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Maisterin opinnäytetyössä tutkitaan
ihmisten sosiaalista kanssakäymistä kodin
ja työn ulkopuolisissa ympäristöissä sekä
tilan ja ympäristön vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Keskiössä ovat
kaupalliset niin sanotut kolmannet tilat,
kaupunkitilat ja muut julkitilat Helsingissä. Opinnäytetyössä tutkitaan miten
tila ja ympäristö vaikuttavat ihmisten
kohtaamiseen ja kanssakäymiseen sekä
miten tilasuunnittelulla voidaan parantaa
sosiaalista interaktiota.
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Sosiaalinen elämä on osittain digitalisoitunut internetin ja mobiililaitteiden
seurauksena. Digitaalinen kehitys mahdollistaa nopean ja laajemman yhteydenpidon, mutta varjopuolena on fyysisen
kohtaamisen, tuttujen ja tuntemattomien tapaamisen ja yhdessä vietetyn
ajan väheneminen. Opinnäytetyö pyrkii
avaamaan keskustelua sosiaalisen interaktion tulevaisuudesta korostaen fyysisen
kanssakäymisen tärkeyttä.
Opinnäytetyössä
esitellään
erilaisia
kolmansia tiloja, kaupallisia kohtaamis- ja
vapaa-ajanvietto tiloja sekä niiden roolia
Euroopan historiassa. Myös kaupunkitilat
ja muut julkiset tilat kuten aukiot, kadut
ja kirjastot ovat tarkastelun kohteena.
Eläväinen kaupunki syntyy tilojen ja niiden
käyttäjien yhteistyössä. Hyvällä kaupun-

kisuunnittelulla ja kaupungin laadun
parantamisella voidaan lisätä ihmisten
viihtyvyyttä, kohtaamisia ja sosiaalista
elämää sekä kasvattaa sosiaalista kestävyyttä koko yhteiskunnan tasolla. Tila- ja
ympäristökokemus sekä tunteet vaikuttavat siihen miten tilat aistitaan. Lopputyössä tarkastellaan minkälaisissa tiloissa
ihmisten välinen sosiaalisuus tapahtuu ja
missä ihmiset yleisesti viihtyvät.
Opinnäytetyön tavoitteena on myös
laajentaa näkemystä hyvästä tilasuunnittelusta. Suunnittelijat ovat yhdessä
kaupallisten ja kaupungin toimijoiden
kanssa vastuussa julkisten tilojen ja
ympäristöjen sosiaalisen käytön toimivuudesta ja houkuttelevuudesta. Mielenkiintoiset tilat eivät pelkästään riitä, jos
ihmisiä ei ole kutsuttu käyttämään niitä.
Vasta tiloja käyttävät ihmiset herättävät
tilat ja koko kaupunkiympäristön henkiin.
Yhteisöllisyyteen ohjaavat tilat lähentävät yhteisön jäseniä ja tarjoavat tukea
ja iloa. Hyvä sosiaalinen ympäristö tukee
ihmisten välistä vuorovaikutussuhdetta.
Yhdessä vietetyt hetket saa aikaan positiivisia tunteita, ilahduttavia kokemuksia ja
tärkeitä muistoja joista muodostuu merkityksellinen elämä.
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This Master’s Thesis focuses on the social
interaction people hold outside their
homes and work places as well as the
impact the environment has on said interactions. The main focus is on commercial
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spaces and other public spaces in Helsinki.
The agenda of this thesis is to study what
sort of impact environment and space
have on social interactions and how
spatial design enhance social interaction.
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Social life has become digitalized thanks
to the internet and mobile technology.
The digital revolution has enabled faster
and easier communication among people,
the down side being that physicals interaction and time spent with one another
has decreased. This thesis also discusses
the importance of social interaction with
a distinct focus on the importance of
physical interaction in social interactions.
The thesis presents a number of third
spaces, commercial spaces and leisure
spaces and the importance they have
played in European history. Other urban
and public spaces such as squares, streets
and libraries are also under focus. A lively
city is born thanks to the interaction of
spaces and inhabitants. With good urban
planning and by enhancing the quality

of a city people we can increase wellbeing, promote encounters and social life
as well as increase social sustainability
on a societal level. Perceived spatial and
environmental experience combined with
feelings determine how a space is felt.
The thesis takes a look at what kind of
spaces people use to interact with one
another and where people tend to spend
their time.
The objective of the thesis is also to
expand the perception of good environmental design. Designers, together with
commercial and city parties, are responsible for the attractiveness and functionality of public spaces. Interesting spaces
are not enough if people don’t feel invited
to use them. Only a used space is a lively
thriving urban space.
Communal spaces bring people together
and help create a sense of community.
A good social atmosphere helps create
interaction among people. One could
say that a meaningful life is built around
the positive feelings created through time
spent together during social interaction.
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1.1.
Aihe ja tausta			
		

01
01

Johdanto
1. Johdanto								
1.1.
Aihe ja tausta					
1.2.
Aikaisempi tutkimus				
1.3.
Työn tavoite
1.4.
Rakenne					

Tutkin maisterin lopputyössäni ihmisten
sosiaalista kanssakäymistä kodin ja työn
ulkopuolella olevissa ympäristöissä sekä
tilan ja ympäristön vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Toisten ihmisten kanssa vietetty aika
keskustellen ja rentoutuen on usein arjen
ilon tuoja ja muistoja herättävä kokemus.
Tämä sosiaalisuus tapahtuu enenevässä
määrin digitaalisilla alustoilla. Digitalisaatio on mahdollistanut yhteydenpidon
toiselle puolelle maailmaa ja meidän
sosiaaliset verkostot ovat kasvaneet
sen myötä kansainvälisiksi kentiksi.
Muutoksena on fyysisten kohtaamisten,
konkreettisesti yhdessä vietetyn ajan ja
arkisten, tuntemattomien ihmisten kohtaamisten väheneminen digitalisaation ja
automatisaation myötä. Miten digitaalinen ja fyysinen kanssakäyminen eroavat
toisistaan? Miten olemassa oleva tila ja
ympäristö vaikuttavat ihmisten kohtaamiseen ja sosiaalisuuteen? Miten tilasuunnittelulla voidaan parantaa sosiaalista
interaktiota? Miten me olemme sosialisoineet historiassa niin Suomessa, kuin
muualla maailmassa? Entä minkälaisia
sosiaalisia tiloja me tarvitsisimme tulevaisuudessa?

Kandidaatin lopputyössäni tutkin muotoilijan muuttunutta roolia ja tulevaisuuden
suunnittelijoiden työtä. Richard Floridan
ajatukset luovan luokan muutoksesta
inspiroivat jo silloin ajattelemaan omaa
työtä laaja-alaisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Kandidaatin lopputyöstä
rohkaistuneena uskalsin valita maisterin
lopputyöksi aiheen, joka ei täysin vastaa
sisustusarkkitehdin
työtäni.
Halusin
haastaa myös itseäni ja mennä oman
mukavuusalueen ulkopuolelle oppiakseni
jotain täysin uutta ja avata käsitystä
laajemmin hyvästä tilasuunnittelusta
ajankohtaisella aiheella.
Henkilökohtaisesti aihe kiinnostaa osana
suurempana
megatrendien
luomaa
ilmiötä
digitaalisen
kanssakäymisen
kehityksen vastakohtana. En halua katsoa
ajassa kaihoisasti taaksepäin, vaan
löytää ratkaisuja parempaan tulevaisuuteen, niin tilasuunnitteluun kuin myös
ympäristöpsykologiaan. Näitä ratkaisuja
pyrin hyödyntämään tulevassa suunnittelutyössäni.
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1.2.

Aikaisempi tutkimus

Tutkimuksessa tutustutaan monipuolisesti
aiheen kirjallisuuteen ja artikkeleihin niin
historian ensimmäisistä merkkiteoksista
aina tämän päivän uusiin tutkimuksiin.
Aiheen tarkastelu sai alkunsa tanskalaisen
arkkitehdin ja kaupunkisuunnittelijan Jan
Gehlin inspiroivista ajatuksista hyvästä
kaupunkiympäristöstä sekä yhdysvaltalaisen sosiologin Ray Oldenburgin ensimmäisen, toisen ja kolmannen tilan käsitteistä ja vapaa-ajan tilojen merkityksestä.
Heidän tutkimuksensa inspiroi tutkimaan
minkälaisia sosiaalisuuteen mahdollistavia tiloja ja ympäristöjä meillä tänä
päivänä Helsingissä on. Myös Liisa
Horellin, Annika Tapanisen (ym.) ja Dak
Kopecin ajatukset ja tutkimukset ympäristöpsykolgiasta antoivat pohjaa omalle
tutkimukselle.

1.3.

Työn tavoite				

Opinnäytetyöni tavoitteena on yhdistää
kiinnostukseni kaupunkeihin ja siihen,
miten ihmiset käyttävät kaupunkia,
liikkuvat kaupungeissa ja mitä kaupalliset
brändit tarjoavat vapaa-ajan viettoon
kaupungeissa. Selvitän ihmisten sosiaalista käyttäytymistä ja sosiaalista elämää
kodin ja työn ulkopuolella. Lisäksi tutkin
tilan ja ympäristön vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Pyrin katsomaan
aihetta laajemmin ja avoimemmin.
Keskityn tutkimukseen, jolloin lopputuloksena ei ole konkreettisesti suunniteltu
sosiaalinen tila, joka saattaisi rajoittaa
tutkittavia asioita vain yhteen paikkaan
ja kontekstiin. Sosiaalinen näkökulma on
kuitenkin vain yksi osa hyvää tilansuunnit-
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1.4.

telua, johon sekoittuu paljon muita hyvän
tilan lainalaisuuksia. Nykyään pyritään
ottamaan loppukäyttäjän näkökulma
mukaan yhä isommassa roolissa niin tilaja kaupunkiympäristön kuin asunto- ja
asuinalueiden suunnittelussa. Se miten
hyvin tämä käytännössä toteutuu, on
toisen lopputyön aihe. Suunnitteluprojektit kuitenkin toteutetaan lähes
poikkeuksetta asiakkaalle tai tilaajalle,
jotka viime kädessä vastaavat valituista
ratkaisuista. Siksi en halunnut ottaa
asiakasprojektia osaksi lopputyötäni,
jotta voisin tutkia aihetta varauksetta
omasta näkökulmasta, ilman asiakkaan
tuomaa näkökulmaa.
Tutkin aihetta käyttäjän näkökulmasta ja
ulkopuolisen tarkkailijan silmin, fokuksena
Helsingin
kaupunki
nyky-Suomessa,
kuitenkin peilaten aihetta muualle
maailmaan ja historiaan. Pyrin katsomaan
aihetta yleisemmällä tasolla, enemmänkin
löytämään hyvän sosiaalisen tilan tekijöitä
ja yhtäläisyyksiä, esittämään oikeat
kysymykset ja löytämään vastauksia, sekä
tutkimaan aihetta suurempana kokonaisuutena. Näitä ajatuksia ja näkemystä
pyrin hyödyntämään suunnittelutyössäni
jatkossa. Toivon tämän lopputyön myös
laajentavan kokonaisnäkemystä hyvästä
tilasuunnittelusta.

Rakenne				

Työ jakaantuu kahdeksaan osaan.
Johdannon jälkeisessä toisessa
osiossa tarkastelen sosiaalisuutta,
sosiaalista interaktiota ja sosiaalista elämää yleisemmin ja vertaan
fyysistä kommunikointia kehityksen
tuomaan digitaaliseen kommunikointiin.

Kolmannessa luvussa tarkastelen Ray Oldenburgin käsitettä
kolmannet tilat, ja tutkin sosiaalisen
interaktion tapahtumista näissä
kolmansissa tiloissa työn ja kodin
ulkopuolella, kaupallisissa kohtausja vapaa-ajanviettotiloissa.

Neljännessä luvussa käydään läpi
sosiaalista elämää kaupungeissa
ja kaupunkien kannalta ja koko
kaupunkirakenteen näkökulmasta,
tarkastellaan kaupunkisuunnittelua,
mittakaavan ja autojen vaikutusta
kaupunkitilaan. Lopuksi tutkitaan
Helsingin kaupunkitilaa ja ennustetaan kaupunkitilojen tulevaisuutta.

Viidennessä luvussa näkökulma
laajennetaan ympäristöpsykologiaan ja tarkennetaan miten tila- ja
ympäristökokemus ja tunteet vaikuttavat ihmisten sosiaaliseen elämään
ja tarkastellaan, minkälaisissa
tiloissa ihmistenvälinen sosiaalisuus
tapahtuu ja missä ihmiset yleisesti
viihtyvät.

Kuudennessa luvussa tutkimus
tarkentuu kolmeen valittuun case
study -kohteeseen Helsingissä, joissa
arvioin tiloja niiden sosiaalisuuden,
houkuttelevuuden ja viihtyvyyden
sekä koko kaupunkirakenteen
kannalta.

