketiloja ta-
loyhtiöiltä ja vuokraisi niitä alhaisella voitolla, ainakin 
kunnes katutilan elävyys ja liikkeiden kannattavuus saa-
daan nousuun. Toinen ratkaisu voisi olla jokin kolmas 
osapuoli kuten ostoskeskusten tapauksessa. Jos kaik-
ki liiketilat kadunvarrella tai vaikka yhdessä kaupungi-
nosassa ovat yhden toimijan omistuksessa, voisi tämä 
vuokrata liiketiloja eteenpäin yrittäjille. Tämä asetelma 
voi kannustaa myös monipuolisempaan palvelutarjon-
taan korkeimman vuokran tai voiton tavoittelun sijas-
ta. Esimerkiksi yhden liiketilan voisi vuokrata alhaiseen 
hintaan elokuvateatterille, jos tämä hyödyttäisi kadun-
varren ravintoloita, joilta voisi vaatia taas korkeamman 
vuokran. Konsepti on monimutkainen ja siihen liittyy 
riskejä, mutta tämä voisi olla yksi keino palauttaa elämä 
ostoskeskusten sisältä kaduille.

Oleskelu

Katutilaan voidaan myös sijoittaa toimintoja, jotka eivät 
itsessään synnytä aktivisuutta, mutta mahdollistavat ja 
kannustavat ihmisiä toteuttamaan erilaisia toimintoja. 
Yleisimpiä näistä ovat erilaiset istuimet. Oikein sijoi-
tettuna istuimet kannustavat ihmisiä viipymään katu-
tilassa lukemassa kirjaa, nauttimassa lounasta tai kes-
kustelemassa ystävän kanssa. Istuinten kannalta on 
oleellista, että ne sijoitetaan olosuhteiden puolesta 
edullisiin paikkoihin. Aurinkoisilla paikoilla sijaitsevat 
penkit keräävät viileissä oloissa kuten monissa Poh-
joismaissa istujia, kun taas Etelä-Euroopassa varjoon 
sijoitetut penkit voivat olla suositumpia. Sijoittelussa 
oleellista on myös suuntautuminen. Kuten Jan Gehl ja 
William H. Whyte ovat todenneet: ihmiset hakeutuvat 
muiden ihmisten luo ja yksi heidän lempi ajanviettei-
tään on muiden ihmisten havainnointi. Gehl kuvaa kir-
jassaan Life Between Buildings (2011, 28-29) kuinka 
terassilla istuvat ihmiset suuntautuvat katsomaan ka-
tua ja kuinka tämä kiinnostus ohikulkeviin ihmisiin ajaa 
puistoon suunnatuilla penkeillä istuvat vanhukset jopa 
kääntymään penkeillä väärinpäin, jotta he näkevät taka-
na kadulla kulkevat ihmiset (Kuva 28). Suuntautumisen 
ja näkökentän lisäksi istumapaikkoihin vaikuttaa niiden 
sijainti tilassa. Monissa julkisissa tiloissa on havaittavis-
sa niin sanottu reunavaikutus, jossa ihmiset hakeutuvat 
tilaa rajaaville seinustoille (Gehl, 2011, 158-159). Ihmi-
set hakeutuvat paikkoihin, joissa selusta on suojattu 

Koko katu voi toimia terassina. Stone Street New Yorkin 
keskustan talousalueella on ravintoloiden terassien ja telt-
tojen valtaama. Katua reunustavat vierekkäiset ravintolat 
koko korttelin matkalta. Kuva 25

Kaupunkilaiset voivat myös itse tuoda palveluita katuti-
laan kuten Aleksiskivenkadun katukirppiksellä. Kuva 24

ja joista on hyvä näkymä seurata tilaa ja sen tapahtu-
mia. Istuinten käyttöön vaikuttavat myös niiden laatu, 
esimerkiksi onko kyseessä aurinkotuoli vai portaikko, 
sekä istuinten sijainti toisiinsa nähden, kuten ovatko 
keskustelut penkkien välillä mahdollisia ja voiko niitä 
käyttää useampihenkinen ryhmä?

Tekeminen

Katutilan toiminnot voivat kannustaa myös muuhun 
tekemiseen kuin istumiseen, kävelyyn tai seisoskeluun. 
Kadulle voidaan sijoittaa erilaisia leikkiin, peliin tai ur-
heiluun kannustavia toimintoja täysin vastaavasti kuin 
puistoihinkin. Mahdollisuus katukoripallon pelaamiseen 
tai jopa kadunvarteen rakennettu skeittipuisto voivat 
kannustaa ihmisiä viettämään pidempiä aikoja kadulla. 
Myös erilaisten tapahtumien ja esiintymisen kannusta-
minen edistää katuelämän mahdollisuuksia. Suurkau-
punkien keskustoissa katusoittajat ja muut vastaavat 
esiintyjät ovat yleinen kaupunkikuvaa elävöittävä näky. 
Esiintyjät hakeutuvat usein jo vilkkaimpiin kadunkul-
miin, mutta heidän vaikutuksensa katuelämään ja ka-
tutilan aktiivisuuteen on saada läpikulkevia kävelijöitä 
pysähtymään ja viipymään katutilassa. Nämä pienet 
esiintymiset synnyttävät sosiaalisia tilanteita ja kohtaa-
misia ihmisten välillä, kun kadulla kulkijat kerääntyvät 
katsomaan esitystä. Esityksiä ja niihin liittyviä kohtaa-
misia voidaan kuitenkin edesauttaa luomalla katutilaan 
paikkoja esiintymiselle, esimerkiksi jopa rakentamalla 
esiintymislavoja.

Julkiseen tilaan voi sijoittaa muitakin toimintoja kuin penk-
kejä. Seattlen Occidental Square tarjoaa pöytien ja tuolien 
lisäksi ilmaisen mahdollisuuden pelata mm. pöytätennistä, 
katukoripalloa, pöytäjalkapalloa, puistoshakkia, Jengaa 
sekä petankkia. Kuva 27

Kuva 28: Gehl, Jan, Life Between Buildings, 2011, 29

Lasten leikkipaikka jalkakäytävän varressa. Occidental 
Square, Seattle, Washington, Yhdysvallat. Kuva 26
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Katutilassa vietettyyn aikaan vaikuttaa ympäristön viih-
tyisyys. Viihtyisyydellä voidaan kannustaa ihmisiä py-
sähtymään katutilaan ja kulkemaan rauhallisemmin. Jos 
katu on tylsä, meluinen ja epäviihtyisä, kävelijät harp-
povat vaistomaisesti nopeasti eteenpäin. Kun katutila 
ei tarjoa virikkeitä tai yksityiskohtia tarkasteltavaksi tai 
stressitöntä ja kutsuvaa ilmapiiriä, ei mikään kannusta 
viettämään aikaa kadulla. Kävelijät keskittyvät vain mää-
ränpään saavuttamiseen. Jos katu on mielenkiintoinen, 
rauhallinen ja viihtyisä on kulku yleensä rauhallisempaa 
ja kävelijät saattavat jopa jäädä kadulle oleskelemaan 
(Gehl, 2010, 120.) Ihmiset pakenevat kauneimmistakin 
puistoista ja kuvauksellisimmiltakin aukioilta, jos olo-
suhteet eivät ole miellyttävät.

Sää

Sää on yksi merkittävimmistä ulkotilan aktiivisuutta 
säätelevistä tekijöistä. Lämpimällä ilmalla ihmiset kä-
velevät rauhallisesti ja nauttivat kauniista päivästä, kun 
taas kylmällä ilmalla kävelijät kulkevat nopeasti pysyäk-
seen lämpimänä ja päästäkseen sisätilojen suojaan. Sääl-
tä ja vallitsevalta makroilmastolta ei ulkotiloissa pysty 
täysin suojautumaan, mutta paikalliseen ja katutason 
mikroilmastoon voidaan vaikuttaa suunnittelulla. 

Tuulisuutta voidaan ehkäistä tiiviillä matalalla ra-
kentamisella tai puuistutuksilla ja maisemoinnilla. Tii-
viissä matalassa kaupunkirakenteessa rakennukset 
ohjaavat tuulen kaupungin ylle, kun taas harva korkea 
rakentaminen voimistaa tuulia. Korkeiden tornitalojen 
juurella esiintyykin voimakkaita pyörteisiä tuulia (Gehl, 
2010, 170). 

Lämpötiloihin voidaan vaikuttaa valoisuutta sää-
telemällä. Lämpimissä ilmastoissa suositaan kapeita 
ja korkeita katuja pienillä julkisivun aukotuksilla, jotta 
voidaan vähentää suoraa auringonvaloa. Myös puisto-
jen ja aukioiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
varjoisten paikkojen tarjoamiseen. Viileissä ja kylmissä 
ilmastoissa lähtökohta taas on toinen. Esimerkiksi poh-
joismaissa, koska aurinko paistaa matalasta kulmasta, 
kadut ovat perinteisesti leveitä ja rakennukset matalia. 
Tanskassa ja Pohjanmeren rannikolla tosin suositaan 
perinteisesti kapeita katuja ja tiiviitä kaupunkeja tuuli-
suuden ehkäisemiseksi. Myös katot ovat usein harjakat-
toja, jotta auringon valoa pääsee pihoille ja katutilaan. 
Julkisivuissa suositaan suuria aukotuksia, jotta sisällä 
voidaan hyödyntää vähäinenkin luonnonvalo. Pohjoi-
sissa oloissa ilmansuuntien huomioiminen on erittäin 
merkityksellistä. Esimerkiksi katutilassa oleskeluun va-
rattuja alueita kannattaa sijoittaa katutilan aurinkoiselle 
laidalle. Myös etelän puoleisten rakennusten on hyvä 
olla matalampia tai ylimpien kerrosten sisäänvedetty-
jä, jotta auringon valoa saadaan katutilaan.  Lämpöti-
loja voidaan myös tasata kasvillisuudella, kuten puilla 
ja viherkatoilla, sekä huokoisella päällysteellä kaduilla 

5.6 Viihtyisyys (Gehl, 2010, 173).
Myös sateelta voidaan suojautua katutilassa erilais-

ten katosten, varjojen ja jopa koko kadun suojaavien 
lasikatteiden avulla. Sadevesien hallinta on oleellista 
katutilan viihtyisyydessä ja kuljettavuudessa. Kaupunki-
maisessa ympäristössä on vähän vapaata imeyttämis-
kykyistä pinta-alaa. Suurin osa kaduista on päällystetty 
kovilla läpäisemättömillä pinnoitteilla, jotka vangitsevat 
sadevedet katutilaan. Hulevesiä joudutaan käsittele-
mään sadevesikaivojen avulla, ja oleelliseksi suunnitte-
lukysymykseksi nouseekin hulevesien ohjaus. Perintei-
sesti ajokaistat ja jalkakäytävät suunnitellaan kalteviksi 
siten, että hulevedet valuvat jalkakäytävän reunan sa-
devesikaivoon. Jotta vedet eivät valtaisi jalkakäytäviä  
ohjataan veden kulkua jalkakäytävän reunakiveyksellä. 
Rankasateilla lätäköityminen voi muodostaa kevyelle 
liikenteelle ja jopa autoille estevaikutuksen. Esimerkik-
si päällysteen huonokunto, kadunpinnan epätasaisuus, 
sadevesikaivojen puuttuminen tai huono sijoittelu sekä 
huolimaton suunnittelu voivat aiheuttaa lätäköitymistä 
liikenneväylillä. Hulevesiä voidaan hallita myös paikal-
lisella viivytyksellä ja imeyttämisellä. Kuninkaantammi 
on profiloitunut Helsingin hulevesien käsittelyn kärki-
kaupunginosana. Kaupunginosan pihoilla, aukioilla ja ka-
duilla pyritään imeyttämään tai viivyttämään hulevesiä 
erilaisten huokoisten päällysteiden, istutusten, vesiai-
heiden sekä viherkattojen avulla. 

Melu

Sääolojen ja mikroilmaston ohella oleellinen viihtyi-
syystekijä katutilassa on äänimaailma. 60 desibelin 
taustamelu on yläraja ihmisten normaalin keskustelun 
mahdollistamiseksi tavanomaiselta keskusteluetäisyy-
deltä (Gehl, 2010, 153). Jokainen kahdeksan desibelin 
lisäys aistitaan melutason tuplaantumisena. Melu on 
paitsi stressitekijä myös keskustelua ja sosiaalista kon-
taktia estävä tekijä. Meluisuus saa kävelijät kiirehtimään 
kulkuaan ja tekee katutilassa ystävien tapaamisen lähes 
mahdottomaksi, mikä ei luo hyviä olosuhteita katuelä-
mälle. Vilkkailla autoliikennöidyillä kaduilla melutaso voi 
helposti ylittää 60 desibeliä, kun taas vilkkaalla käve-
lykadulla taustamelu on useimmiten noin 50 desibelin 
luokkaa. 

Katutilan melutasoon vaikuttaa siis oleellisimmin 
liikenne ja tässäkin yhteydessä kävely ja pyöräily mah-
dollistavat viihtyisintä ympäristöä. Julkisen liikenteen 
osalta melutaso vaihtelee. Raitiovaunut ovat melko 
hiljaisia, mutta kiskojen kautta voi aiheutua rakenteel-
lista tärinää. Raitiovaunuliikenteen jaksotus ei tee kui-
tenkaan melusta tai tärinästä jatkuvaa. Bussit taas ovat 
usein meluisempia kuin henkilöautot. Autoliikenteen-
kin meluisuutta voidaan vähentää esimerkiksi sähkö-
autoja lisäämällä. Kaupunkeihin tai tietyille kaduille on 
mahdollista muodostaa vyöhykkeitä, joissa vain sähkö-
autojen kulku on sallittu tai jotka ovat maksullisia muil-
le kuin sähköautoille. Esimerkiksi sähköbussien lisää-
minen joukkoliikenteessä vähentäisi melua ja parantaisi 
ilmanlaatua. Liikennemuotojen valinnan lisäksi melui-
suutta voidaan hallita muilla katutilan suunnittelurat-
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kaisuilla, esimerkiksi materiaalivalinnoilla. Tasaiset kovat 
pinnat heijastavat ääntä ja voimistavat melua erityisesti 
suljetussa katutilassa. Epätasaiset, huokoiset pinnat taas 
absorboivat ääntä. Esimerkiksi kasvillisuuden, vihersei-
nien ja pehmeiden materiaalien kuten puujulkisivujen 
avulla voidaan vaimentaa melutasoa.

Ilmanlaatu

Myös ilmanlaatu vaikuttaa katutilan viihtyisyyteen ja 
terveellisyyteen. Liikenne on usein suurin katutilan il-
manlaatua heikentävä tekijä. Osa pienhiukkasista ja il-
mansaasteista tulee autojen pakokaasuista ja osa pääl-
lysteen kulumisesta. Autoliikenteen päästöjä on pystytty 
jo jonkin aikaa hillitsemään sahkö- ja vähäpäästöisillä 
autoilla sekä ekologisella ajamisella, mutta ilmanlaatu-
kysymyksissä ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi on 
muodostunut renkaiden kuluttaman päällysteen pien-
hiukkaset. Tämän haasteen edessä ei mielestäni kannat-
taisi kuitenkaan luovuttaa, vaan kannustaa ja edesauttaa 
kestävien päällysteiden kehittämistä. Tämä kehitys voisi 
johtaa paitsi parempaan ilmanlaatuun myös huoltova-
paisiin päällysteisiin, mikä olisi kaupungeille suuri talou-
dellinen helpotus. Katupölyä syntyy toki myös muista 
lähteistä. Esimerkiksi Suomessa talvenaikana keräänty-
neet hiekoitteet synnyttävät keväällä lumien sulaessa 
valtavasti katupölyä. Hiekoittamista voitaisiin vähentää 
katujen lämmittämisellä, suolaamisella sekä tehokkaam-
malla aurauksella ja talvikunnossapidolla. Myös katuti-
lan suunnittelulla voidaan parantaa ilmanlaatua. Kapeilla 
korkeilla ja suljetuilla kadunvarsilla ilma kiertää vähem-
män ja rajaavat rakennukset vangitsevat ilmansaasteet 
katutilaan. Myös puut estävät ilman kiertämistä jonkin 
verran. Suunnittelemalla matalia tai vaihtelevan korkui-
sia rakennuksia kadunvarrelle mahdollistetaan ilman 
vaihtuminen katutilassa. Vihreän kaupunkitilan merki-
tys ilmanlaadussa on kuitenkin valitettavan vähäinen. 
Sanonta ”puistot ovat kaupungin keuhkot” on harhaan 
johtava, koska vain neljän ihmisen hengittämisen, ruo-
anlaiton ja asuntojen lämmittämisen synnyttämän hii-
lidioksidimäärän sitomiseen vaadittaisiin 3 hehtaaria 
metsää (Jacobs, 1993,118-119.) Kaupunkien tukehtu-
misen estävät vaihtuvat ilmamassat kaupungin yllä. Tätä 
ilmanvaihtoa auttavat avoimet tilat kuten kadut, ja il-
mamassat liikkuvatkin täysin vihreydestä ja nurmikois-
ta välittämättä. Puistoilla ei siis ole kaupungin ilmanlaa-
dussa suurtakaan merkitystä, vaikka muita viihtyisyyttä 
lisääviä ominaisuuksia niillä onkin.

Liikenneturvallisuus

Katutilan suunnittelussa liikenneturvallisuus on tärkeä 
ominaisuus. Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ka-
tutilaan lisätään usein liikennettä ohjaavia järjestelmiä 
kuten suojateitä, kaistajaottelua ja jopa erilaisia aitoja 
sekä ajonestopuomeja. Liikennesuunnittelun periaat-
teista voi todeta yksinkertaistaen, että hidas liikenne 
on turvallisinta liikennettä, ja nopeuksien kasvaessa 
täytyy lisätä erilaisia turvatoimia katutilassa. Kärjistyes-
sään tämä on nähtävissä moottoriteillä, joissa kevytlii-
kenne ja autoliikenne on eroteltu täysin toisistaan, jopa 
näkö- ja kuuloyhteydeltä. 