Seitsemännessä luvussa kokoan
kokonaisuuden yhteen ja analysoin
lopputuloksia. Lopuksi arvioin vielä
kuinka opittua uutta tietoa voin
hyödyntää tulevaisuuden tilasuunnittelijan työssäni.

Omat kielelliset käännökset englanninkielisistä teoksista. Pääpaino on
pidetty asiasisällön välittämisellä, ei
yksittäisten sanojen käännöksillä.
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2.1.

02
02

Ihminen - sosiaalinen
eläin
2. Ihminen - sosiaalinen eläin
2.1.
Sosiaalisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus
		Käsitteet
2.2. Sosiaalinen elämä
		Osana hyvää elämää 				
2.3. Digitaalinen sosiaalinen vuorovaikutus
		Tulevaisuus

Sosiaalisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus			
Käsitteet				

Sosiaalinen toiminta on vuorovaikutusta
kahden tai useamman ihmisen välillä.
Vuorovaikutuksessa kumpikin osapuoli
vaikuttaa toiseen. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai sosiaaliseen interaktioon
liittyy vahvasti kommunikaatio, joka voi
olla sanallista tai sanatonta viestintää.
Sanatonta viestintää ovat esimerkiksi
passiivinen kuulo- tai katsekontakti. Myös
ihmisten ja heidän toimintansa seuraaminen, ihmisten kohtaaminen tervehtiminen ja heille hymyileminen tai jokin
muu ilmehdintä ovat sosiaalista vuorovaikutusta. Arkista sosiaalista vuorovaikutusta syntyy myös esimerkiksi, kun ihmiset
vaihtavat tietoa esimerkiksi säästä, julkisesta liikenteestä tai tiestä tuntemattomien kanssa. Syvempi sosiaalinen
toiminta voi laajentua näistä pienistä,
arkisista kommunikaatiosta. Kommunikointi vaatii aina muita ihmisiä ympärille,
nykyään ihmisten ei kuitenkaan tarvitse
olla fyysisesti läsnä samassa tilassa,
vaan kommunikointi voi tapahtua myös
digitaalisesti. (Goffman 1963.)
Maailman Terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan ihmisen terveys voidaan
jakaa kolmeen ryhmään, fyysiseen
terveyteen, psyykkiseen terveyteen ja
sosiaaliseen
terveyteen.
(www.who.
fi) Sosiaalinen terveys on sosiaalista
elämää. Sosiaalisuus tarkoittaa ihmisen
tarvetta olla muiden ihmisten kanssa,
tähän tarvitaan sosiaalisia taitoja. Näitä
taitoja me kehitämme läpi koko elämän,
ja yleensä taidot paranevat ja kehittyvät mitä enemmän olemme tekemisissä toisten kanssa. Me ihmiset olemme
luonnostamme sosiaalisia ja meidän
luonteeseen kuuluu synnynnäinen halu
olla yhteydessä muiden ihmisten kanssa,
jakaa kokemuksia ja tilaa. Sosiaalisuus on

osa inhimillistä elämää.
Voidaan ajatella, että pelkästään
ikkunasta ulos katsominenkin on jonkinasteista sosiaalista toimintaa. Kahdensuuntaista vuorovaikutusta ei välttämättä synny, kun ihmiset eivät ole
läsnä samassa tilassa, mutta katsojaan
vaikuttaa muiden ihmisten näkeminen ja
kuuleminen kadulla tai pihassa ja heidän
reaktioihin eläytyminen ovat kanssaelämistä ja vastakkaista elämää yksin
oloon. Tässä tapauksessa ihminen ei
välttämättä ole sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa, mutta
hän tuntee olevansa muiden ihmisten
ympäröimänä. Tätä kontaktia ja tunnetta
voi verrata myös television katsomiseen,
jossa ihmiset tai tilanteet eivät ole aina
aitoja ja eivätkä koskaan aidosti läsnä.
Tällöin ei ole mahdollisuutta minkäänlaiseen vuorovaikutukseen. Silti ihminen
eläytyy muiden ihmisten tunteisiin,
tapahtumiin ja elämään. (Gehl 1987, 19,
22-23.) Toisaalta tänä päivänä televisioohjelmatkin voivat olla vuorovaikutteisia,
kun katsojat voivat osallistua ohjelmaan
sosiaalisessa mediassa tai pikaviestimillä kommentoiden ja näin he saattavat
päästä osaksi televisiolähetystä.
Sosiologia tutkii ihmisten keskinäistä
vuorovaikutusta ja siihen liittyviä osia.
Sosiologia jaetaan usein makro- ja
mikrososiologiaan. Makrososiologia on
suurten sosiaalisten järjestelmien tutkimusta, kuten yhteiskunnan rakenteiden
ja instituutioiden tutkimusta. Mikrososiologia on välittömän vuorovaikutuksen
tutkimusta eli yksilöiden ja ryhmien tutkimusta. Kokonaisvaltaiseen sosiologiseen
analyysiin on otettava molemmat puolet
huomioon. Yksilöiden toimintaan ja
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vuorovaikutukseen vaikuttavat esimerkiksi
aika, paikka ja yhteiskunta ja toisaalta
yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin
vaikuttavat ihmisten arvot, asenteet,
roolit ja yksilöiden sisäistämät normit.
Sosiaaliset suhteet ovat ihmisten välisiä
suhteita, joihin vaikuttavat ympäristö,
aika ja koko yhteiskunta. Ihmisten keskinäiseen suhteeseen vaikuttaa heidän
asenteensa, arvonsa ja norminsa. (Melin
& Roine 2008).

Yksilöiden toimintaan
ja vuorovaikutukseen
vaikuttavat esimerkiksi aika, paikka ja
yhteiskunta ja toisaalta
yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin
vaikuttavat ihmisten
arvot, asenteet, roolit ja
yksilöiden sisäistämät
normit.
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Arkielämässä jokainen ihminen toimii
jatkuvasti useissa rooleissa ja sen hetkinen
rooli vaikuttaa sosiaaliseen elämään.
Sosiaalisia rooleja ovat esimerkiksi lapsi,
aviomies, naapuri, työtoveri, myyjä,
asiakas ja urheiluseuran sihteeri. Kaikilla
näillä on jokin erityinen sosiaalinen
asema, joka vaikuttaa heidän toimintaan
tässä roolissa. Rooleja voidaan luokitella
ja ryhmitellä eri tavoin, mutta yleisin
näistä on jako statusrooleihin, asemarooleihin ja tilapäisiin rooleihin. (Melin &
Roine 2008.)

(Kotimaa A10, 2017), että suomalaisten
kesken keskustelutottumuksissa, small
talk tai muu on paljon vaihtelua etenkin
asuinpaikan suhteen. “Moni helsinkiläinen
vaihtaa hississä mielellään sanan jos
toisenkin tuntemattoman kanssa.” Hän
muistuttaa myös, että tuttujen kesken
suomalaiset keskustelevat luontevasti.
Sorjosen mukaan koko keskustelukulttuuri on muuttunut vuosi vuodelta jouhevammaksi Suomessa. Hän uskoo, että
kannustavalla ja keskusteluun innostavalla koulun opetuksella sekä kansainvälistymisellä on tähän syy.

Ihmisen toiminta nähdään pääsääntöisesti sosiaalisena ja kulttuurisena
prosessina. Sosiologian suurista tutkijoista
Max Weberin mukaan ihmisen toiminta
on käyttäytymistä, jolla on merkitys ja
jota voidaan tutkia. (vrt. Melin & Roine
2008.)
No minkälaisia me suomalaiset sitten
olemme kommunikoimaan keskenämme?
Yleisesti ajatellaan, että suomalaiset ovat
hiljaisia ja ujoja ja että he eivät mielellään
keskustele tuntemattomien kanssa. Myös
niin sanottu small talk ei olisi suomalaisille luontevaa. Suomen kielen professori
Marja-Leena Sorjonen huomauttaa
kuitenkin Helsingin Sanomien artikkelissa

Kuva: pinterest
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2.2.

Sosiaalinen elämä
Osana hyvää elämää 			

Ihmisillä on luontainen tarve ja halu
kuulua yhteisöihin. Yhteisöstä voi saada
elinvoimaa, se kasvattaa yhteishenkeä ja
vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja taloudellisen
tilanteen ymmärtämiseksi olisi huomioitava myös yhteiskunnan sosiaalinen
ulottuvuus. Sosiaalinen pääoma on tietyn
yhteisön ominaisuus, josta sekä yhteisö,
että siihen kuuluvat yksilöt voivat hyötyä.
Sosiaalisen
pääoman
muodostavat
muun muassa osallistuminen ryhmien
toimintaan kuten kansalaistoimintaan,
vapaaehtoistyö ja sosiaaliset verkostot.
Niistä saatu tuki ja luottamus ja kansalaisten verkostot voivat parantaa yhteisöjen ja koko yhteiskunnan toimintaa.
(Tilastokeskus 2006.)
Jokaisella ihmisellä on oma sosiaalinen
verkosto, se on yksilöllinen ja kaiken
aikaa muuttuva. Se ketä verkostossa on
ja minkälainen sosiaalinen suhde meillä
heihin on, vaikuttaa suuresti meidän
psyykkiseen terveyteemme ja myös tätä
kautta koko yhteiskunnan terveyteen.
(Oldenburg 1999, 48.)
Julkinen elämä on suhteellisen avointa
ja universaalisti sosiaalisessa yhteyksissä, toisin kuin yksityiselämä on intiimiä,
tuttua, suojattua, yksilön ohjaamaa ja
joka jaetaan vain lähimpien ihmisten
kanssa. (Carmona ym, 2007, 108.) Suurin
osa meidän sosiaalisesta kanssakäymisistä on niin arkipäiväistä, että emme sitä
välttämättä edes huomaa. Naapurien
kuulumisten kysely, bussikuskin tervehtiminen, myyjän kanssa kommunikointi,
lounastauot tai harrastustoiminta. Tämän
päivän trendinä palveluita keskitetään ja
digitalisoidaan, myös robotiikka on tullut
monen palvelun avuksi. Näiden avulla
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monia arkipäiväisiä funktioita yksinkertaistetaan ja nopeutetaan, palvelut
saattavat helpottua ja luodaan säästöjä.
Tulevaisuudessa moni arkinen toiminto
tai asian hoitaminen voidaankin tehdä
digitaalisesti missä vain, vaikka kotona
sohvalla
löhöten.
Funktionaalisesti
toiminto saadaan hyvin suoritettua, mutta
usein unohdamme näiden palveluiden
sosiaalisen puolen. Digitaalinen muutos
usein poistaa ihmiskontaktin toimintojen
suorittamisesta ja vuorovaikutusmahdollisuuksien määrä vähenee. Esimerkkejä
tällaisista muutoksista ovat muun muassa
uudet pikakassat ruokakaupoissa, postiautomaatit, verkko-ostokset ja niiden
kotiinkuljetus. Moni palvelu saadaan
nykyään hoidettua ilman ihmiskontaktia,
mutta onko se tehnyt näistä palveluista
parempia?
Elinympäristö, joka ei rohkaise yhteisöllisyyteen, sellainen jossa ihmiset sulkeutuvat yksityisyyteen kuin kilpikonna
kuoreensa, kieltävät yhteisön ja jättävät
ihmiset yksin keskelle muita. (KeltikangasJärvinen 2010 ; Oldenburg 1999, 203.)
Nämä ihan tavalliset arkipäivän kanssakäymiset vähenevät vuosi vuodelta
tai kommunikointi muuttuu digitaaliseksi, esimerkkeinä eri yritysten verkkopalvelut ja -neuvonta. Nämä arkiset
kontaktit ovat usein huomaamattomia ja
tuntuvat vähäpätöisiltä, niistä kuitenkin
kertyy usein arjessa montakin sosiaalista kohtaamista ja valitettavan monelle
nämä ovat saattaneet olla päivän
ainoita aitoja sosiaalisia kohtaamisia.
Ne voivat olla yksinäisille ja vanhuksille
yllättävänkin tärkeitä ja merkittäviä.
Bussin kuljettajalla, postinjakajalla tai
lähikaupan myyjällä saattaakin olla

erityinen merkitys heidän elämässään.
Vanhukset saattavat pyrkiä tutustumaan
heihin aktiivisia nuoria yleisemmin.
(Oldenburg 1999, 49.) Kun oma sosiaalinen verkosto on kaukana, sitä yritetään
hankkia lähempää. Vanhempien ihmisten
sosiaalinen elämä saattaa kaventua
muun muassa iän, läheisen menetyksen
tai heikentyneen liikuntakyvyn vuoksi. Me
kaikki tarvitsemme toisia ihmisiä ympärillemme ihan jokapäiväiseen elämään.
Huomaamatta ihmisten välinen jokapäiväinen kanssakäyminen vähenee. Se,
miten tämä muuttaa pikkuhiljaa yksilöitä
ja yhteiskuntaa, jää nähtäväksi. Teknologisen kehityksen seurauksena saatamme
sosiaalisena “kehityksenä” kasvaa yhä
erillemme toisistamme.
Ruokkiaksemme ja pitääksemme yllä
näitä fyysisiä sosiaalisia suhteita, tarvitsemme sopivan paikan ja tilan sosiaaliselle kanssakäymiselle. Ihanteellisesti
julkinen tila toimii neutraalina kenttänä
sosiaaliselle vuorovaikutukselle. (Carmona
ym, 2007, 108). Jo yhteiskunnan tasolla
muun muassa kaupunkisuunnittelussa olisi
huomioitava ihmisen luontainen tarve
sosialisoitumiseen ja tarjottava sopivia
paikkoja ja tiloja sosiaaliseen elämään,
yhdessäoloon ja toisten kohtaamiseen.
Tarvitsemme julkisia sosiaalisia tiloja, jotta
ihmisten kanssakäyminen ja sosiaalinen
elämä kodin ulkopuolella on mahdollista. Näiden tilojen olisi hyvä mahdollistaa kanssakäyminen niin läheisten kuin
tuntemattomien välillä. Jos ihmiset eivät
löydä mitään elämää kaduilta, kahviloista tai kirjastosta, he hakevat yhteisöä
ja yhteisöllisyyttä muualta, esimerkiksi
työpaikoilta. Myös kodin sisältä voi välillä
olla vaikeaa löytää sosiaalista elämää.