Nopeuksien kannalta kävely on turvallisin kulku-
muoto. Onnettomuuksissa kävelijä saa vähiten vahinkoa 
aikaan, kun taas pyöräillessä kulkuväline voi aiheuttaa 
pahoja vaurioita. Kävely, pyöräily ja muu kevyt liikenne 
ovat kuitenkin myös haavoittuvaisimpia liikennemuoto-
ja. Julkisessa liikenteessä liikenneväline vaikuttaa turval-
lisuuteen. Bussit voivat saada aikaan suurtakin vahinkoa 
eivätkä ne pysty reagoimaan vaaratilanteisiin yhtä ket-
terästi kuin monet muut liikennevälineet. Raitiovaunut 
taas liikkuvat omalla radallaan, joka on usein erotettu 
muusta liikenteestä. Vaaratilanteita tapahtuu useimmi-
ten risteyskohdissa ja harvoin raitiovaunujen suistuessa 
radaltaan. Raitiovaunut myös liikkuvat usein hitaasti, ja 
koska liikenne raitiovaunun omalla radalla ei ole usein 
jatkuvaa, on tien ylittäminen turvallista ja raitiotiet ai-
heuttavat usein hyvin pienen estevaikutuksen katuti-
laan. Vaaratilanteita voi ilmetä kuitenkin tienylityksissä. 
Auto on kuitenkin liikennemuodoista nopeimpia ja vaa-
rallisimpia. Hitailla nopeuksilla auton matkustajat ovat 
melko turvassa onnettomuus tilanteissa, vaikka auto it-
sessään voi aiheuttaa suurta vahinkoa muille katutilas-
sa. Suurilla nopeuksilla myös matkustajat ovat vaarassa.

Kuten shared spacen yhteydessä nousi esiin, liiken-
neturvallisuuteen on kuitenkin useampi lähestymista-
pa. Turvallinen liikkuminen voidaan varmistaa katuti-
lan suunnittelussa, jossa eri liikennemuodot jaotellaan 
omille alueilleen ja kulkua ohjataan liikennemerkein 
ja valoristeyksin. Toisaalta vastuun liikenneturvallisuu-
desta voi siirtää liikenteelle. Kun liikennemuodoilta 
viedään oikeudet, joudutaan toimimaan myös muiden 
liikkujien ehdoilla. Tämä yhteispeli on toimivimmillaan 
erittäin tehokas tapa käsitellä liikennettä, mutta siihen 
liittyy myös riskejä.

Viimeaikaisten onnettomuuksien ja terroritekojen 
myötä kaupungit ovat joutuneet pohtimaan katutilan 
puolustusta. Uhkatason ollessa tarpeeksi korkealla ei 
voida enää luottaa liikenteen omaan ohjautuvuuteen ja 
toimivaan yhteispeliin. Tässäkin yhteydessä täytyy huo-
mauttaa, että autoilu on vaarallisimpia liikennemuoto-
ja. Kävelijöiden turvattomuus ei siis riipu välttämättä 
betoniporsaiden ja ajoesteiden puuttumisesta, vaan 
autoliikenteen kyvystä aiheuttaa vahinkoa. Kävelykadut 

5.7 Turvallisuus

Viimeaikaiset päälle ajot Saksassa, Ruotsissa ja jopa Hel-
singin Annankadulla nostavat esiin liikenteen ja katutilan 
valitettavat riskit. Triangelnin aukion Malmössä läpäisee 
periaatteessa shared space katu. Suojateitä tai auto-
kaistoja ei varsinaisesti ole, mutta autoliikennettä ollaan 
jouduttu rajaamaan tolpilla ja muilla ajoesteillä. Kuvan 
etualan betoniporsaat estävät autoja ajamasta lasiseen 
asemarakennukseen. Kuva 29: Bengtsson, Anderss, North 
South Rail Link
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ovat tässä mielessä turvallisia ja Helsingin kävelykes-
kustan laajentaminen voisi mahdollistaa myös yleisö-
tapahtumien turvallisen järjestämisen tulevaisuudessa. 
On valitettavaa, että näitä asioita joudutaan pohtimaan, 
liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa, mutta suunnitteli-
joilla on vastuu kaupunkilaisten turvallisuudesta.

Turvallisuus ja valvonta

Katuelämä on erityisen tärkeää katujen turvallisuuden 
näkökulmasta. Jane Jacobs kuvaa heti kirjansa alussa, 
miten oleellisessa osassa koko kaupungin kannalta on 
katujen omatoiminen turvallisuuden ylläpito (1993, 37-
71). Toisin kuin monet ehkä ajattelevat, kadut ovat par-
haimmillaan kaupungin turvallisinta julkista tilaa. Jacobs 
korjaa esimerkiksi modernistien virheellisiä mielikuvia 
ihanteellisesta puistokaupungista. Puistot eivät toimi 
katutilan kaltaisena julkisena tilana eikä modernistinen 
ajattelumalli mahdollista katutilan kaltaista kollektiivis-
ta valvontaa. Jacobs huomauttaa, että New Yorkin niin 
kutsuttujen katujengien väliset selkkaukset tapahtuivat 
useimmiten juuri puistoissa ja leikkikentillä. Jengisotien 
kaltaiset välikohtaukset eivät olisi mahdollisia vilkkailla 
kaduilla, missä on monta ohikulkijaa näkemässä ja puut-
tumassa tapahtumiin. 

Toimivilla kaduilla monien ihmisten kulku keski-
tetään samaan tilaan, ja pelkästään liikenteen puoles-
ta kadulla on jatkuvasti paljon ihmisiä. Katua rajaavista 
rakennuksista osallistutaan myös kadun tapahtumiin 
kadunvarren liiketilojen tai vähintään asuntojen ikku-
noiden kautta. Tyhjilläkin kaduilla rakennusten ikku-
noista loistava valo viestittää, että ympärillä on ihmi-
siä ja katua valvotaan. Kadulla on siis monta silmäparia 
vahtimassa tapahtumia ja valmiina puuttumaan häiriö-
tekijöihin. Ihmiset ovat alttiimpia ottamaan vastuuta 
katutilan tapahtumista, jos ympärillä on muita ihmisiä, 
ja he tietävät, etteivät jää yksin ongelmatilanteissa. Kai-
kista elävimmillä kaduilla tämä valvonta on jatkuvaa. 
Kuten elävyydenkin tapauksessa myös turvallisuuden 
näkökulmasta on edullista, että katua rajaavat toimin-
not ovat monipuolisia. Toimistojen lisäksi kadun varrel-
la on hyvä olla myös asuntoja, jotta alueella on ihmisiä 
myös iltaisin. Myös palvelujen ja kadunvarren toimin-
tojen kannattaa olla monipuolisia, jotta katutilassa on 
aktiivisuutta vuorokauden ympäri. Vaikka niin sanotulla 
pubiutumisella koetaankin olevan huonoja vaikutuksia 
kaupungin viihtyisyydelle, lisäävät baarit ja niiden teras-
sit katutilan valvontaa iltaisin ja öisin. Kadut, joilla on 
rikas yöelämä, ovat usein myös turvallisimpia kävellä, 
koska kadulla on jatkuvasti paljon ihmisiä. Vaikka joku 
aiheuttaisikin kadulla häiriötä, olisi ympärillä monta ih-
mistä valmiina puuttumaan tilanteeseen. Monet kadut 
niin sanotuissa nukkumalähiöissä saattavat olla paljon 
vaarallisempia, koska kukaan ei ole valvomassa katuti-
laa. Kadut ovat tyhjiä ja vailla toimintoja ja modernismia 
edustavissa kaupunginosissa rakennukset ovat usein 
vielä kaukana kadunvarresta eivätkä sisällä olevat asuk-
kaat pysty seuraamaan kadun tapahtumia. Myöskään 
nopea autoliikenne ei edistä katutilan turvallisuutta. 
Tämän voi havaita Los Angelesissa, jossa on Yhdysval-

tojen korkeimmat rikollisuusluvut. Tuskin kukaan käve-
lee kaupungissa ja siksi kaduilla on vähemmän ihmisiä ja 
elämää (Jacobs, 1993, 37-71.) Nopeasti liikkuvasta au-
tosta on myös vaikeaa havainnoida kadun tapahtumia, 
saati puuttua niihin. Tämä on johtanut huonoon turval-
lisuustilanteeseen, missä auto on joillain alueilla ainoa 
turvallinen kulkumuoto ja turvallisinta on ajaa suoraan 
autotallista parkkihalliin eikä kulkea kaduilla kävellen.

Turvallisuutta siis edistävät samat ominaisuudet, 
jotka edistävät kaupunkielämääkin. Kadut kannattaa 
suunnitella kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi, jotta kadulla 
liikkuisi jatkuvasti mahdollisimman paljon ihmisiä. Ka-
dunvarren toimintojen kannattaa olla monipuolisia ja 
katutilaa ympäri vuorokauden elävöittäviä. Kadun tulee 
toimia kokonaisuutena mittasuhteiden ja estevaikutuk-
sen puolesta, jotta ihmiset pystyvät seuraamaan katu-
tilan tapahtumia ja osallistumaan niihin. Rajapintojen 
tulee olla avoimia ja kutsuvia, ja asuntojen ikkunoiden 
ja sisäänkäyntien tulee suuntautua kadun puolelle. Ra-
kennuksista tulee myös olla sujuva yhteys katutilaan, 
jotta sisätiloista käsin on todella mahdollista puuttua 
katutilan tapahtumiin. Elävät kadut voivat toimia jopa 
turvallisina leikkipaikkoina lapsille, kun ympärillä on jat-
kuvasti aikuisia valvomassa ja ottamassa vastuuta. Elävä 
katutila valvoo ja puolustaa itse itseään ja pitää ylläjär-
jestystä sanattomien sopimusten ja yhteisen vastuun-
kannon kautta.

Vastaavasti kuitenkin autiot kadut, jotka eivät edis-
tä katuelämää, voivat muuttua turvattomiksi. Kaupunki-
elämällä on suuret koko kaupunginlaajuiset vaikutukset 
ja sitä edesauttamalla voidaan ehkäistä ongelmia rikol-
lisuudesta slummiutumiseen ja segregaatioon. Kuten 
Jane Jacobs toteaa kirjassaan, kadut ovat kaupungin en-
sivaikutelma ja turvattomat kadut luovat kuvan turvat-
tomasta kaupungista. Turvattomuuden tunne voi johtaa 
pelkoon ja eristäytymiseen, mistä esimerkkeinä yksityi-
set turvajärjestelmät, palkatut vartijat asuinalueilla sekä 
aidatut korttelit ja kaupunginosat. Kaikki nämä ovat 
äärimmäisiä keinoja puolustautua kaupunkitilalta, joka 
ei pysty itsenäisesti pitämään yllä järjestystä. Nämä va-
rotoimet ovat myös vain varakkaiden etuoikeus, kun 
vähävaraisemmat joutuvat kestämään rikollisuuden ja 
turvattoman kaupungin seuraukset. Turvallisuuden ei 
tulisi olla varallisuuskysymys vaan jokaisen kaupunki-
laisen perusoikeus. Kaupunkielämä edistää parhaimmil-
laan tasavertaisesti ja maksutta kaikkien kaupunkilais-
ten turvallisuutta. 
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6. Esimerkkikohteet

Vaasankatu

Aleksanterinkatu
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6.1 Esimerkkikohde 1: Aleksanterinkatu 

Senaatintori

Keskuskatu Mikonkatu Kluuvikatu Mariankadun risteys
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Aleksanterinkatu sijaitsee Helsingin keskustassa. Katu 
rajautuu lännessä Mannerheimintiehen ja idässä Me-
ritullintoriin. Kadun voi toiminnallisesti jakaa kahteen 
osaan Fabianinkadun kohdalta. Mannerheimintien ja 
Fabianinkadun välinen osuus on osa Helsingin käve-
lykeskustaa, kun taas kadun itäpääty on avoin autolii-
kenteelle. Länsipäädyssä on huomattavasti vilkkaampi 
kävelyliikenne kuin idässä. Myös suurin osa kadun kau-
pallisista palveluista sijoittuu länteen, kun taas idässä on 
enemmän julkisia rakennuksia ja virastoja.

Aleksanterinkatu oli pitkään tunnettu Helsingin 
pankkikatuna, jopa paikallisena Wall Streetina. 1900-lu-
vun alussa kadulla kulki raitiotien lisäksi yksi autokaista 
suuntaansa. Kadunvarrella oli myös pysäköintiä, minkä 
puolesta ajorata vei suurenosan kadun leveydestä ja 
jalkakäytävät olivat nykyiseen verrattuna hyvin kapeita. 
1960-luvulla esitettiin suunnitelma kadun muuttamises-
ta kävelykaduksi. Aleksanterinkadusta ei koskaan tullut 
varsinaista kävelykatua mutta vuonna 1986 Mannerhei-
mintien ja Unioninkadun välisen osuuden jalkakäytävät 
levennettiin raitiotiekiskoihin asti. 2000-luvulla alkoi 
kadun lopullinen muokkaus jalankulkukeskustan täy-
dentämiseksi Kluuvikadulla ja Mikonkadulla (Okkonen, 
Salokorpi, Hicks, 2004, 26). Lisäksi kadun alle rakennet-
tiin tunneli huoltoliikenteelle vuonna 2010 ja vuonna 
2014 valmistui kävelykeskustan viimeisin osa Keskus-
kadulla.

Kuinka katuelämää edistävät ominaisuudet ja suun-
nitteluratkaisut toteutuvat Aleksanterinkadulla? Tutkin 
tiistaina 8.8.2017 Aleksanterinkadulla kulkevia liiken-
nemääriä. Seurasin liikennettä Stockmannin pääsisään-
käynnin edustalla 18.00-19.00.

Kadulla liikkuu raitiovaunuja, huolto- ja saattolii-
kennettä autoilla sekä kävelijöitä ja muutamia pyöräi-
lijöitä. Kaksisuuntaisella raitiotiellä on leveyttä noin 
6 metriä ja kävelytiet molemmilla laidoilla ovat myös 
noin 6 metriä leveitä. Kävelylle on varattu siis kaksi 
kolmasosaa tien leveydestä. Myös ylivoimaisesti suurin 
osa kadun liikenteestä on kävelyliikennettä. Leveät jal-
kakäytävät ovat harvoin tyhjillään. Omien laskelmieni 
mukaan seuraamani tunnin aikana kadulla kulki 13 au-
toa, joista 10 oli takseja, 2 pakettiautoa, jotka toden-
näköisesti huoltoliikennettä, sekä yksi henkilöauto. 
Raitiovaunuja kulki tunnin aikana 31. Pyöräilijöitä kul-
ki tunnin aikana 21 ja suunnilleen samamäärä ihmisiä 
talutti pyöriään. Kadulla ei ole varsinaisia pyöräteitä, 
joten pyöräilijät suosivat muita rinnakkaisia reittejä esi-
merkiksi Esplanadilla tai Kaivokadulla. Myös ajoradan 
epätasainen kiveys ja ruuhkaiset kävelytiet tekevät pyö-
räilyn kadulla haastavaksi. Kävelijöitä oli yhden ihmisen 
voimin mahdotonta laskea, mutta jalkakäytävät olivat 
jatkuvasti käytössä koko leveydeltään ja Kolmen sepän 
aukiolla oli koko tarkkailun ajan monia kymmeniä ih-
misiä. Helsingin kaupungin vuonna 2015 toteuttamassa 
kävelijälaskemassa Aleksanterinkadun Keskuskadun ja 
Mannerheimintien välisellä osuudella keskiarvoksi saa-
tiin 31 500 kävelijää vuorokaudessa (kuva 30: Kosti-
ainen, Hellman, 23.6.2016). Myös Robert’s Coffeen ja 
Hard Rock Cafén terasseilla oli jatkuvasti noin kolme-
kymmentä ihmistä. 

Kuva 30: Kostiainen, Eeva, Hellman, Tuija, Liikenteen 
kehitys Helsingissä vuonna 2015, Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä, 
23.6.2016

Raitiotien estevaikutus on melko vähäinen. Alek-
santerinkadulla on suojateitä, mutta ajoradan voi ylittää 
käytännössä mistä vain harvan liikenteen ansiosta. Jal-
kakäytävän reunakiveyksen korkeus vaihtelee 15 sent-
timetristä raitiovaunupysäkkien 30 senttimetriin. Suo-
jateillä reunakiveys on laskettu ajoradan tasoon, mikä 
tekee tienylityksestä sujuvaa ja esteetöntä. Ajoradalla 
on käytetty epätasaista katukiveystä autoliikenteen no-
peuksien hillitsemiseksi. Suojateillä on kuitenkin jatket-
tu jalkakäytävän tasaista kiveystä, joten myös ajoradan 
ylittäminen on tasaista ja esteetöntä. 

Kadun mitoitus vastaa onnistuneesti liikennemää-
riä. Jalkakäytävät ovat leveitä, mutta juuri riittäviä käve-
lijämäärille. Tila varmistaa kävelyn mukavuuden, muttei 
jaa kävelijöitä liian suurille etäisyyksille toisistaan. Katu 
ei ole myöskään liian leveä, vaan tien molempien laito-
jen tapahtumia on helppo havainnoida. Vaikutelma ka-
dulla on hyvin intensiivinen.

Poikittaiset kävelytiet Keskuskadulla, Mikonkadulla 
ja Kluuvikadulla luovat myös aukiomaisia tiloja Aleksan-
terinkadun kylkeen. Juuri nämä kadun kulmat ovat esi-
merkiksi suosituimpia katusoittajien esiintymispaikkoja. 
8.8.2017 Keskuskadulla esiintyi jousikvartetti, Mikon-
kadun kulmassa kaksi ksylofonin soittajaa ja Kluuvika-
dulla viulisti. Poikkikatujen vilkkaimmalle kävelyreitille 
asettunut Stockmannin kulman jousikvartetti keräsi 
suurimman yleisön. Huomattavaa poikkikatujen luon-
teessa oli, että kävelykadut olivat vilkkaassa käytössä ja 
niillä kulki suuria ihmismääriä. Kluuvikadulta korttelin 
verran itään päin edetessä poikkikatujen luonne muut-
tuu kuitenkin täysin. Ensimmäinen autoille avoin poi-
kittainen reitti Fabianinkadulla oli hyvin hiljainen sekä 
kävelijöiden että autoliikenteen puolesta. Ajorata on 
Fabianin kadulla leveä, noin 12 metrinen, kadunvarsi-
pysäköinnin ja huoltotunneliin ajon mahdollistamiseksi. 
Jalkakäytävät ovat noin kolme metriä leveitä, mutta ra-
kennusten katutasot eivät ole kovinkaan aktiivisia.

Aleksanterinkatua rajaavat rakennukset ja niiden 
katutasot ovat lähes koko matkalta Mannerheimintiel-
tä Senaatintorille avoimia ja aktiivisia. Katu onkin ny-
kyään tunnettu ostoskatuna ja kadunvartta elävöittävät 
näyteikkunat ja liikkeiden sisäänkäynnit. Kadunvarren 
rakennukset ovat monilta eri aikakausilta ja sen tähden 
julkisivut ovat hyvin vaihtelevia. Kävelijän näkökulmas-
ta katutasolla riittää nähtävää ja paljon yksityiskohtia, 
jotka tekevät kulkemisesta mielenkiintoista ja elämyk-
sellistä. Senaatintorilta itään päin siirryttäessä katuta-
sot ovat yhä mielenkiintoisia ja yksityiskohtaisia mutta 
eivät yhtä avoimia ja aktiivisia. Tällä Aleksanterinkadun 
osuudella sijaitsee monia vanhoja virastorakennuksia 
eikä alue ole yhtä elävä kuin länsipäädyn kaupallinen 
keskus.