Moni asuu yksin, tai vaikka kodin jakaisi
perheenjäsenten kanssa, saattavat he olla
paljon poissa tai moni nuori esimerkiksi
elää omaa elämäänsä omissa sosiaalisissa ympyröissä. (Oldenburg 1999,
264.) Nykypäivänä älylaitteiden räjähdysmäinen kasvu on tullut osaksi meidän
jokapäiväistä elämää. Niin sanottu toinen
digitaalinen sosiaalinen elämä on meillä
mukana taskussa melkein kaikkialla.
Välillä tämä digitaalinen sosiaalisuus
tulee fyysisen sosiaalisuuden tielle ja
häiriöksi.
Olisi hyvä muistaa, että digitaalinen
ja fyysinen kanssakäyminen eroavat
toisistaan. Olemme usein kiireisiä arjessamme ja fyysiset tapaamisen esimerkiksi ystävien kanssa vaihtuvat helposti
kuulumisten vaihtoon puhelimessa. On
kuitenkin aivan eri olla fyysisesti läsnä
ja aistia toisen kuulumiset, nähdä ja
kuulla muutakin kuin sanotut sanat.
Kun kohdataan ja tavataan fyysisesti,
on kohteliasta antaa toiselle ihmiselle
sataprosenttinen huomio ja jättää esimerkiksi puhelin ja sen sosiaalinen media siksi
aikaa sivuun. Tällöin on mahdollista olla
kokonaisvaltaisesti läsnä tilanteessa ja
aistia toisen ihmisen todelliset kuulumiset.
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2.3.

Ihmisillä on luontainen tarve ja halu
kuulua yhteisöihin. Yhteisöstä voi saada
elinvoimaa, se kasvattaa yhteishenkeä ja
vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja taloudellisen
tilanteen ymmärtämiseksi olisi huomioitava myös yhteiskunnan sosiaalinen
ulottuvuus. Sosiaalinen pääoma on tietyn
yhteisön ominaisuus, josta sekä yhteisö,
että siihen kuuluvat yksilöt voivat hyötyä.
Sosiaalisen
pääoman
muodostavat
muun muassa osallistuminen ryhmien
toimintaan kuten kansalaistoimintaan,
vapaaehtoistyö ja sosiaaliset verkostot.
Niistä saatu tuki ja luottamus ja kansalaisten verkostot voivat parantaa yhteisöjen ja koko yhteiskunnan toimintaa.
(Tilastokeskus 2006.)
Jokaisella ihmisellä on oma sosiaalinen
verkosto, se on yksilöllinen ja kaiken
aikaa muuttuva. Se ketä verkostossa on
ja minkälainen sosiaalinen suhde meillä
heihin on, vaikuttaa suuresti meidän
psyykkiseen terveyteemme ja myös tätä
kautta koko yhteiskunnan terveyteen.
(Oldenburg 1999, 48.)
Julkinen elämä on suhteellisen avointa
ja universaalisti sosiaalisessa yhteyksissä, toisin kuin yksityiselämä on intiimiä,
tuttua, suojattua, yksilön ohjaamaa ja
joka jaetaan vain lähimpien ihmisten
kanssa. (Carmona ym, 2007, 108.) Suurin
osa meidän sosiaalisesta kanssakäymisistä on niin arkipäiväistä, että emme sitä
välttämättä edes huomaa. Naapurien
kuulumisten kysely, bussikuskin tervehtiminen, myyjän kanssa kommunikointi,
lounastauot tai harrastustoiminta. Tämän
päivän trendinä palveluita keskitetään ja
digitalisoidaan, myös robotiikka on tullut
monen palvelun avuksi. Näiden avulla
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monia arkipäiväisiä funktioita yksinkertaistetaan ja nopeutetaan, palvelut
saattavat helpottua ja luodaan säästöjä.
Tulevaisuudessa moni arkinen toiminto
tai asian hoitaminen voidaankin tehdä
digitaalisesti missä vain, vaikka kotona
sohvalla
löhöten.
Funktionaalisesti
toiminto saadaan hyvin suoritettua, mutta
usein unohdamme näiden palveluiden
sosiaalisen puolen. Digitaalinen muutos
usein poistaa ihmiskontaktin toimintojen
suorittamisesta ja vuorovaikutusmahdollisuuksien määrä vähenee. Esimerkkejä
tällaisista muutoksista ovat muun muassa
uudet pikakassat ruokakaupoissa, postiautomaatit, verkko-ostokset ja niiden
kotiinkuljetus. Moni palvelu saadaan
nykyään hoidettua ilman ihmiskontaktia,
mutta onko se tehnyt näistä palveluista
parempia?
Elinympäristö, joka ei rohkaise yhteisöllisyyteen, sellainen jossa ihmiset sulkeutuvat yksityisyyteen kuin kilpikonna
kuoreensa, kieltävät yhteisön ja jättävät
ihmiset yksin keskelle muita. (KeltikangasJärvinen 2010 ; Oldenburg 1999, 203.)
Nämä ihan tavalliset arkipäivän kanssakäymiset vähenevät vuosi vuodelta tai
kommunikointi muuttuu digitaaliseksi,
esimerkkeinä eri yritysten verkkopalvelut
ja -neuvonta. Arkiset kontaktit ovat usein
huomaamattomia ja tuntuvat vähäpätöisiltä, niistä kuitenkin kertyy usein
arjessa montakin sosiaalista kohtaamista ja valitettavan monelle nämä ovat
saattaneet olla päivän ainoita aitoja
sosiaalisia kohtaamisia. Ne voivat olla
yksinäisille ja vanhuksille yllättävänkin
tärkeitä ja merkittäviä. Bussin kuljettajalla, postinjakajalla

Digitaalinen sosiaalinen vuorovaikutus
Tulevaisuus
			

Ihmisten välinen kommunikointi on
muuttunut valtavasti viimeisten parin
vuosikymmenen aikana teknologisen
kehityksen
myötä.
Kommunikoinnin
evoluutio on osa internetin ja digitaalisen median aikaansaamaa muutosta.
Digitaalinen vuorovaikutus on muuttanut
kommunikoinnin muotoa, muodollinen ja
akateeminen kommunikointi on vähentynyt epämuodollisen ja puhekielisemmän
kommunikoinnin rinnalla. Pidemmästä
ja kuvailevammasta kommunikoinnista
on tullut lyhyempää ja ytimekkäämpää.
Perinteisen kirjeen rinnalle on tullut sähköpostit, pikaviestit tai sosiaalisen median
kommunikointi. Myös videokeskustelut
ja bloggaaminen ovat uusia ihmisten
kommunikoinnin tapoja. Eri sääntöjä
sovelletaan eri kommunikointitapoihin
ja asiayhteyksiin, mutta moni näistä on
niin uusia, ettei kunnollisia sääntöjä ole

vielä edes ehtinyt muodostua. (Social
Networking, 2007.)
Ympäristöpsykologi, arkkitehti ja tutkija
Dak Kopec on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja kolme kirjaa ympäristöpsykologiasta, terveydestä ja rakennetusta ympäristöstä. Kopecin (2012, xv)
mukaan teknologia on kehittynyt ihmisen
psyykettä nopeammin. Ihmiset ovat niin
sanotusti luonnontuotteita, joiden aistit
ja kokemus toimivat luonnon mukaan.
Luonnostaan ihmisellä on eläimelliset
vaistot, sosiaaliset roolit ja luonne, jotka
kehittyvät erittäin hitaasti, hitaammin
kuin muu maailman kehitys.
Uusia sosiaalisia tiloja työntekoon ja
vapaa-aikaan kehitetään jatkuvasti ja
teknologinen kehitys tulee jatkumaan
tuoden uusia kommunikoinnin tapoja ja

Etäisyys, aika, raha eikä edes
kieli ole enää esteenä kansainväliseen yhteydenpitoon
ympäri maapalloa.
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apuvälineitä. Etäisyys, aika, raha eikä
edes kieli ole enää esteenä kansainväliseen yhteydenpitoon ympäri maapalloa.
Voidaan sanoa, että internetistä on tullut
monelle ihmiselle se kolmas paikka työn
ja kodin ulkopuolella. (Social Networking,
2007.)
Internetissä tapahtuva kanssakäyminen
eroaa kuitenkin kasvokkain tapahtuvasta
kohtaamisesta. Internet mahdollistaa
kasvottomuuden ja nimettömyyden, joka
voi olla vapauttavaa ja antaa suojaa,
mutta emme aina näe kommunikointimme aiheuttamaa reaktiota (www.
otanvastuun.fi). Ei-verbaalisen viestinnän
osuus kommunikoinnissa on yllättävän
suuri, ja tämä saattaa usein jäädä
kokonaan pois digitaalisessa kommunikoinnissa. Liisa Horellin mukaan (1981)
sosiaalisen kanssakäymisen merkityksestä
vain noin 30-35% välittyy verbaalisesti.
Ei-verbaalinen viestintä on usein tiedostamatonta ja siksi hyvin vaikeasti korvattavissa digitaalisuudella. Ei-verbaalista
viestintää on ääntelyt, äänensävy ja
-paino, eleet, kasvonilmeet, kehonkieli
ja -asennot. Myös ympäristöviestintä ja
ympäristötoiminta ovat osa viestintää.
Ympäristöviestinnässä
käytetään
ympäristöä viestintävälineenä, kuten
henkilökohtaisen tilan ja terriotoriaalisuuden muodossa. (Horelli 1981, 100.)
Ympäristöviestinnästä lisää myöhemmin
kohdassa kuusi, ihmisen tilallinen käyttäytyminen.
Digitaalisessa kommunikoinnissa esimerkiksi katsekontakti usein puuttuu kokonaan.
Aki Myllyneva on tutkinut psykologian
väitöstutkimuksessaan
katsekontaktin
merkitystä
vuorovaikutustilanteessa.
Katsekontakti on ihmiskehon luonnollinen
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valmistautuminen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ihmiset reagoivat katsekontaktiin erittäin nopeasti ja se valmisti
vuorovaikutustilanteeseen.
Tutkimuksessa hän havaitsi suuren eron sen välillä
näkikö ihminen toisen ihmisen tai uskoiko
hän, ettei toinen näe häntä. “Tämä kaikki
kertoo siitä, että katsekontakti on hirveän
tärkeä, erityislaatuinen ja olennainen
sosiaalinen signaali.” Tutkijan mielestä
tämä olisi hyvä huomioida nykymaailman
uudenlaisissa kanssakäymisen tavoissa,
joissa katsekontakti puuttuu. (HS Pölkki
2006, Kotimaa A15.)
Vasta tulevaisuudessa näemme, miten
digitaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja fyysisen kanssakäymisen väheneminen vaikuttaa meihin ihmisiin ja koko
yhteiskuntaan. Olemme ottaneet niin
suuria harppauksia, että on mahdotonta
ennustaa mihin tämä johtaa. Varmaa
on, että kehitys on väistämätöntä, mutta
todellisuudessa meillä ei ole tietoa mitä
tämä tuo tullessaan. Digitaalinen kehitys
mahdollistaa helposti nopean kommunikoinnin ihmisten välillä. Jotta fyysinen
kohtaaminen ja yhdessä oleminen ei
katoaisi kokonaan, olisi toivottavaa, että
sosiaalisen kanssakäymisen näkökulma
otettaisiin vahvemmin mukaan osaksi
fyysisten tilojen suunnittelua, digitaalisuuden rinnalle.
Myös digitaalisessa ympäristössä sosiaalinen interaktio on todettu tärkeäksi.
Vaikka uusia kanavia syntyy, niin samanlaiset tarpeet säilyvät ihmisillä. Johannes
Paarvala tutki Tampereen yliopiston pro
gradu -tutkielmassaan (2008) verkkoyhteisöjä ja elektronista vähittäismyyntiä.
Hänen mukaansa e-vähittäismyynnin
yritysten verkkoyhteisöt voisivat kehittää
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palveluaan parantamalla sosiaalista
interaktiota lisäämällä tapoja kommunikoida muiden käyttäjien kanssa ja lisätä
käyttäjien ja heidän toimien läpinäkyvyyttä parantamalla fyysistä ja
digitaalisesta interaktiota. Jotta sosiaalista toimintaa voi tapahtua, on oltava
paikkoja, joissa tavata. Tätä pitäisi pitää
perussääntönä verkkoyhteisöjen sosiaalisen interaktion suunnitteluun. Tällaisia
paikkoja ovat muun muassa keskustelupalstat, profiilisivut, tuotesivut ja chatryhmät. Paarvalan mukaan laadukas ja
pitkäaikainen kommunikointi verkkoyhteisöissä on mahdollista, jos käyttäjillä on
yhteinen ymmärrys. Usein toiminta verkkoyhteisöissä on hyvin valvottuja ja sitä
voidaankin järjestäjän toimesta ohjailla.
Valvonnan avulla voidaan helpommin
estää vihamielistä tai roskapostin kaltaista
aktiivisuutta. (Paarvala 2008, 22)
Sosiaalinen elämä on meille tärkeää,
välttämätöntä ja myös nautinnollista.