Aleksanterinkadun varrella ei ole kuitenkaan pal-
joa tilaa pysähtymistoiminnoille. Aleksanterinkadun ra-
vintoloiden ja kahviloiden terassit sijaitsevat Kolmen 
sepän aukiolla sekä Senaatintorin etelälaidalla Torikort-
teleiden katutasossa. Terasseja on kuitenkin enemmän 
poikkikaduilla, erityisesti Keskuskadulla, Mikonkadul-
la, Kluuvikadulla sekä Torikortteleiden välissä Sofian-
kadulla sekä Katariinankadulla. Kadun varrella ei ole 

Kävelykeskustan alueella Aleksanterinkadun suojatiet on 
laskettu ajoradan tasoon ja päällystetty tasaisella kiveyk-
sellä. Tämä tekee kadun ylittämisestä sujuvaa ja esteetön-
tä. Kuvat 31 & 32
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myöskään istuimia muualla kuin raitiovaunupysäkeillä 
ja maksullisilla terasseilla. Katua tarkkaillessani suurin 
osa ihmisistä oli liikkeessä ja muutamat pysähtyneet 
ihmiset seisoivat seinustoilla ja pysäkeillä tai istuivat 
julkisivujen syvennyksissä. Katutila siis mahdollistaa 
pysähdyksiä jalkakäytävien mitoituksen ja rajapintojen 
puolesta, mutta ei toiminnallisesti kannusta pitkä aikai-
seen viipymiseen katutilassa aukioita ja kaupallisia tiloja 
lukuun ottamatta.

Sääolosuhteiden puolesta Aleksanterinkatu on 
melko viihtyisä. Rakentaminen on tiivistä ja korkeudet 
vaihtelevat itälaidan muutamasta kerroksesta länsipää-
dyn kuuteen tai jopa kahdeksaan kerrokseen. Tiivis ra-
kentaminen suojaa pyörteisiltä tuulilta ja ohjaa puuskia 
kadun yläpuolelle, mutta ruutukaavan ansiosta kadun 
suuntaiset tuulet voivat olla voimakkaita. Korkeiden 
korttelien takia erityisesti kadun länsipääty on keski-
päivällä varjoisa, mutta kesäiltoina itä-länsisuuntainen 
katu saa parhaan ilta-auringon. Kesällä erityisesti kadun 
pohjoislaita soveltuisi hyvin esimerkiksi baarien teras-
sien käyttöön, mutta muina vuoden aikoina eteläpuo-
leiset korttelit varjostavat katua liikaa erityisesti liike-
keskustan aluetta. 

Raitio- ja kävelyliikenteen ansiosta katu ei ole 
myöskään kovin meluisa. Materiaalit ovat tosin kovia 
ja ääntä heijastavia, joten ajoittaiset katukiveyksellä aja-
vien autojen äänet kaikuvat ja voimistuvat katutilassa. 

Ajorata on suurimmassa osassa katua selkeästi 
rajattu, mikä on edullista liikenneturvallisuuden näkö-
kulmasta. Aleksanterinkadulla on kuitenkin muutamia 
liikenteellisiä riskialueita. Yksi näistä on Stockmannin 
sisäänkäynnin edessä Kolmen sepän aukiolla, missä 
raitiotie tekee mutkan (kuva 36). Alue on ruuhkai-
nen jalankulkijoiden ja raitiovaunujen risteys, ja suurin 
osa onnettomuuksista tapahtuu, kun kävelijät ylittä-
vät ajoradan varomattomasti. Kapea jalkakäytävä si-
säänkäynnillä sekä mutkan aiheuttama näköeste lisää-
vät onnettomuusriskiä. Myös Mikonkadun ylityksessä 
Aleksanterinkadun pohjoislaidalla sattuu silloin tällöin 
vaaratilanteita, kun raitiovaunut kääntyvät kävelytien yli 
(kuva 37). Ajorata on tässä kohtaa samassa tasossa jal-
kakäytävän kanssa, mikä on lisää esteettömyyttä, mutta 
myös hämärtää liikenneväylien jakoa ja kävelijät saatta-
vat liikkua varomattomammin. Raskasta liikennettä täs-
sä kadunkulmassa kulkee kuitenkin niin harvoin, että 
vaaratilanteet eivät ole yleisiä. Senaatintorin alueella, 
jotkut tienylitykset ovat hyvin pitkiä, ja ilman seisak-
keita kaistojen välissä nämä ylitykset voivat tuntua vaa-
rallisilta esimerkiksi ikääntyneille ja liikuntarajoitteisille. 
Alueella erityisesti turistibussit vaativat leveitä ajora-
toja sekä laajoja pysäköintialueita. Huoltotunneli on 
vähentänyt kadun raskasta liikennettä huomattavasti 
ja parantanut liikenneturvallisuutta. Huoltoautot myös 
ajavat ja pysäköivät harvemmin jalkakäytäville tai käve-
lykaduille, mistä voisi aiheutua vaaratilanteita. Vähäinen 
saattoliikenne tapahtuu suurimmaksi osaksi turvallises-
ti myös kävelykaduilla, kun taksikuskit ja muut autoilijat 
kulkevat alhaisilla nopeuksilla ja huomioivat kävelylii-
kenteen.

Kadun kollektiivinen valvonta toimii myös hyvin, 

Aleksanterinkadun kanssa risteävät kävelykadut muodos-
tavat aukiomaisia tiloja kadun kylkeen, ja ovat suosittuja 
esiintymispaikkoja: yllä jousikvartetti Keskuskadulla, keskel-
lä ksylofonin soittajia Mikonkadulla, alla viulisti Kluuvika-
dulla 8.8.2017. Kuvat 33, 34, 35

koska katu on niin elävä. Kadunvarret ovat aktiivisia ja 
avoimia, sekä palvelut melko monipuolisia. Kadunvar-
rella on myös toimintaa lähes jatkuvasti. Torikortteleis-
sa ja erityisesti poikkikaduilla on paljon ravintoloita ja 
baareja, jotka ovat avoinna myös iltaisin. Terassien vä-
hyyden puolesta itse Aleksanterinkadulla tosin oleske-
lee pitkiä aikoja vain vähän ihmisiä. Rakennuksissa on 
katutason yläpuolella suurimmaksi osaksi toimistoja, 
minkä johdosta rakennusten sisältä ei tapahdu jatkuvaa 
katutilan valvontaa. Kadun itäosassa on suurimmaksi 
osaksi virastotaloja, jotka hiljenevät iltaisin. Suurin osa 
aktiivisuudesta syntyy liikenteestä.

Vaaratilanteita aiheutuu kadunkulmissa ja mutkissa, kun 
liikennettä on vaikeampi havainnoida: yllä Stockmannin 
sisäänkänti, alla Mikonkadun ja Aleksanterinkadun risteys. 
Kuvat 36 & 37
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6.2 Esimerkkikohde 2: Vaasankatu 
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Vaasankatu sijaitsee Helsingin Kalliossa. Katu rajautuu 
lännessä Fleminginkatuun, jonka jälkeen katu jatkuu 
Porvoonkatuna, ja idässä Vaasanpuistikkoon, jonka jäl-
keen katu jatkuu Kinaporinkatuna. 

Tutkin keskiviikkona 26.7 Vaasankadun liikenne-
määriä. Seurasin kadun tapahtumia tunnin ajan 18.00-
19.00 Kustaankadun ja Vaasankadun kulmassa. Pyrin 
laskemaan kävelijöitä, mutta tämä osoittautui liian haas-
tavaksi. Pääsin noin kahdessa kymmenessä minuutissa 
sataan kävelijään, minkä jälkeen lopetin laskemisen. Kä-
velyliikenne oli kuitenkin vilkasta ja jatkuvaa. Pyöräili-
jöitä kadulla kulki 38 ja noin parikymmentä henkilöä 
talutti pyöriään. Vaasankadulla ei ole erillisiä pyöräteitä 
vaan pyörät kulkevat ajoradalla. Etelässä korttelin toi-
sella puolella kulkevat kuitenkin Helsinginkadun pyö-
rätiet, jotka keräävät pidempiä matkoja kulkevia pyö-
räilijöitä. Autoja kadulla kulki 56. Just Vegen, Apollon ja 
Solmu Pubin terasseilla istui jatkuvasti noin kaksikym-
mentä ihmistä.   

Vaasankadulla on yksi autokaista suuntaansa sekä 
kadunvarsipysäköinti molemmilla laidoilla. Pysäköinnin 
lisäksi kadun pohjoislaidalla on korotettu ja kivetty is-
tutusvyöhyke puille, joiden väleissä on pyöräparkkeja. 
Jalkakäytävät ovat noin neljä metriä leveitä. 