Sosiaalisen elämän kokemukset ovat
usein niitä monen mielestä elämämme
tärkeimpiä asioita. Mieleenpainuvimpia
saattavat olla ilahduttavat ja rentouttavat
kohtaamiset ihmisten kanssa, läheisten
läsnäolo ja yhdessä vietetty aika. Terve
elämä on ruokittu ilolla ja naurulla.
Nauraminen on tutkitusti terapeuttista,
ja paras nauru on jaettu muiden kanssa.
(Oldenburg 1999, 264). Ihminen auttaa
itseään panostamalla ihmissuhteisiin,
laajaan sosiaaliseen verkostoon, joka
koostuu erilaisista ihmisistä ja antamalla
heille aikaa ja olemalla läsnä. Hyvät
sosiaaliset suhteet ovat hyvän elämän
perusta, niiden ylläpitäminen vaatii aikaa
ja sopivan fyysisen paikan, digitaalisten alustojen rinnalle. Suunnittelijoiden
olisi hyvä ymmärtää miten sosiaalisuus
syntyy, mistä se koostuu ja miten fyysinen
kohtaaminen eroaa digitaalisesta, suunnitellakseen hyviä sosiaalisia kohtaus- ja
kokoontumistiloja.
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3.5. Kolmannet tilat työskentelypaikkoina

Kolmansia tiloja tutkittaessa on ensin
tarkennettava käsitteet tila (space) ja
paikka (place). Usein termejä käytetään
synonyymeina, ja ne voi käsittää monella
tavalla. Tässä lopputyössä näen tilan
yleisempänä tilallisena ympäristönä ja
paikan jonakin tunnistettavana ja merkityksellisenä tilana tai alueena. Vasta kun
tilasta muodostuu henkilökohtainen tai
merkityksellinen siitä muodostuu paikka.
Yleisesti
suomenkielessä
puhutaan
kolmansista tiloista vaikka englannin
kielen termi third place viittaakin
paikkaan.
Yhdysvaltalainen kaupunkisosiologi Ray
Oldenburg kiinnostui kodin ja työpaikan
ulkopuolisista sosiaalisista kokoontumispaikoista. Hän on tutkinut aihetta vuosia
ja kirjoittanut aiheesta kaksi kansainvälisesti arvostettua teosta The Great
Good Place (Coffee Shops, Community
Centers, Beauty Parlors, General Stores,
Bars, Hangouts, and How They Get You
Through the Day) (1989) ja Celebrating
The Third Place (2000), joissa hän esitteli
termin third place eli kolmas tila.
Ensimmäinen tila tai paikka (first place) on
hänen mukaansa ihmisen koti, toinen tila
(second place) työ- tai opiskelupaikka ja
kolmas tila (third place) on näiden kahden
tilan ulkopuolinen vapaa-ajan tila, jossa

yleensä ollaan kanssakäymisissä muiden
ihmisten kanssa, kohdataan ja tavataan.
Nämä tilat kodin ulkopuolella “homes
away from homes” “kodit kotien ulkopuolella” ovat yleensä epävirallisia, julkisia
tapaamispaikkoja. Oldenburg näkee, että
nämä tilat ovat osa toimivaa kansalaisyhteiskuntaa, ne kasvattavat yhteisöllisyyttä
ja saattavat muodostaa jopa yhteisöjä.
Kolmas tila on geneerinen yleisnimi, joka
pitää sisällään hyvin erilaisia julkisia tiloja.
Hänen mukaansa nämä tilat ovat vapaaehtoisia, neutraaleja, rentoja, säännöllisiä
ja onnellisia yllättävien kohtaamisten
paikkoja työn ja kodin ulkopuolella.
(Oldenburg 1999, xvii-xix.)
Kolmansien tilojen ytimessä on epämuodollinen rento etiketti. Hengailupaikat
(hangouts) kuvaa rennolla tavalla näitä
tiloja, mutta antaa helposti mielikuvan
vetelehtivästä nuorisosta, joka ei saa
mitään aikaiseksi. Lisäksi voisimme kutsua
näitä tiloja kohtaamis- tai kokoontumistai tapaamistiloiksi (meeting places).
Nämä sanat eivät kuitenkaan istu kovin
hyvin suomen kieleen ja englanninkielinenkin termi viittaa helposti työtapaamisiin. Oldenburg antaa hyvän esimerkin
purjehdusseuroista tai tammi-paneelipubeista, jotka ovat vähän parempien
aikuisten hengailupaikkoja. (Oldenburg
1999, 15-16.)
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3.2.

Paremman termin puuttuessa käytämme termiä kolmannet
tilat. Tämä termi on hyvä kuvastamaan tilan roolia
kolmantena osana kodin ja työn ulkopuolella. Oldenburgin
teksteissä painotus on kaupallisilla tiloilla ja etenkin kantapaikoilla; lähi korttelin pubeilla tai muilla. Lopputyössä
tutkitaan niin kaupallisia kokoontumistiloja kuin kaupunkitiloja ja muita julkisia sisä- ja ulkotiloja. Näitä ovat
esimerkiksi kirjastot, museoit sekä puistot, aukioit ja kadut.
Mielestäni nämä kaikki tilat olisivat sopivia kolmansia
tiloja, mutta tässä lopputyössä käytetään Oldenburgin
määritelmän mukaan kolmannen tilan termiä vain kaupallisista kohtaamistiloista. Lisää kaupungin ylläpitämistä julkisista kohtaamistiloista luvussa neljä.

Kolmannet tilat
eli
kaupalliset tilat

Kahvilat
Ravintolat
Baarit
Myymälät ym.
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Kaupunkitilat
eli
avoimet julkiset
ulko- ja sisätilat

Kadut
Aukiot
Puistot
Rannat ym.

Muut julkiset tilat
(ei voittoa
tavoittelevat tilat)

Museot
Kirjastot
Uimahallit
Kirkot ym.

Kolmannen tilan rooli				

Koti, ensimmäinen tila, on yleensä tärkein
kaikille ihmisille. Se on meidän ensimmäinen ympäristömme, kasvavan lapsen
kehitykseenkin vaikuttava paikka. Se on
meidän kotisatama, osa elämäämme
jo paljon ennen kuin työ astuu mukaan
ja isossa roolissa myös työuran jälkeen.
Toinen tila on työympäristö, jossa meillä
on usein tuottava rooli. Se edistää
kilpailua, motivoi meitä kehittymään
ja haastaa meitä nousemaan muiden
yksilöiden edelle. Se myös saattaa antaa
elämällemme tarkoituksen, onnistumisen
ja kehittymisen tunteita ja tarjoaa taloudellisen toimeentulon. Ennen teollistumista ensimmäinen ja toinen tila olivat
usein yksi ja sama, joillekin edelleen.
Esimerkiksi maatila antaa elannon, mutta
sama tontti toimii myös kotina. Teollistumisen aikakausi irrotti kodin työpaikoista
ja erilleen perhe-elämästä. Se, mitä
kutsumme nyt kolmanneksi tilaksi, oli
olemassa jo paljon ennen tätä kolmijakoa.
Siksi tämä termi on vahvasti sidoksissa
teolliseen vallankumoukseen ja yksityisen
ja julkisen elämän kahtiajakoon. Näiden
tilojen merkitys kulkee usein samassa
järjestyksessä ensimmäisestä kolmanteen,
mutta se voi riippua yksilöstä. Me kaikki
tarvitsemme kodin, vaikka emme työskentelisikään, ja useimpien meidän pitää
työskennellä ennen kuin voimme viettää
vapaa-aikaa ystävien ja muiden läheisten
kanssa. Myös näissä tiloissa vietetty aika
menee yleensä samassa järjestyksessä.
Tyypillisesti vietämme enemmän aikaa
kotona kuin töissä, ja enemmän töissä
kuin kolmansissa tiloissa. (Oldenburg
1999, 14-16.) Myös tärkeysjärjestys tuntuu
ihmisillä olevan usein tämä. Siitä syystä
välillä, jos ensimmäinen ja toinen paikka
vaativat meiltä paljon, saattaa kolmansissa tiloissa vietetty aika jäädä vähem-

			