Autoliikenne on kadulla vähäistä, joten ajorata ei 
aiheuta suurta estevaikutusta. Liikenteen puolesta ka-
dun voisi ylittää lähes mistä vain, mutta kadunvarsipy-
säköinti rajoittaa kulkureittejä. Pysäköinnillä on paitsi 
fyysinen myös visuaalinen estevaikutus. Korkeat ajo-
neuvot kuten pakettiautot vaikeuttavat kadun toisen 
laidan tapahtumien seuraamista. Myös tien turvallinen 
ylittäminen voi olla haastavaa, jos pysäköidyt autot es-
tävät liikenteen tarkkailua. Suojatiet on kuitenkin suun-
niteltu toimiviksi. Suojateiden kohdalla jalkakäytävät 
levenevät pysäköintikaistan verran, joten kadunkulmiin 
muodostuu laajempia aukiomaisia tiloja. Ajoradan yli-
tys on vain noin viisi metriä, joten jalkakäytävien väli-
nen etäisyys on melko pieni. Kadun reunakiveykset on 
myös useimmissa ylityksissä laskettu ajoradan tasoon, 
joten tien ylittäminen on sujuvaa ja esteetöntä.

Jalkakäytävät ovat mitoitukseltaan sopivia päivän 
ajan liikenteelle. Kävelijöille on sopivasti tilaa ja useam-
man ihmisen ryhmät mahtuvat kulkemaan yhdessä. Te-
rasseille tosin ei ole erityisen paljon tilaa neljä metriä 
leveillä jalkakäytävillä. Kadunvarren terassit ovat suu-
rimmaksi osaksi vain yksittäisiä pöytärivistöjä julkisivun 
edustalla. Suurimmat terassit sijoittuvatkin julkisivujen 
syvennyksiin tai katujen kulmiin muodostuneille au-
kioille. Iltaisin terassien täyttyessä myös jalkakäytävien 
mitoitus on tiukalla. Baarien ovien edustat täyttyvät 
monesti tupakoivista ihmisistä eikä suosituimpien kup-
piloiden edustalle jää tilaa ohikulkijoille. Kadun kulmis-
sa tilaa on kuitenkin enemmän. Katu on kokonaisuu-
dessaan noin 20 metriä leveä, joten kadun toisen laidan 
tapahtumia on etäisyyden puolesta helppo havainnoida. 
Rakennukset ovat suurimmaksi osaksi seitsemänker-
roksisia.

Kadun rajapinnat ovat paitsi hyvin avoimia myös 
aktiivisia. Suuret ikkunat mahdollistavat kontaktia ka-
dun ja sisätilojen välillä. Katutasossa on paljon sisään-

käyntejä ja niiden edustalla pöytiä ja istuimia. Monet 
liikkeet ovat myös lisänneet katoksia sisäänkäyntien 
yläpuolelle, mikä edesauttaa ulkona oleskelua. Vaasan-
kadun julkisivut ovat myös melko mielenkiintoisia ka-
tutasossa. Kivijalkoja on elävöitetty esimerkiksi Kustaa 
Vaasan terassin seinissä katutaiteella (kuva 42). Myös 
Vaasan puistikon uusi taideteos tekee katutilasta mie-
lenkiintoista ja stimuloivaa.

Erityisesti ravintoloiden ja baarien terassit luovat 
toimintoja katutilaan. Ei-kaupallisia istuimia tai pysähty-
miseen tarkoitettuja tiloja Vaasankadulla ei kuitenkaan 
ole. Suunnittelun puolesta voisi sanoa, että alueella ol-
laan vältetty ilmaisia oleskeluun tarkoitettuja toimin-
toja. Tästä hyvänä esimerkkinä on Piritorina tunnettu 
Vaasan puistikko. 

Vaasan puistikko on pitkään ollut vailla varsinaista 
käyttötarkoitusta. Aukiolle ei avaudu suoraan yhtään 
ravintolan terassia. Rakennusten kivijaloissa on liike-
tiloja, mutta mikään aukiota rajaavista palveluista ei 
kannusta varsinaisesti katutilassa viipymiseen. Aukiolla 
ei ole myöskään istuimia. Esimerkiksi paikalla sijainnut 
katos jouduttiin poistamaan, koska se houkutteli ”ei 
toivottuja” oleskelijoita.

Vaasankadun terassit sijoittuvat pääosin pohjoiselle 
eniten aurinkoa saavalle laidalle. Puuistutukset tasaavat 
sääoloja suojaten kesäisin voimakkaimmalta auringon 
valolta ja talvella lehtien tippuessa päästäen luonnon 
valoa katutasoon. Seitsemän kerroksiset rakennukset 
varjostavat katua, kun aurinko paistaa matalalta, mutta 
kuten Aleksanterinkadulla itä-länsisuuntaisuus päästää 
kadulle parhaan ilta-auringon kesäisin.

Katutilan pinnat ja materiaalit ovat kovia ja ääntä 
heijastavia kuten Aleksanterinkadulla, mutta puurivistöt 
ja kadunvarsiparkit suojaavat jalkakäytäviä jonkin ver-
ran ajoradan ääniltä ja näkymiltä. Kadun vilkas yöelämä 
myös kuuluu suljetussa katutilassa voimakkaasti. 

Kadun turvallisuudesta ollaan kaupunkilaisten 
keskuudessa montaa mieltä. Kadun vilkas yöelämä ai-
heuttaa joskus häiriöitä ja kerää kadunvarrelle iltaisin 
päihtyneitä ihmisiä. Monet kokevat erityisesti Vaasan-
puistikon vaarallisena paikkana. Alueen yöelämä kuiten-
kin myös varmistaa kadun jatkuvan valvonnan ja ongel-
matapauksiin pystytään niiden ilmetessä puuttumaan 
nopeasti. Kadun varren rakennuksissa on ylemmissä 
kerroksissa suurimmaksi osaksi asuntoja, joten raken-
nuksien kadulle avautuvista ikkunoista voidaan lähes 
jatkuvasti valvoa katutilaa.

Vaasan kadulla toteutettiin vuonna 2013 kokeilu, 
jossa katu suljettiin autoliikenteeltä. Aloite kävelykatu-
kokeiluun tuli kaupunginvaltuustolta ja kävelykatujen 
tuominen myös keskustan ulkopuolelle nähtiin positii-
visena kehityksenä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. 
Lautakunta kuitenkin epäili kokeilun toteutettavuutta 
määrärahojen niukkuuden vuoksi. Vuoden 2013 hel-
mikuussa kaupunginvaltuusto päätti toteuttaa kävely-
kadun Vaasankadulla kesäaikana. Katu muutettiin kä-
velykaduksi liikennemerkkejä käyttämällä (Valtonen, 
Ojajärvi, Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013.)

Palaute Vaasankadun kävelykatukokeilusta on ollut 
sekä positiivista että negatiivista. Helsingin kaupun-

Puurivistöt suojaavat pohjoislaidan terasseja. Kuvat 39 & 
40

Kadun kulmissa jalkakäytävät levenevät ja niihin muodos-
tuu laajoja aukiomaisia tiloja. Kuva 38

Katutaidetta Vaasankadulla. Kuvat 41, 42 & 43
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gin tekemän selvityksen mukaan ajatusta Vaasanka-
dun muuttamisesta kävelykaduksi pidettiin positiivi-
sena, mutta kokeilun toteutuksessa nähtiin puutteita 
(Valtonen, Ojajärvi, Kaupunkisuunnittelulautakunta 
26.11.2013). Selvityksessä tuotettuun kyselyyn osallis-
tuneista valtaosa oli tyytyväisiä kokeiluun. Vaasankadun 
asukkaat suhtautuivat kokeiluun muita negatiivisemmin. 
Myös mediassa kokeiluun suhtauduttiin positiivisesti 
ennen sen alkua, mutta kokeilun alettua aihetta alettiin 
käsitellä pettyneen asukkaan näkökulmasta. Selvityksen 
tiivistelmässä todetaan:

” Kokeilun negatiivisina puolina pidettiin lisääntyneitä 
järjestyshäiriöitä, jäteongelmia sekä parkkipaikkojen 
vähenemistä ja varsinkin kokeilun alkupuolella synty-
neitä vastakkainasetteluja autoilijoiden ja jalankulkijoi-
den välillä. Positiivisina puolina mainittiin lisääntyneet 
tapahtumat, parantunut ilmapiiri, turvallisuus, mahdolli-
suus osallistumiseen sekä uudet tuulet kaupunkisuun-
nittelussa ja politiikassa. ” (Valtonen, Ojajärvi, Kaupun-
kisuunnittelulautakunta 26.11.2013)

Vaasankadun muutos kävelykaduksi voisi siis olla toi-
miva ratkaisu, jolla olisi positiivisia vaikutuksia kadun 
elävyyteen. Kokeilu oli kuitenkin toteutettu huolimat-
tomasti. Tiedotus muutoksesta ei toiminut asukkaiden 
mielestä. Kaupunki ei myöskään sijoittanut määräraho-
ja kokeiluun, joten kadulla ei tehty varsinaisesti mitään 
muutoksia. Elävän ja toimivan kävelykadun luominen 
vaatii resursseja ja suunnittelua.