mälle.
Ihmiset voivat hyvin sosialisoitua myös
kodeissa ja työpaikoilla, mutta tapaaminen kolmansissa tiloissa on hyvin
erilaista. Ne tarjoavat usein neutraalin
ympäristön,
johon
ihmiset
voivat
kokoontua. Tarvitsemme näitä julkisia
tiloja, joihin voimme mennä ja tulla
vapaasti. Tiloja joissa tila ei itsessään jaa
meille tiettyä roolia tai statusta, jossa
kenenkään ei tarvitse olla isäntä, emäntä,
pomo tai työntekijä. Tila, johon voimme
mieluusti tulla sellaisena kuin olemme,
joka tuntuu kotoisalta ja rennolta ja johon
olemme aina tervetulleita. (Oldenburg
1999, 22.)
Robert Sommersin (1969, 120) mukaan
siinä missä kirjastot viestittävät yksityisyyttä ja antavat yksilöille rauhan lukea
tai työskennellä, tavernat, pubit tai
kahvilat taas ovat suunniteltu päinvastaiseen tarkoitukseen. Näihin paikkoihin
tullaan tapaamaan muita hyvän juoman
merkeissä. Myös näissä tiloissa tuntemattomia on helpompi lähestyä, uusia tuttavuuksia luodaan ja tilat kutsuvat yhdessäoloon.
Oldenburg tuo esiin kolmansien tilojen
merkityksen
naapurustoissa.
Jotta
voisimme tutustua helposti naapureihimme, olisi hyvä jos lähellä olisi
kohtauspaikka. Ei ole helppoa kutsua
tuntemattomia naapureita omaan kotiin
kylään ensimmäistä kertaa. (Oldenburg
1999, 22). Hän antaa esimerkit postin
ja apteekin tiloista, joita ei yleensä
mielletä sosiaalisiksi paikoiksi, mutta
monelle esimerkiksi vanhukselle juuri
nämä tilat sekä näissä tiloissa kohdatut
ihmiset ja käydyt keskustelut ovat niitä
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arjen tärkeimpiä. Nämä tilat täyttävät
toiminnalliset funktionsa, mutta sen
lisäksi huomaamattaan toimivat myös
naapureiden epävirallisina kohtauspaikkoina. (Oldenburg 1999, xvii.) Juuri näissä
paikoissa lähiruokakaupan lisäksi usein
tutustutaan uusiin naapureihin, käydään
läpi asuinalueen asioita ja vaihdetaan
kuulumisia.
Jos naapuriyhteisöistä ei löydy kolmansia
tiloja rentoon seurusteluun, niiden tyydyttämää sosiaalisuuden tarvetta etsitään tai
kompensoidaan työpaikoilla. Oldenburg
näkee ongelmallisena, jos kahvitauoista
tulee enemmän kuin pelkkää lepoaikaa
ja lounastauosta enemmän kuin vain
ruokailua, niiden aikana seurustellaan,
sosialisoidutaan ja rentoudutaan. Nämä
ja muut “aikalisät” työpäivissä venytetään,
ja työhön liittyvän kommunikaation ja
viestinnän rajat häilyvät sekä työn ja
tauon erottamattomuus alkaa vaikuttaa
itse työhön. Työpaikoilla vietetään
enemmän aikaa saamatta välttämättä
enempää töitä tehtyä, monelle työpaikoista on tullut kolmansia tiloja niiden
puuttuessa tai muuten arkisen kotielämän
pakopaikkoja. (Oldenburg 1999, 12.)
Toisaalta tarvitsemme näitä ilahduttavia
lepotaukoja ja sosiaalisia hetkiä työpäiviimme ja jotka usein tekevät työstä jopa
mielekkäämpää. Nykypäivänä työpaikoilla panostetaankin eri tavalla työntekijöiden hyvinvointiin, yhteisöön ja yhteiseen
ryhmähenkeen. Työnantajat saattavat
jopa toivoa ja mahdollistaa työntekijöiden
ajan vieton yhdessä niin työajalla kuin
myös työpaikan ulkopuolella. Osa syynä
tähän on työn muuttuminen enemmän
ajatus- ja tietotyöksi, jossa informaatiota
ja ajatuksia jaetaan ja uudet innovaatiot
synnytetään
yhdessä.
Nykypäivän
toimistosta saa helposti kolmannen tilan,
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tehtaasta ei niinkään.
Richard Floridan mukaan (2000)
kolmannet tilat ovat erittäin tärkeitä
etenkin niin sanotulle luovalle luokalle niin
työskentelyyn kuin vapaa-aikaan. Hänen
mukaansa työsuhteet ovat nykyään lyhytkestoisempia ja koteihin emme sitoudu
samalla tavalla kuin ennen. Työpaikat
ja kodit vaihtuvat ihmisillä tiheämmin,
eikä näihin sitouduta samalla tavalla.
Nykypäivänä kolmas tila voi muuttumattomana paikkana tarjota pysyvyyttä
muutoksen keskellä. Tila on täynnä tuttuja
ja sosiaalista elämää.
Kahvila voi samaan aikaan olla tavallisen ihmisen rauhan tyyssija, hänen
lukutila tai esimerkiksi pelitila. Siellä hän
voi Oldenburgin sanoin olla kaukana
nalkuttavasta vaimosta, kurittomista
lapsista, haukkuvasta koirasta ja vaativasta pomosta. On hyvä erottaa ensimmäisten ja toisten tilojen sosiaalinen
funktio verrattaessa niitä kolmansiin
tiloihin. Siinä missä ensimmäisen ja toisen
tilan hälinä voi olla kaukana rauhoittavasta, kolmansissa tiloissa tämä saattaa
muuttua yksilön näkökulmasta suojaavaksi tekijäksi. Kaupungilla kuljettaessa
ihmishälinä voi tuntuakin rauhoittavalta.
Kolmannet tilat ovat usein rauhoittavia
pakopaikkoja tai samanaikaisesti iloisia,
äänekkäitä ja värikkäitä paikkoja, jotka
antavat energiaa arkeen. (Oldenburg
1999, 21.) Ottamatta kantaa mitä
kukakin haluaa vapaa-ajanviettopaikaltaan, niin olisi hienoa, jos jokaisella
olisi edes yksi tila, jossa hän voisi vapaasti
olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten
kanssa. Edellisessä luvussa korostettiin
sosiaalisen elämän tärkeyttä ja hyvin
puolia. Oldenburg myös painottaa, että
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kolmannen tilan olisi hyvä olla säännöllinen, jotta tuntisimme sen omaksemme.
“The game is conversation and the third
place is its home court”, keskustelu on
pelin henki, ja kolmas tila sen kotikenttä.
(Oldenburg 1999, 31). Kotikettä onkin
hyvä termi korostamaan kolmannen tilan
tärkeyttä ja säännöllisyyttä.
Kolmas tila on Oldenburgin mukaan
parhaimmillaan silloin, kun sinne uskaltaa
mennä yksin, ilman varmuutta tuttavien
läsnäolosta ja mihin aikaan päivästä
tahansa. On rikkaus omistaa tällainen
paikka omassa naapurustossa, johon voi
paeta arkea (Oldenburg 1999, 32-33.)
Niin aika, mutta myös sijainti ovat erittäin
tärkeitä kolmannen tilan käytölle. Sen
pitää sijaita tarpeeksi lähellä, kulkureitin
varrella tai muuten helposti saavutettavissa. Moni asia vaikuttaa tilan käyttöasteeseen; istumapaikkojen määrä, niiden
mukavuus, tilan yleinen tunnelma, äänet,
lämpötila, yksityisyys/avoimuus, rauhallisuus/rauhattomuus, parkkipaikat, saavutettavuus, hintataso, muut asiakkaat, tilan
tyyli tai brändi ja tuotteiden tarjonta.
Tila ei ole kuitenkaan mitään ilman sen
käyttäjiä, vasta asiakkaat herättävät
tilan henkiin ja tuovat sille sen oikean
tunnelman. Vaikka suunnittelulla luotaisiinkin hyvät puitteet viihtyisälle tilalle, sen
käyttäjät lopulta määrittelevät tilan lopullisen tunnelman ja tyylin.
Oldenburgin mukaan kolmannet tilat ovat
lähialueen asukkaiden kantapaikkoja. Ei
trendikkäitä ketjukahviloita tai -baareja.
Hänen mukaansa kolmannet tilat ovat
matalan profiilin paikkoja, tavallisia, ei
tyylikkäitä ja yleensä ei mainostettuja.
Tilojen karaktääri muodostuu niiden
käyttäjistä, ei esimerkiksi paikan sisus-

tuksesta. Tiloihin mennään seuran vuoksi,
ei visuaalisista syistä. Hänen mukaansa
kolmannet tilat ovat kanta-asiakkailleen
rehellisiä ja muuttumattomia. Ne eivät
pyri kiillottamaan imagoaan asiakkaiden toivossa. Kolmannen tilan kantaasiakkaat eivät käy kotona siistiytymässä
töiden jälkeen ennen kantapaikkaansa
saapumista. Paikalle ominaista on, että
asiakkaat tulevat sellaisena kuin ovat.
Visuaaliset seikat eivät ylennä paikan
olemusta. (Oldenburg 1999, 36, 42.)
Kritisoin Oldenburgin hieman yksipuolista näkemystä kolmannesta tilasta tietyn
kohderyhmän palvelijana. Oldenburgin
ihanne on lähellä brittiläistä pubia ja töiden
jälkeistä yhteistä olutta kulmakunnan
porukan kanssa, ennen kotiin paluuta. Voi
olla, että tämä kuvaus sopiikin edelliseen,
mutta näen kolmannen tilan hieman
laajempana käsitteenä. Nykypäivänä
kolmas tila voi hyvinkin ja usein onkin
ketjukahvila tai esimerkiksi ravintola.
Tilan visuaalisuudella ja brändillä voi olla
suurikin merkitys kuluttajan valinnoissa ja
osallistamisessa. Tilaan voidaan hyvinkin
mennä jopa ensisijaisesti visuaalisista- tai
imagosyistä ja vasta tämän jälkeen tulevat
tilassa olevat ihmiset. Jos oletetaan, että
kantapaikka ei määräydy ainoastaan
sen sijainnin mukaan, nousee visuaalisuus
ja tilan luoma identiteetti suurempaan
rooliin paikan valinnassa. Ympäristö jossa
vaihtoehtoja kantapaikoiksi on pienellä
säteellä useampia, kuten kaupungin
keskustat, vaativat tilalta enemmän
houkuttelevuutta. Syitä miksi jokin paikka
on toista suositumpi voi olla monia, mutta
nykypäivänä toisinaan hyvinkin itsetietoinen kuluttaja voi valita paikan juuri
tilan viestimän sosiaalisen aseman, tilan
identiteetin mukaan. Sosiaalinen asema
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ei kuitenkaan tarkoita aina “kiillotettuja
tiloja” vaan kuluttajia on moneen. Se
tuleeko tästä hänen kantapaikka jää
nähtäväksi, mutta ensivalinnassa tällä
on merkitystä. Hyvänä esimerkkinä
toimii Helsinkiin rantautunut Starbucks
kahvila. Kahvilan brändi on niin kuuluisa
ja haluttava, että esimerkiksi oululaisten
luokkaretkeläisten
yhtenä
vierailun
kohteena Helsingissä on ollut visiitti kahvilassa ja tietenkin valokuva muki kourassa.
Paikan identiteetti voi olla niin vahva,
että se vetoaa ja houkuttelee asiakkaita
ensisijaisesti tilallisella ympäristöllä ja
kokemuksella kuin myytävillä tuotteilla.
Proshansky (1978) kuvasi paikka identiteetillä (place identity) henkilön ja paikan
välistä
emotionaalista
sitoutumista,
kuinka paikan fyysinen ympäristö samankaltaisuus tukee henkilön minäkuvaa.
Paikka identiteetti “missä olet” vahvistaa
minäkuvaa “kuka olet”.
Kanta-asiakkaan visiitit ovat osa päivärutiinia, jolloin ne ovat osa kävijän
elämäntyyliä (place lifestyle), he hyväksyvät paikan arvot ja tavoitteet, jolloin
he ovat sitoutuneita paikkaan (place
commitment). Personalisointi on ihmisen
tekemää toimintaa, jossa hän leimaa
tai jättää oman jälkensä ympäristöön
tai sen osaan. Personalisointi sitouttaa
ja juurruttaa tiettyyn paikkaan tai
ympäristöön. (Riekkinen 2012.) Myös
muistojen
muodostuminen
tietyssä
paikassa tai tilassa lisää tämän paikan
tärkeyttä ja henkilökohtaista sidettä.
Paikassa koettu iloinen tapahtuma tai
hetki voi lisätä kyseisen paikan käyttöä ja
saa sen tuntemaan omaksi.
Oldenburg listaa, että kun tilat ovat
tavallisia ja ennemminkin vähän rähjäisiä
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kuin kiillotettuja, niin naiset pysyvät poissa
kolmansista tiloista, jolloin miehet saavat
rauhassa päivittää omia kuulumisiaan
(Oldenburg 1999, 36). Voi hyvin olla, että
kantakapakasta pysyy useat naiset tällöin
loitolla, mutta Oldenburgin näkemys on
hyvin kapea ja jopa vanhanaikainen.
Monessa tapauksessa juuri vastakkainen
sukupuoli houkuttelee asiakkaaksi vastakkaista sukupuolta. Useassa maassa
baareille ja klubeille naiset pääsevätkin
ilmaiseksi tai heille voidaan jakaa ilmaisia
tuotteita houkutellakseen heidät sisään.
Sillä juuri heidän läsnäolonsa houkuttaa
miehiä paikalle. Useaan kolmanteen
tilaan mennään seuranhakutoivossa.
Toisen maailmansodan aikaan brittiläinen
pubi oli ainoa sellainen julkinen rakennus,
jota käytti suuri määrä tavallisia ihmisiä
ja jossa heidän ajatuksiaan ja toimiaan
ei määrätty ja seurattu. He saivat olla
rauhassa keskenään ilman luokitteluja
tai suurempia määräyksiä. Tässä niin
sanotussa arjen pakopaikassa oluen ostettuaan asiakas tuli osaksi yhteisöä, hän
ei ollut enää yhteisön tarkkailun kohde,
kuten pubin ulkopuolella. (Oldenburg
1999, 47.)
Kolmansissa paikoissa on yleensä aina
mukavaa, ja harvoin tylsää ja tavallista. Yleensä näissä tiloissa vietetään
niin paljon vähemmän aikaa, ettei
tavanomaisuus ehdi yllättää tai paikan
taika ei ehdi hävitä. Myös tilat ja muut
ihmiset luovat niin paljon virikkeitä,
että ne eroavat koti- ja työympäristöstä, joissa joudumme usein viettämään
aikaa tahtomattammekin. Kolmansille
paikoille tunnusomaista on keskustelut,
nauru, leikkisä iloisuus ja rento, lämmin
ja ystävällinen tunnelma. Näissä tiloissa

usein vallitsee sosiaalinen tasa-arvo ja
asiakkaat ovat usein samalla tasolla
esimerkiksi työympäristöön verrattuna,
rooleista ja statuksista huolimatta.
Hyviä kolmansia tiloja ovat juuri ne tilat,
jotka viestittävät näitä samoja arvoja.
Paikat ovat lähellä lämmintä kotiympäristöä, mutta joissa sosiaalinen elämä ja
hyväksyvä tunnelma ovat läsnä. Näissä
tiloissa nautitaan ihmiskontaktien rikkaudesta ja yhdessäolosta. (Oldenburg 1999,
41-46, 57.)

tuovat vastapainoa ja iloa arjen kiireelle
ja näissä tiloissa sosiaalinen elämämme
voi kukoistaa ja joissa voimme nauttia
tuttujen kohtaamisista.

Helsingissä on jonkin verran lähiöravintoloita ja kuppiloita, joita pidetään kollektiivisina olohuoneina. Myös osa keskustan
kahviloista on saanut vaikutteita uudenlaisista pohjoisamerikkalaisista coffee
shopeista. Niitä voi luonnehtia, etenkin
nuorten kaupunkilaisten elämäntyyliin
kuuluviksi oleskelu- ja tapaamispaikoiksi. Kahvilat ovat usein ravintoloita
helpommin lähestyttäviä, niihin on
helpompi piipahtaa ja ne ovat osana
luomassa uudenlaista kaupunkikulttuuria.
(Pessa 2001.)
Kohtaamis- ja kokoontumistiloja pitäisi
arvostaa uudessa valossa. Nämä tilat
ovat erittäin suuressa roolissa ihmisten
elämässä ja heidän hyvinvoinnissa.
Emme yleensä lokeroisi samaan ravintolaa, teinien hengailupaikkaa, kirkon
tai lasten kerhoa, mutta näillä kaikilla
on sama merkitys ja tarkoitus: toimia
kokoontumispaikkana ja muiden ihmisten
tapaamispaikkana. Toisaalta yhteisöjen
omissa tiloissa edustetaan myös jotain
omaa ryhmää, kun taas esimerkiksi
kahvila tai ravintola ovat yleensä kaikille
avoimia paikkoja. Kolmansien paikkojen
tärkeyttä ei voi korostaa liikaa niin
yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Nämä
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3.3.

Kauppakeskukset			

Sosiaalinen elämä kaduilla ja kaupunkien
keskustoista on tänä päivänä osittain
siirtynyt kauppakeskuksiin ja kauppakeskittymiin. Kauppakeskukset muodostavat liikekokonaisuuden, joissa liiketilat
avautuvat sisätiloihin, kuten yhteisille
käytäville tai aukioille. Kauppakeskuksista
on tullut esikuva modernin kaupungin
julkisesta tilasta. Kauppakeskukset ovat
jonkin tapaisia kolmansia tiloja, sillä ne
hyvällä tavalla tuovat ihmisiä yhteen
kuiviin ja tasaisen lämpötilan sisätiloihin samalla tarjoten palveluitaan ja
nopeuttaen arkielämän tarpeiden hoitamista. Etenkin meillä pohjolassa on usein
mukavaa, kun säätilasta riippumatta on
sisällä lämmintä ja kuivaa. Kauppakeskusten rakentaminen keskusta-alueiden
ulkopuolelle saattaa vähentää ja uhata
keskustojen elinvoimaa ja elävyyttä.
(Mäenpää 2005.) Nämä tilat ovat
myös lähtökohtaisesti kaupallisia tiloja,
tiloissa pyritään herättämään kävijän
mielenkiinto ja houkutus kuluttamaan
sekä ostamaan tuotteita. Näiden tilojen
pääasiallinen funktio on kuluttaminen, ei
sosialisoituminen. Oldenburgin mukaan:
“voittoa tavoitteleva paikka ei ole ystäviä
varten” (“A place for profit is not a place for
friends”). (Oldenburg 1999, 119.) Tässäkin
Oldenburgilla on hieman vanhanaikainen
ja jopa ristiriitainen näkemys. Samanlailla brittipubinkin pääasillinen tavoite
on voiton tavoitteleminen, ei toimia
pelkästään
sosiaalisena
keskuksena.
Nykypäivänä yritykset ovat kuitenkin
ymmärtäneet, että sosiaalisuus ja kuluttaminen voivat kulkea käsi kädessä. Yritykset
ymmärtävät investoida ja panostaa
juuri ihmisten kohtaamisiin ja sosiaalisiin aspekteihin. Kauppakeskukset ovat
kuin pienoiskaupunkeja, mutta huonoimmillaan ne kääntävät selän ympäröivälle

todelliselle kaupungille. Kauppakeskuksissa yksityisen ja julkisen tilan raja häilyy.
Ne ovat yksityisiä tiloja, joita omistaja
voi määrätä, mutta käytöltään ne ovat
julkisia tiloja. Shoppailu, kauppakeskuksissa kiertely ja katselu on ajanvietettä.
Ajanvietteeseen liittyy sattumanvaraisuuden ihannointia, tunne, että massan
keskeltä löytyy yksittäinen tavara, miljöö,
ihminen tai tapahtuma, joka sopii juuri
itselle (Tekes, Haapamäki ym, 2011).
Omaa identiteettiä vahvistetaan oikean
tyylisillä tuotteilla, tilan imagolla ja
brändin arvoilla. Tuotteiden ostamisen ja
sopivan tilan valinnan lisäksi hankitaan
pala yrityksen brändiä, joka vahvistaa
meidän omaa identiteettiämme.
Kauppakeskukset keräävät ison määrän
ihmisiä yhteen ja myös kauempaa.
Paikoissa, joissa auton käyttö on yleistä,
voi kolmas tila sijaita siis kauempanakin,
eikä sen tarvitse olla välittömässä kodin
läheisyydessä. Tietenkin mitä kauempana
ja suurempi paikka, sitä epätodennäköisempää on törmätä esimerkiksi tuttuun
naapuriin.
Oldenburgin mukaan kauppakeskuksista
löytyvät kahvilat, ravintolat ja baarit eivät
ole kunnollisia kolmansia tiloja. Nämä
tilat viestivät enemmän nopeaa ateriointa ja lisämyyntiä, eivät niinkään kutsu
ihmisiä kohtaamaaan, viettämään aikaa
ja nauttimaan toisten ihmisten seurasta.
Yhteisöllisyys on näistä tiloista kaukana.
(Oldenburg 1999, 121.) Taas kerran
Oldenburg näkee asian hyvin kapeasti.
On totta, että monessa kauppakeskuksessa pikaiseen ruokailuun ja nopeaan
eväiden nappaamiseen on panostettu.
Nämä ovatkin lähinnä helpottamassa
ja virkistämässä ostosten välissä. Mutta
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useasta
kauppakeskuksesta
löytyy
erikseen oma ravintolamaailmaa tai
ravintolakeskittymä, jossa on useita ravintoloita pidempään istuskeluun, nautintoon
ja yhdessäoloon. Nämä tilat eivät välttämättä ole aina niin viihtyisiä tai autenttisia,
mutta näistäkin löytyy hyviä esimerkkejä.
Yksi sellainen on uusi Kampin kauppakeskuksen
Kortteli-ravintolamaailma
kauppakeskuksen ylimmässä kerroksessa.
Tilan viihtyvyyteen on panostettu ja tilat
juurikin kutsuvat viettämään yhdessä
aikaa, ruokailemaan ja nauttimaan.
Nuoret aikuiset saapuvat varta vasten
Kortteliin viettämään aikaa, vaikka eivät
muute kauppakeskuksessa kävisikään.
Lisää Kampin Korttelin analysoinnista
myöhemmin kohdassa kuusi - case studies.
Heti kauppakeskusten synnyttyä nuoret
löysivät tiensä niihin. Hengailevat nuoret
nähtiin pitkään ongelmana kauppakeskuksissa ja näiden tilojen rooli oli pitkään
hakusessa. Helsingin Sanomissa väiteltiin
vielä viisi vuotta sitten (2012) Helsingin
valtuuston
päättäjien
keskuudessa
pitäisikö Forumin kauppakeskukseen
lisätä penkkejä vanhuksille ja nuorille.
Jussi Halla-ahon (ps) mielestä "tavallisella ihmisellä ei yleensä ole aikaa tai
mielenkiintoa notkua avoimissa tiloissa
kohtaamassa ventovieraita". "Ne, joilla
on, ovat sitä väkeä, joiden ei tarvitsisi
niin tehdä", Halla-aho sanoi. Lopputuloksena penkkejä ei lisätty sillä kertaa.
(HS 29.3.2012). Tänä päivänä kauppakeskukset panostavat erilaisiin mukaviin
istuimiin, joissa nuoret voivat hengata
ja vanhemmat ihmiset levähtää ostosten
lomassa. Nämä rennot ja kutsuvat
lounge-alueet nähdään tärkeässä osassa
tiloja suunniteltaessa.

36

Asuinalueiden ja kaupungin tarjoamien
tilojen
puutteessa
kauppakeskukset
tarjoavat sopivan isot ja väljät, lämpimät
tilat istuimineen nuorien tapaamisille.
(Oldenburg 1999, 281.) Kauppakeskuksille hengailevat ja toisiaan tapaavat
nuoret nähtiin pitkään Helsingissäkin
riesana ja vartijat kävivät häätämässä
nurkissa hengailevat nuorukaiset pois
asiakkaiden silmistä. Mutta kauppakeskukset olivat korvanneet nuorisotilat,
eikä nuorilla ollut tiloja, joissa kokoontua.
Vihdoin viime vuosina asiaa on osattu
katsoa eri näkökulmasta. Nuorten
palvelu ry yhdessä raha-automaattiyhdistyksen ja Kaupallisten yrittäjien kanssa
ovat tehneet yhteistyötä, heränneet
nuorison kokoontumistilan tarpeeseen tai
oikeastaan sen puutteeseen. Kauppakeskusten yrittäjät ovat ymmärtäneet,
että lattialla lojuvat nuoret voivatkin
olla potentiaalisia asiakkaita, vaikka
ei nyt heti niin vähintään myöhemmin.
Nuori luo suhteen kauppakeskukseen
jo nuorella iällä ja siitä tulee osa hänen
elämäänsä, tämä vaikuttaa varmasti
tulevaisuudessakin hänen valintoihinsa ja
ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi Oulun
uusimmassa kauppakeskus Valkeassa
otettiin nuoriso mukaan jo suunnitteluvaiheessa, yhdessä kehitettiin tiloihin
säännöt ja nuoret kutsuttiin tervetulleiksi
tiloihin. (Sanomalehti Kaleva, Nuorten
palvelu ry). Myös Helsingissä esimerkiksi Kampin kauppakeskukseen lisätään
löhöilypaikkoja ja latauspisteitä nuorille,
Iso Omenan kauppakeskus on kouluttanut nuorille oman järjestyksenvalvojan
yhdessä Nuorten palvelu ry:n ja turvapalveluita tarjoavan Securitaksen kanssa.
Viettäessään aikaa kauppakeskuksessa
nuoret myös kuluttavat samalla, voi olla
että välipala haetaan ruokakaupasta ja

nautitaan yleisillä penkeillä tai nykyään
myös sohvilla, kuten Kampin kauppakeskuksessa. Toisaalta tällöin kahvilat
voivat panostaa vanhempaan asiakasryhmään ja he voivat nauttia kahvinsa
rauhassa. ”Niin metsä vastaa kuin sinne
huutaa -- kun kohtelemme nuoria asiallisesti ja annamme heidän hengata, heistä
tulee hyviä asiakkaita ja liikkeiden tulevia
työntekijöitä.” sanoo Itiksen markkinointipäällikkö Anna Homén. ”Nuoret ovat
kauppakeskukselle kuin rahaa pankissa”,
sanoo Kampin kauppakeskuspäällikkö
Heli Vainio. (HS 22.2.2016)
Isot yritykset valtaavat uusia asuinalueita, kauppakeskuksia ja kivijalkaliiketiloja. Muutos saattaa tehdä hallaa
pienille paikallisille kahviloille ja kuppiloille, kun ne joutuvat kilpailemaan
monikansallisia isoja yrityksiä vastaan.
Sillä, kumman paikan asiakas valitsee,
on suuri merkitys, niin kuin on sanottu:
“ jaloilla saa ja pitää äänestää”. Etenkin,
kun paikan tarkoitus on muutakin kuin
täyttää vatsa, sammuttaa jano tai myydä
muita tuotteita. (Oldenburg 1999, 205.)
Parhaimpia asuinalueita ovat sellaiset,
joissa yhteisöllisyys on rentoa, joissa
kävellen pääsee useampiin paikkoihin
kuin autolla ja missä mielenkiintoa pitää
yllä erilaiset naapurit eikä televisio. Alue
kutsuu niin lapsia kuin aikuisia. Kun
kaduilla on elämää, ne ovat turvallisia
ja kutsuvat ihmiskontakteja. (Oldenburg
1999, 210.)

”Niin metsä vastaa
kuin sinne huutaa
-- kun kohtelemme
nuoria asiallisesti
ja annamme heidän
hengata, heistä
tulee hyviä asiakkaita ja liikkeiden
tulevia työntekijöitä.”
Itiksen markkinointipäällikkö Anna Homén
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3.4.