Vaasankadun kävelykatukokeilu mahdollisti monien tilaa-
vievien tapahtumien kuten katukirppisten järjestämisen. 
Tapahtumien välissä katu oli kuitenkin tyhjillään ja vailla 
käyttöä. Kadun varrelle ei tehty varsinaisia levähdypaikko-
ja tai lisätty kalusteita, jotka olisivat kannustaneet katuti-
lan käyttöön. Kuva 45: Marttinen, Vesa, Helsingin Uutiset, 
3.6.2013. Kuva 46: Kuusisalo, Mikko, Yle, 14.6.2013

Rakennusten korkeudet vaihtelevat kuudesta seitsemään 
kerrokseen. Kuva 44

Kadun elävyyteen vaikuttavat erilaiset katutilassa ta-
pahtuvat toiminnot ja niiden kesto. Liikkeessä tapahtu-
vat toiminnot, kuten päivittäiset työmatkat, tapahtuvat 
katutilassa liikenteen nopeudesta riippuvan ajan, kun 
taas pysähdyksissä tapahtuvat toiminnot voivat kestää 
hyvinkin pitkään olosuhteista riippuen. Ihmiset hakeu-
tuvat julkisessa tilassa usein muiden ihmisten luo ja 
myös katutilan toiminta synnyttää lisää toimintaa. Tä-
män johdosta katuelämä ruokkii itse itseään. Elävässä 
katutilassa asioita tapahtuu, koska asioita tapahtuu, ja 
vastaavasti hiljaisella kadulla, mitään ei tapahdu koska 
mitään ei tapahdu (Gehl, 2011). Katutilan elävyyttä voi 
edesauttaa hyvällä katutilan suunnittelulla. Näitä katu-
elämää tukevia ominaisuuksia ja suunnitteluratkaisuja 
ovat:

Hidas liikenne

(Kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä kannattaa suosia 
yksityisautoilun sijaan)

• Hidas liikenne viettää liikkuessaankin pidemmän 
ajan katutilassa kuin nopea liikenne.

• Kävely ja pyöräily vaativat vähemmän tilaa liikku-
miseen kuin autoilu, ja julkinen liikenne pystyy kul-
jettamaan useamman ihmisen pienemmässä tilassa 
kuin auto.

• Kävelijöiden ja pyöräilijöiden tapauksessa havaitaan 
usea liikkuja katutilassa ja kontaktit liikkujien kans-
sa ovat mahdollisia.

• Kävelijän tila on joustavaa ja mahdollistaa pysäh-
dyksiä.

Liikkumistilan ja pysähtymistilan suhde
• Pysähtymistila mahdollistaa pitkäkestoista toimin-

taa katutilassa.
• Liikkumistilan ja pysähtymistilan nivoutuessa katu-

tila on aukion kaltaisesti joustavaa ja elämyksellistä.

Esteettömyys
• Kynnykset, portaat ja yli- ja alikulut vaikeuttavat ja 

hidastavat kävelyä.
• Esteetön katutila mahdollistaa ikääntyneiden ja lii-

kuntarajoitteisten ihmisten osallistumisen katuelä-
mään.

Vähäinen estevaikutus
• Ajoradan kevyelle liikenteelle aiheuttama estevai-

kutus vaikeuttaa katutilassa liikkumista esimerkiksi 
kävellen.

• Joustamattoman liikkumistilan aiheuttama estevai-
kutus estää kadun toiminnan kokonaisuutena.

7. Johtopäätökset

Katuelämää edistävät suunnitteluratkaisut. Kuva 47
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Riittävät, mutta tiiviit mittasuhteet
• Riittävät mittasuhteet mahdollistavat liikkumisen, 

pysähtymisen ja erilaisten julkisten ja sosiaalisten 
toimintojen luontevan toteuttamisen.

• Tiiviit mittasuhteet tekevät katutilan kokemisesta 
intensiivistä. Kapealla kadulla muutama ihminen 
riittää luomaan vaikutelman elävyydestä.

Yksityiskohdat ja pieni mittakaava silmän korkeudella
• Kävelijät havainnoivat katutasoa yksityiskohtaisesti 

ja ylempiä kerroksia kaukaa.

Matala rakentaminen
• Vain viidestä alimmasta kerroksesta on mahdollista 

ihmisen aistien puolesta osallistua katutilan tapah-
tumiin.

• Alimmat kerrokset ovat alttiimpia siirtämään toi-
mintoja katutilaan.

• Tiivis matala rakentaminen ehkäisee tuulisuutta ja 
matalat rakennukset varjostavat vähemmän katuti-
laa.

Suuntautuminen katutilaan
• Asuntojen, katutason toimintojen ja sisäänkäyntien 

suuntautuminen katutilaan edistää toimintojen siir-
tymistä katutilaan sekä lisää katutilan valvontaa ja 
turvallisuutta.

Selkeät rajapinnat
• Selkeät rajapinnat kuten julkisivulinjat rajaavat ka-

tutilaa ja luovat ihmisen kokoista mittakaavaa.
• Selkeät rajapinnat rajaavat julkista, puolijulkista ja 

yksityistä tilaa.

Avoimet ja aktiiviset rajapinnat
• Aukotetut rajapinnat mahdollistavat kontaktia ra-

kennusten ja katutilan välillä.
• Suora ja helppo kulku rakennuksesta kadulle sekä 

puolijulkiset siirtymävyöhykkeet mahdollistavat 
toimintojen siirtämistä sisältä katutilaan.

Mielenkiintoiset rajapinnat
• Mielenkiintoiset kadut houkuttelevat kävelijöitä ja 

kannustavat rauhalliseen kulkuun ja katutilassa vii-
pymiseen.

• Mielenkiintoiset kadut saavat matkan tuntumaan 
lyhyemmältä.

• Visuaalinen ilme kuten mielenkiintoinen julkisivu 
tai katutaide voivat pelastaa toiminnallisesti köyhän 
rajapinnan.

Toiminnot
• Katutilaan on mahdollista suunnitella toimintoja 

kuten palveluja, tai erilaisia oleskeluun, leikkiin, pe-
liin tai urheiluun kannustavia elementtejä.

• Toiminta synnyttää lisää toimintaa.
• Monipuoliset toiminnot varmistavat kadun jatku-

van käytön.
Katuelämää estävät suunnitteluratkaisut. Kuva 48

Viihtyisyys
• Viihtyisyys sään, melun tai ilmanlaadun puolesta 

kannustaa viipymään katutilassa.
• Katutilan mikroilmastoon voidaan vaikuttaa tiiviillä 

matalalla rakentamisella, ilmansuuntien huomioimi-
sella sekä kasvillisuudella

• Katutilan meluun ja ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa 
liikennesuunnittelulla, kestävillä päällysteillä sekä 
epätasaisilla huokoisilla pinnoilla, jotka absorboivat 
ääntä.

Turvallisuus
• Turvallinen liikenne kannustaa kulkemaan ja viettä-

mään aikaa katutilassa kävellen.
• Liikenneturvallisuutta voidaan edistää liikennettä 

ohjaamalla esimerkiksi kaistajaottelun, liikenne-
merkkien ja ajoesteiden avulla tai siirtämällä vastuu 
turvallisuudesta liikkujille kuten shared space-ka-
duilla.

• Turvalliset kadut kannustavat katutilassa viipymi-
seen, kun taas turvaton katutila estää katuelämää.

• Katutilan turvallisuutta voidaan edistää kadun aktii-
visuutta, rakennusten ja katutilanvälistä kontaktia ja 
tätä kautta kadun kollektiivista valvontaa lisäämällä.

Joustava katutila – elävää katutilaa?

Oma työn tekemisen aikana tekemäni havainto on, 
että katutilan elävyys ei vaadi välttämättä kävelykatua, 
jotta optimaaliset olosuhteet kaupunkielämälle saavu-
tettaisiin. Katutilan elävyyteen vaikuttaa oleellisesti ka-
dun joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin tilanteisiin 
ja vaatimuksiin. Enää ei ole välttämättä paluuta histo-
riallisiin kävelykaupunkeihin, ainakaan täysin. Nykyinen 
yhteiskuntamme vaatii myös raskasta liikennettä kul-
jetusten, saattoliikenteen ja kaupungin tehokkaan toi-
minnan mahdollistamiseen. Kaupat tarvitsevat raskaita 
kuljetuksia ja taksien pitää pystyä noutamaan ikäihmisiä 
ulko-ovelta.

Ihanteellisessa katutilassa liikkumistilan ja pysäh-
tymistilan välinen suhde mahdollistaa katutilan moni-
puolista käyttöä. Liikkumiseen ja pysähtymiseen varat-
tu tila voivat kuitenkin myös vuorotella. Esimerkiksi 
ajoratojen kapasiteetti mitoitetaan usein vastaamaan 
korkeinta ruuhkahuippua. Katu on siis intensiivisessä 
käytössä vain ruuhka-aikaan eli usein muutamina tun-
teina päivässä, kun suurin osa työ- ja koulumatkoista 
tapahtuu. Ruuhka-ajan ulkopuolella liikenne taas vähe-
nee ja ajorata on ylimitoitettu. Mitä, jos liikkumiseen ja 
pysähtymiseen varattuja tiloja ei olisi ennalta määrätty, 
vaan ne eläisivät liikennemäärien ja katuelämän mu-
kaan? Iltaisin esimerkiksi autoliikenne on vähäisempää, 
mutta ravintoloiden ja baarien toiminta aktiivisempaa. 
Jos kaistojen määrää vähennettäisiin autoliikenteen vä-
hentyessä, voitaisiin tämä tila lahjoittaa pysähtymiseen, 
esimerkiksi ravintoloiden terasseiksi. Yksi mahdollisuus 
olisi suunnitella varsinaisia ”iltakävelykatuja”, joilla päi-
visin kulkisi autoliikennettä ja iltaisin ja öisin vähäisen 
liikenteen aikaan katu suljettaisiin autoilta. Iltaisin ravin-
toloiden terassit ja yöelämä voisivat levittäytyä ajora-

Kallio Block Party Kirstinkadulla tapahtuman aikana ja 
jälkeen. Kuvat 50 & 51

New Yorkissa katutilaa on vallattu autoilta kävelijöille ja 
pyöräilijöille. Poistamalla autokaistoja ja muuttamalla 
katuja yksisuuntaisiksi ollaan saatu lisää tilaa kävelyteille, 
uusille terasseille sekä kattavalle pyörätieverkolle. Kuva 49
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Alueanalyysi – liikenteellinen haltuunotto
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 Saapuminen (orientoitavuus, alueen ”esittäytyminen”)
 Paikat ja reitit (oleskelu, reitit palveluihin, vapaa-aika kohteet, 

terminaali…)
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Yksityiset ja julkiset tilat  syksy 2016
Björn Silfverberg

• Näkökulmia liikenteelliseen ”haltuunottoon”
• Liikkumisesta
• Paikkojen verkosto
• Liikkumisympäristön laadusta
• Speed kills - shared space, 
• Saapuminen
• Kohdealueet, kommentteja

Alueanalyysi – liikenteellinen haltuunotto
alue koetaan liikkumalla siellä – liikenteen näkökulmassa korostuu tarpeiden ja
laatutekijöiden tunnistaminen
Matka välihyödykkeenä tarjoaa samalla KOKEMUKSEN

2

Aluetypologiasta voi johtaa liikkumisen painotuksia ( miksi, millä, koska)
Asuinalue
Työpaikkaalue
Sekoittunut rakenne
Erityistoiminto korostuu (satama, huvipuisto, campus, aluekeskus, beach ….)

Keitä alueella liikkuu ja minne – tunnista vetovoimakohteet ja niiden
synnyttämä liikkumiskysyuntä?
Oma porukka - lapset , aikuiset, iäkkäät….
Vieraat » - keitä he ovat?
Mihin alue suuntautuu?

Miten ja mitä reittejä pitkin alueella liikutaan – onko konfliktikohtia, tuottaako
häiriötä, onko positiivisesti kokemuksellista?
Kävellen, pyörällä
Joukkoliikenteellä (metro, juna, raitiovaunu, bussi)
Autolla
Liityntä ja muu yhteispeli
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30

20

10

0

MakkingaOostervolde

Tavoitteena karsia liikennemerkit mini-
miin ja ottaa lähtökohdaksi ns. neuvottelu.

Ajonopeudet alhaiset ( max 20 km/h)

”Unsafe is safe” toimii mottona. Kun ei ole merkittyjä 
oikeuksia joudutaan 
ottamaan itse vastuuta

”Design management” ympäristö ohjaa yhteispeliin

Shared space
Hans Monderman
design for negotiation

KarlsruheHelsinki

Skvallertorget Norrköping

Skvallertorget Norrköping
• 14 000 ajon./vrk
• Aaiemmin 4-haaraliittymä liikennevaloin
• Nyt hyvin viitteellinen ”ajorataohjaus
• Voimakas risteävä kevytliikenneakseli
• Bussipysäkki ennen toripintaa
• Aukion laidoilla oleskelua, suihkukaivo
• Keskinopeus 16-20 km/h

Saapuminen sävähdyttää aina

14.9.201716

Itä-Pasila
- Liikennesolmu joukkoliikenteessä kaikkiin suuntiin
- Koko käveltävä 700*600 m
- Liikenneparadigman kukkanen 1970 luvulta (SCAFT)
- Työpaikat / asuminen /palveluvarustus (ei tasokasta lähipalvelua – miksi?)
- Elävät paikat puuttuvat (Kirjasto, Rauhanasema virikkeetön ympäristö)
- Henkilöautosaavutettavuus hyvä autopaikan haltijalle, muille painajainen
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio heikohko akseleista huolimatta??
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Aurinkolahti
-

Aurinkolahti ja Uutelan kanava
- Osa laajempaa Metrosolmua suuntautuu länteen (Itä-Keskus)
- Koko käveltävä 700*600 m
- Kevytliikennepainotus puistoreitteinä rannan ja metrokeskuksen välillä sekä rantoja pitkin
- Asuntovaltainen puoliavoimet korttelit
- Elävä paikkojen verkosto (rannat kahviloineen, keskuspuisto, metrokeskus, kulttuurikeskus)
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, ei läpiajoa alueen sisällä
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio varsin hyvä (meri, puistoakselit, kanava, keskustorni, metro)

21

14.9.201722

Kaupunki kaupungissa

Vuosaaren osat
• Imago, monikulttuurinen, merellinen
• ”metropykälät” 1982 (itäkeskus), 1998 Vuosaari
• Tunnisteita tornitalo, ranta- ja kanava
• 36 000 as
• 28% tp omavaraisuus

14.9.201724

Pikku-Huopalahti
- Kolmen kylän kaupunginosa 7000 as
- Koko käveltävä 1000*500 m
- Raitiovaunu keskustaan (hyvä joukkoliikenne)
- Kevytliikennepainotus puistoreitteinä ja rakenteen sisällä
- Asuntovaltainen mittakaavan vaihtelua
- Paikkojen verkosto orientaatiosolmuja
- Paciuksenkadun maanalainen P-laitos
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, lievästi läpiajoa alueen sisällä
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio varsin hyvä (Terassitalo akseleiden päätteenä)

14.9.201725

26

400 m

27

Viikki
- Väljä mittakaavoja sekoittava hybridi
- Joukkoliikennesaavutettavuus välttävä (Jokeri)
- Koko käveltävä 1200*1300m
- Kevytliikenne enimmäkseen katujen varsilla (ei aktivoitu kivijalka)
- Paikkojen verkosto olematon
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, ei läpiajoa alueen sisällä
- Orientaatio epäselvä??
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- Paikkojen verkosto orientaatiosolmuja
- Paciuksenkadun maanalainen P-laitos
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, lievästi läpiajoa alueen sisällä
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio varsin hyvä (Terassitalo akseleiden päätteenä)

14.9.201725

26

400 m

27

Viikki
- Väljä mittakaavoja sekoittava hybridi
- Joukkoliikennesaavutettavuus välttävä (Jokeri)
- Koko käveltävä 1200*1300m
- Kevytliikenne enimmäkseen katujen varsilla (ei aktivoitu kivijalka)
- Paikkojen verkosto olematon
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, ei läpiajoa alueen sisällä
- Orientaatio epäselvä??
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Aurinkolahti
-

Aurinkolahti ja Uutelan kanava
- Osa laajempaa Metrosolmua suuntautuu länteen (Itä-Keskus)
- Koko käveltävä 700*600 m
- Kevytliikennepainotus puistoreitteinä rannan ja metrokeskuksen välillä sekä rantoja pitkin
- Asuntovaltainen puoliavoimet korttelit
- Elävä paikkojen verkosto (rannat kahviloineen, keskuspuisto, metrokeskus, kulttuurikeskus)
- Perinteinen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, ei läpiajoa alueen sisällä
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio varsin hyvä (meri, puistoakselit, kanava, keskustorni, metro)
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Kaupunki kaupungissa

Vuosaaren osat
• Imago, monikulttuurinen, merellinen
• ”metropykälät” 1982 (itäkeskus), 1998 Vuosaari
• Tunnisteita tornitalo, ranta- ja kanava
• 36 000 as
• 28% tp omavaraisuus
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Arabianranta
- Raitiovaunukaupunkia 7000 as 8000tp, 6000 opisk.
- Koko käveltävä 1500*400 m
- Kevytliikennepainotus kampakatuverkkona ja rantaa myötäillen
- Teollisuus muuntuu opetuksen ja High-Techin suuntaan
- Eläviä paikkoja potentiaaliin nähden vähän
- Kampamainen autoverkko ja hajautuva pysäköinti, ei läpiajoa alueen sisällä
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio varsin hyvä
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SPEED KILLS
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MakkingaOostervolde

Tavoitteena karsia liikennemerkit mini-
miin ja ottaa lähtökohdaksi ns. neuvottelu.

Ajonopeudet alhaiset ( max 20 km/h)

”Unsafe is safe” toimii mottona. Kun ei ole merkittyjä 
oikeuksia joudutaan 
ottamaan itse vastuuta

”Design management” ympäristö ohjaa yhteispeliin

Shared space
Hans Monderman
design for negotiation

KarlsruheHelsinki

Skvallertorget Norrköping

Skvallertorget Norrköping
• 14 000 ajon./vrk
• Aaiemmin 4-haaraliittymä liikennevaloin
• Nyt hyvin viitteellinen ”ajorataohjaus
• Voimakas risteävä kevytliikenneakseli
• Bussipysäkki ennen toripintaa
• Aukion laidoilla oleskelua, suihkukaivo
• Keskinopeus 16-20 km/h

Saapuminen sävähdyttää aina

14.9.201716

Itä-Pasila
- Liikennesolmu joukkoliikenteessä kaikkiin suuntiin
- Koko käveltävä 700*600 m
- Liikenneparadigman kukkanen 1970 luvulta (SCAFT)
- Työpaikat / asuminen /palveluvarustus (ei tasokasta lähipalvelua – miksi?)
- Elävät paikat puuttuvat (Kirjasto, Rauhanasema virikkeetön ympäristö)
- Henkilöautosaavutettavuus hyvä autopaikan haltijalle, muille painajainen
- Kävelijän ja pyöräilijän orientaatio heikohko akseleista huolimatta??
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