Euroopassa ja maailmalla
Aiheen peilaus Euroopassa ja vertaus Suomeen

Eri maissa ja kaupungeissa kolmannet
tilat eroavat toisistaan. Se miten ja
missä ihmiset ovat tottuneet tapaamaan
toisiaan on hyvin kulttuurisidonnaista.
Nykyään kylläkin erot ovat kaventuneet
ja esimerkiksi Helsingissä osataan jo
erittäin hyvin nauttia kahvila- ja pubikulttuurista, mutta esimerkiksi teehuoneiden
tee-seremoniat eivät ole rantautuneet
osaksi meidän arkea, ainakaan vielä.
Ranskassa osataan ottaa rennosti ja
nauttia ajasta työn ja kodin ulkopuolella
yhdessä muiden kanssa. Heille tärkeitä
ovatkin bistrot ja katukahvilat. Kahvi
onkin usein keskeisessä roolissa kolmansissa tiloissa. Kahvin juonnilla on pitkä
historia, kahvia keitettiin ja tarjoiltiin jo
viisisataa vuotta sitten Saudi-Arabiassa.
Ensimmäinen kahvila on arvioitu olleen
Konstantinopolissa vuonna 1540, josta
levisi Wieniin 1600-luvun lopulla.
Wieniä pidetäänkin usein kahvilakulttuurin synnyinsijana. Wieniläiset kahvilat
näyttelivät tärkeää roolia ajatusten
levittämisessä ja vaihdossa 1800-1900
lukujen vaihteessa. Wieniläisille heidän
elegantit kahvilat olivatkin yhtä tärkeitä
ja rakkaita kuin pubit englantilaiselle.
Wienistä kahvilat levisivät Ranskaan,
jossa katukahviloista muodostui koko
latinalaisen ja välimerellisen kulttuurin
julkisen elämän voima. Kahvi otettiin
vastaan niin maaseuduilla kuin kaupungeissa ja Ranska tarjosi mallin jota jäljitellä. Kahvilat ja bistrot muokkasivat
Ranskassa usean kaupungin koko kaupunkikuvaa ja ovat edelleen iso osa kaupunkilaisten elämää. Aikoinaan maailmalla
kahvilat olivat kaupankäynnin, poliittisen- ja kulttuurielämän keskiössä, tällöin
myös pääsy naisilta tiloihin oli kielletty.
(Oldenburg 1999, 145, 181, 189, 192.)

Ranskalaisille heidän bistroissa ja katukahviloissa tärkeimpiä ovat olleet niiden
ulkotilat, terassit ja kadulle asetetut istuinryhmät. Näiltä on hyvä seurata ympärillä
olevaa elämää ja kaupunkia, tarkkailla
ohikulkijoita ja tavata tuttuja. (Oldenburg
1999, 83, 147.) Kahvilat ovat enemmän
kuin vain paikkoja missä nauttia kahvista.
Ranskassa näistä saatettiin ostaa tupakkatuotteet, postimerkit ja arpaliput,
pelata korttia ja shakkia tai jopa järjestellä arkisia asioita kuten välittää asunnon
avaimet tai jättää viestejä. Ennen nämä
paikat saattoivat tarjota alueen ainoan
puhelimen. Bistrossa kirjoitettiin kirjeitä,
ja tietenkin kirjoja, opiskeltiin, sävellettiin ja keskusteltiin. Ranskassa kotoisat
kahvilat toimivat usein myös yksinäisten
vanhempien eronneiden, leskien tai
muiden yksineläjien toisina koteina.
Läheinen kahvila saattaa toimia koko
elämän keskiönä. (Oldenburg 1999, 147,
156, 158.)
Ranskalaiset osaavat pitää yllä sosiaalista elämää myös kahviloiden ulkopuolella. Lounastunti ei yleensä ole tunti
vaan kaksi ja niin lounaalla kuin illallisella
kokoonnutaan usein perheen tai ystävien
kanssa joko lähibistrossa, puistossa tai
jonkun kotona. Kun Iso-Britanniassa
syödään lounas yksin puistossa ruskeasta
paperipussista 15 minuutissa, Ranskassa
nautitaan lounas hitaasti viinilasin
kera ystävien kesken kovan puheensorinan ympäröimänä. Nopea take away
-kulttuuri ei ole koskaan kunnolla rantautunut Ranskaan. (Oldenburg 1999, 163.)
Iso-Britanniassa pubi vastaa ranskalaista kahvilaa, sinne kokoonnutaan
työpäivän jälkeen tapaamaan tuttuja ja

Kuva: pinterest
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lukemaan päivän lehti. Pub on lyhenne
sanoista “public house” julkinen talo.
Pubien
kotimaassa
Iso-Britanniassa
pubeja riittääkin ja jokaisella on yleensä
oma kantapaikkansa. (Oldenburg, 124.)
Britannia on maailman kolmanneksi
suurin oluen kuluttaja ja kolme neljästä
pintista on nautittu pubissa. Isobritannialaisilla myös puheessa korostetaan paikan
läheisyyttä, kantapaikkaa kutsutaan
usein local eli paikallinen. Kantakuppilaa
pidetään yleensä yhtä hyvänä kuin sen
naapurustoa, ja “paikallinen” muodostaakin naapuruston sydämen. Pubit ovat
tärkeitä briteille ja ne ovat isossa osassa
heidän jokapäiväistä elämää. Pubikulttuuri on aivan toisenlaista kuin muualla.
Pubeihin ei tulla niinkään humaltumaan, vaan sieltä usein lähdetään jo
aikaisin koteihin laittamaan ruokaa tai
viettämään aikaa perheiden kanssa.
Usein pubit sulkevatkin ovensa jo hyvin
aikaisin. Selvästikin pubit ovat useimmiten
englantilaisten kolmansia tiloja. Pubien
pitäjät ovat usein kantapaikan kävijälle
enemmänkin ystäviä kuin henkilökuntaa.
Oldenburg
kertoo
mielenkiintoisen
tarinan tyylikkäästä vanhasta baarista
“ jonka tiskin edessä oli neljätoista baarijakkaraa. Niistä ensimmäinen, kolmas,
viides, seitsemäs, yhdeksäs, yhdestoista ja neljästoista jakkara oli varattu.
Kukaan ei puhunut. Hetkellisesti toivoin,
että minulla olisi ollut laajakuvalinssini
mukana, tässä oli klassinen visuaalinen
esimerkki siitä, kuinka amerikkalaiset
ovat yksinäisiä yhdessä. ‘Onko kenelläkään hyvää tarinaa kerrottavana
minulle’ rohkea baarimikko haastoi kuin
kuolleelle joukolle. Valitettavasti numero
viidellä oli useita tarinoita. Valitettavasti
ne eivät olleet hyviä, mutta ystävälli-
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sesti kuuntelin. Paikan baarimikko, kuten
niin moni nykyisin, oli nuori kaveri, jolla
ei ollut halua sosialisoitua eikä paljon
keskustelua tarjottavana. Hän ei ollut
paikallisen tiedon portti, viranomaisen
symboli, joka välttää riidat tai se karaktääri, jonka baarimikon pitäisi olla. -- Hän
ei ollut se tarvittava katalysaattori, joka
saisi arat asiakkaat puhumaan toisilleen.
Useimmilta kuolevilta baareilta puuttuu
keskustelua edistävät isännät ja emännät.
Hyvillä baarimikoilla on taito saada
asiakkaat yhteen, ja he pitävät huolen,
että uudelleen tulevaa asiakasta tervehditään henkilökohtaisesti, joka kerta kun
hän astuu uudelleen sisään.” (Oldenburg
1999, 170-173.)
Oldenburg kertoo onnistuneen esimerkin
kahdesta yritteliäästä herrasta. Herrat
ostavat edellä kuvatun kaltaiset kuolevat
baarit ja nostavat ne takaisin jaloilleen
hyvällä isännöinnillä. He opettelevat
kävijöiden nimet nopeasti, tervehtivät
heitä innokkaasti, esittelevät heidät
toisille asiakkaille ja pian paikka kuhisee
kävijöitä ja elämää. Muut ihmiset houkuttelevat lisää asiakkaita. Tällaiset paikat
voivat muuttua myös taloudellisesti kultakaivoksiksi. (Oldenburg 1999, 170-173.)
Kolmannessa tilassa keskustelu ja ruuan
sekä juomien nauttiminen ovat usein
synergiassa. Pubi, ravintola, taverna,
bistro, deli, kahvila - nimi viittaa usein
tarjontaan, mutta funktio on usein sama,
yhteisöllinen vapaa kohtaamistila. Suurin
osa kolmansien tilojen identiteetistä
muodostuu niiden tarjonnasta, esimerkiksi
juoman suhteen; kahvi, tee, olut, viini,
cocktail tai muu - ja ne kaikki ovat usein
hyviä kolmansia tiloja.

...
There is something about the number 3
that is mystical and magic
It can also be quite humorous
and sometimes even tragic.
For it’s ”3 strikes and you’re out!’
as every ballplayer knows
And news of deaths arrive in 3’s
(or so the saying goes)
There are 3 coins in the fountain
3 persons in the Trinity
3 chances sell for one dollar
and so on, to infinity
The 3rd rail runs the subway train
at a very rapid pace
So it should come as no surprise to us
that a man needs his ”Third Place.’
(Oldenburg 1999, 23.)

...

Kahviloista suurin ja tunnetuin on
varmasti Yhdysvaltalainen Starbucks.
Se on maailman suurin monikansallinen kahvilaketju, joka tunnetaan lähes
ympäri maailmaa. Starbucks on ollut
mukana mullistamassa koko kahvilakulttuuria kansainvälisesti. Siitä on tullut
kulttuurinen ikoni, joka on luonut oman
symbolisen merkityksen ja starbuckskulttuurin. Rohkeat ja ilmeikkäät tuotteet,
eurooppalaistyylinen rento kahvilasisustus sekä tuttu ja turvallinen ympäristö,
liiketilat tarkasti toistavat samaa tyyliä
maanosasta riippumatta. (Thompson ja
Arsel, 2004.)

Rosenbaum ym (2007) ovat tehneet
mielenkiintoisen tutkimuksen (A Cup of
Coffee With a Dash of Love - An Investigation of Commercial Social Support
and Third-Place Attachment) kuluttajien sosiaalisista suhteista kaupallisten
kolmansien tilojen henkilökunnan kanssa.
Tutkimus esittelee tapahtumia, jotka
voivat tuhota henkilön oman sosiaalisen verkon kuten avioero, parisuhteen
päättyminen, sairaus, eläköityminen ja
lasten kotoa muutto. Elämänmuutos voi
rohkaista joitakin kuluttajia hakemaan
henkistä tukea ja toveruutta kolmansista
tiloista. Tutkijat tutkivat myös paikan
kiintymyksen konseptia ja tunnesidettä.
Kuluttajat saavat sosiaalista tukea
kolmansissa tiloissa, mikä on saattanut
kadota näiden ulkopuolelta. Palvelutyöntekijät kuuntelevat asiakasta ja antavat
usein myös ammatin ulkopuolisia neuvoja
ja muodostavat toverillisen yhteyden
asiakkaaseen. Tällaisia ammatteja ovat
muun muassa kampaajat, perhelääkärit, juristit ja baarimikot. Kolmannen
tilan kanta-asiakas voi muodostaa niin
voimakkaan riippuvuuden ja terapeuttisen siteen kantapaikkaansa, että hänen
täytyy käydä siellä rutiininomaisesti.
Paikka tuntuu kodilta, ja sen henkilökunta
perheeltä.
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3.5.

Kolmannet tilat työskentelypaikkoina

Työn luonne on muuttunut digitaalisuuden
myötä, ja se on mahdollistanut työntekijän
irrottautumisen työpaikastaan. Etätyöskentelyn lisääntyessä, myös etätyöskentelyn paikat ovat lisääntyneet. Etätyöskentelyä tehdään kodin ja työpaikan
lisäksi myös julkisia tiloja kuten kolmansia
tiloja hyödyntäen. (Di Marino ja Lapintie
2005.) Tekesin Käyttäjälähtöiset tilat
-julkaisun (2011) mukaan monipaikkaisen
työn lisääntyessä työtä tehdään yhä
enemmän myös niin sanotuissa kolmansissa työpaikoissa ja liikkuvissa tiloissa.
Kolmansilla työpaikoilla tässä tarkoitetaan vastaavia kolmansia tiloja, kahviloita, ravintoloita, hotelleja tai muita.
Liikkuvilla tiloilla puolestaan tarkoitetaan
junia, lentokoneita ja muita kulkuvälineitä.
Näitä tiloja ei ole varsinaisesti suunniteltua työntekoon, mutta yhä enemmän
suunnittelussa pyritään vastaamaan
myös tähän tarpeeseen.
Myös kirjastot ovat pystyneet nopeasti
vastaamaan
tähän
etätyöskentelyn
tarpeeseen, kun kirjastojen perinteinen
käyttö on vähentynyt digitaalisuuden
myötä. Helsingissä esimerkiksi Kaisakirjasto on onnistuneesti saanut houkuteltua niin opiskelijat, kuin freelancerja etätyöskentelijät tiloihinsa. Kaikissa
kuudessa kerroksessa on erilaisia työskentelypisteitä sähköpistokkeellisia pöytiä ja
perinteisiä istuimia, nojatuoleja, tietokoneellisia työpisteitä, varattavia ryhmätyötiloja, puhelinkoppeja ynnä muita.
Myös eväspaikat, vesipisteet, kahviautomaatit ja jopa avoin parveketila ovat
kaupunkilaisten käytössä. Lisää Kaisakirjaston analyysia myöhemmin Case
studies osiossa kuusi.
Kuva: pinterest
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Kolmannen tilan rooli korostuu myös

sosiaalisena ympäristönä. Yhä useammin
töitä tehdään yksin, ja tällöin ihmisiltä
puuttuu työyhteisöt. Täysin eristyksissä
tehty työ ei ole mielekästä, kaipaamme
muita
ympärillemme,
vähintään
työpäivän aikana taukoihin. Siksi moni
suuntaakin kannettavan tietokoneen
kanssa kirjastoihin tai kahviloihin työskentelemään tai työpäivän välissä kadulle
tapaamaan ja näkemään muita ihmisiä.
(Florida 2000.)

Etätyöskentelyä
tehdään kodin ja
työpaikan lisäksi
myös julkisia tiloja
kuten kolmansia
tiloja hyödyntäen.
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Maailman väkiluku ylitti arviolta 7 miljardia vuonna
2011 ja vuonna 2050 meitä arvioidaan olevan jo yli
9,3 miljardia. Meitä on paljon ja meitä tulee vielä
enemmän. Asumme hyvin tiiviisti tässä maailmassa
ja yhä enenevässä määrin kaupungeissa. Vuoteen
2030 mennessä on arvioitu, että 60% ihmisistä elää
kaupungeissa. (www.yk-liitto.fi.) Tämä asettaa valtavat
haasteet kaupungeille, niiden on kasvettava suunnitelmallisesti eikä hallitsemattomasti, kasvun on oltava
kestävää ja tarjottava kaupunkilaisille asumisen ja
elämisen tarpeet, myös sosiaalisen ja hyvän elämän
osalta. Hyvä kaupunkisuunnittelu on elinkelpoisen ja
miellyttävän kaupunkiympäristön elinehto.
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4.1.

Asuinalueet			

Meidän arki ympäristöömme vaikuttaa
paljon asuinalueemme ja naapurustomme. Suomessa kaupunki määrittää
esimerkiksi viheralueiden määrää ja luo
puitteet uudelle rakentamiselle ja vanhan
parantamiselle. Siksi meillä ei onneksi
pääse eri kaupunginosat suuresti eriarvoistumaan. Tietenkin eri alueilla on
omat tunnuspiirteensä ja eroavaisuutensa aikakauden, sijainnin ja näiden
muodostaman
tunnelman
suhteen.
Julkinen liikenne toimii hyvin kattavasti
koko Helsingin sisällä, jokaiselta alueelta
tai lähiseudulta löytyy viheralueita kuten
puistoja ja liikuntamahdollisuuksia sekä
kirjasto, terveydenhuolto, koulut ja päiväkodit sekä muita kaupungin palveluita.
Yleisesti Suomessa ollaan viime vuosina

jouduttu keskittämään palveluita ja
pienemmät postit, terveyskeskukset ja
esimerkiksi kirjastopalvelut ovat voineet
siirtyä kauemmaksi. Se, miten nämä
asukkaiden palvelut on järjestetty ja
miten ne linkittyvät toisiinsa, muodostavat
usein kaupunginosan pienen keskuksen
tai jopa keskustan. Tällaisen keskittymän
avulla moni palvelu hoituu vaivattomammin ja mahdollistaa myös kaupunginosan asukkaiden kohtaamisen. Kuinka
paljon asukkaat käyttävät palveluita tai
kohtaavat näiden ohessa muita asukkaita
vaikuttaa moni asia. Vaikuttavia tekijöitä
ovat saavutettavuus ja käytettävyys,
mutta myös houkuttelevuus ja viihtyisyys.
Jälkimmäisiin arvoihin monissa kaupunginosissa voisi panostaa enemmän.
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Sotien jälkeen veteraaneille rakennettiin
omat kodit jälleenrakentamisen yhteydessä. Onni ajateltiin löytyvän omasta
kodista, omasta aidatusta pihasta ja
vuosien saatossa kodin varustelusta.
Suomessa lähiöt ottivat suuren askeleen
poispäin kyläyhteisöistä, joissa moni asia
oli yhteistä ja elämä pyöri tämän yhteisön
sisällä. Ihmiset tunsivat toisensa ja asioita
tehtiin yhdessä. Nykyisin asuinalueilla ei
enää välttämättä tunneta edes lähimpiä
naapureita. Töistä ajetaan hypermarketin
kautta kotipihaan, otetaan pari askelta
pihan läpi, suljetaan ovi visusti kiinni
ennen kuin linnoittaudutaan television
muodostavan alttarin eteen. Uudet niin
sanotut Z-, Y- ja Z-sukupolvet syntyivät
näihin kotilinnakkeisiin ja moni kasvoi
lapsuuden
hyvinvarusteltujen
kotien
suojassa. (Oldenburg 1999, 1-2, 15-16.)
Jotain taisi kuitenkin puuttua, sillä nykyisiltä nuorilta aikuisilta kysyttäessä heidän
unelma-asumismuodostaan nousee yhä
enemmän pinnalle yhteisöllisyys. Omasta
kodista edelleen haaveillaan, mutta piha
ja yleiset tilat voidaan ja halutaan jopa
jakaa. Yhteisiä viljelyalueita, pyöränhuolto- ja askartelutiloja toivotaan.
Etenkin kaupunkilaiset eivät ole valmiita
ajamaan autolla yhtä pitkiä matkoja ja
moni valitseekin julkisen liikenteen tai
esimerkiksi polkupyörän matkantekoa
varten. Tilastokeskuksen ja ympäristöministeriön julkaistussa Suomalaisten
asumistoiveet ja mahdollisuudet (2007)
-raportista selviää, että helsinkiläiset eivät
haaveile enää omakotitalosta niin kuin
muualla Suomessa. Pääkaupunkiseudulla
omakotitalo usein tarkoittaakin pitkiä
aikoja autossa istumista ja sosiaalista
eristäytymistä. Raportin mukaan helsinkiläisille tärkeää oli hyvä joukkoliikenteen
ja palveluiden läheisyyden lisäksi muiden
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ihmisten tuottaman urbaanin elämän
aistiminen.
Pääkaupunkiseudulla
on
innostuttu myös townhouse-asumismuodosta, niin sanotuista kytketyistä omakotitaloista. Townhouse voidaan määritellä
nimenomaan helsinkiläisten pientaloasumisen malliksi. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2010.) “Kaupungissa suuren
osan elämästään asunut sukupolvi on
tottunut urbaaniin elämäntapaan ja osaa
nähdä tiiviimmän kaupunkirakenteen
hyvät puolet mm. toimivan joukkoliikenteen tuottamat edut asumisviihtyisyyteen ja arjen sujuvuuteen.” (Jalkanen
ym. 2012, 18-19)
Kurjenniemi ym. (2013) pitää terveellisen
ympäristön kriteereinä hyvän kaavoituksen, ympäristönsuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja rakennussuunnittelun
periaatteet. Hänen mukaansa elinympäristön olisi hyvä olla rauhallinen ja
meluton sekä herättää mielenrauhaa,
kauneutta ja muita mieleisiä tunteita.
Ihmisten viihtyvyyden kannalta tärkeitä
ovat erilaiset luonnonalueet kuten viheralueet, puistot, metsät ja rannat. Kaavoituksen avulla voidaan luoda pysyvää
kaupunkirakennetta, vaikuttaa alueen
sosiaalisuuteen ja kaavoituksen laadulla
voidaan vaikuttaa pitkäaikaisesti kaupunkirakentamiseen. Sen vuoksi kaavoituksen
laatuun olisi kiinnitettävä huomiota
sekä pyrkiä ennakoimaan tulevaisuuden
tarpeita ja toiveita.

--tarvitsisimme
sosiaalisen elämän
keskittymiä,
joissa voisimme
viettää sosiaalista elämäämme
ja kaupunkilaisuuttamme, joissa
voisimme asettua
aloilleen ja törmätä
tuttuihin.

Horelli & Kukkonen (1995, 155) pitävät
suomalaisen
kaupunkiasumisen
ikävimpinä
puolina
yksinäisyyden,
välinpitämättömyyden ja naapurien
tuntemattomuuden. Surullisimpia ovat
asuinalueet, joissa on liian vähän mielenkiintoisia tiloja kotien ulkopuolella, joissa
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ihmisten kotien yksityinen elämä ei ole
valinta vaan ympäristön sanelemana.
(Oldenburg 1999, 264.) Hyvällä kaupunkisuunnittelulla
voidaan
kuitenkin
ehkäistä näitä negatiivisia puolia. Horelli
& Kukkonen toteavat myös, että suomalaisilla kaupunkilaisilla on liian vähän
tiloja, joissa kohdata muita spontaanisti. Heidän mukaansa tarvitsisimme
sosiaalisen elämän keskittymiä, joissa
voisimme viettää sosiaalista elämäämme
ja kaupunkilaisuuttamme, joissa voisimme
asettua aloilleen ja törmätä tuttuihin.
Myös Oldenburg on toivonut, että
kaavoituksen ei pitäisi edistää sosiaalista
eristäytyneisyyttä, vaan tuoda ihmisiä
yhteen. Hän toivoisi, että korttelin tai
parin välein olisi hyvä paikka naapureiden
julkiselle kokoontumiselle (Oldenburg
1999, 23.) Näillä julkisilla kokoontumispaikoilla Oldenburg tarkoittaa pubeja
tai muita kolmansia tiloja. Toisaalta voisi
ajatella, että miksi asukkaiden pitäisi
lähteä pois asunnostaan tai asuinkiinteistöstään tavatakseen naapureita. Miksi
jokaisella ei voisi olla omaa kuistia, pientä
avointa etupihaa tai taloyhtiön kohtaamispaikkaa, jossa voisi tavata niin naapureita kuin ystäviä ja sukulaisia lähellä ja
helposti? Taloyhtiöiden yhteisissä tiloissa
voisi olla kehittämisen varaa.
Naapurustosta voi muodostua toinen
perhe oman perheen ympärille. Ihmiset
auttavat helpommin toisiaan ja haluavat
tehdä asioita yhdessä, kun he tuntevat
toisensa. Yhteisesti jaettavat asiat,
laitteet ja pieneksi käyneet vaatteet,
naapurin vanhuksesta huolta pitäminen ja
naapurin pienimpien perään katsominen
ovat esimerkkejä yhteisöllisestä elämästä.
Naapuriyhteisö luo turvaa, sosiaalista hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja
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juurevuutta. Naapurustosta välitetään
enemmän ja pidetään parempaa huolta,
kun tunnetaan sen asukkaat. (Gehl 2010,
19-20 ; Oldenburg 1999, 289.) ”Vanhan
ajan kylä- ja korttelikaupat onnistuivat
rakentamaan merkityksellisiä kohtaamisia huomattavasti paremmin. Hyvät
yhteiset tilat ja palvelut antavat meille
omaa elintilaa samalla tavoin kuin
asumisneliöt – ja luonnonvarojen käytön
ja onnellisuuden kannalta ne tekevät sen
tehokkaammin.” (Demos Helsinki 2010).
Asuinalue tarjoaa paljon enemmänkin
kuin vain kodin. Hyvä asuinalue tarjoaa
tarvittavat tuotteet ja palvelut lähellä
kävelymatkan etäisyydellä. Nämä pienet
kahvilat, kaupat, apteekit, postit ja muut
katoavat tämän päivän trendin mukaan
kauppakeskittymiin, joihin rohkaistaan
tulemaan autolla. On kätevää, kun voi
poiketa hakemassa ylimääräisen maitopurkin, postimerkin tai muun hyödykkeen
ilman, että tarvitsee ajaa autoa,
parkkeerata, kävellä, jonottaa kassalla,
taas kävellä, ja ajaa lisää autolla.
Toisaalta automarketista saa usein kaiken
haettua kerralla, keskittäminen saattaa
alentaa tuotteiden hintaa ja valikoimat
voivat olla suurempia. Mutta usein liikkeet
ovat persoonattomampia, kauppiasta ei
tiedetä tai tunneta ja muihin asiakkaisiin
ei tutustu niin helpolla. Lisäksi on surullista, jos lasta ei voi lähettää hakemaan
unohtunutta tuotetta lähikaupasta ja jos
asukkaat ilman autoa tai ajokorttia ovat
jumissa asuinalueillaan ilman palveluita.
(Oldenburg 1999, 288.) Käyttämällä
asuinalueen lähipalveluita voi samalla
törmätä naapureihin, tutustua lähikaupan
myyjiin ja muodostaa lähialueen sosiaalisen ympäristön. Kulkemalla kävellen
tai julkisilla on mahdollista tutustua ja

keskustella lähialueen asukkaiden kanssa,
tehdä spontaaneja muutoksia kulkureitteihin, katsella muita ihmisiä ja tapahtumia ja inspiroitua pysähtymään hetkeksi
katsomaan jotain tarkemmin tai jäädä
pidemmäksikin aikaa nauttimaan maisemista ja ihmisistä. Nämä edellä mainitut
seikat eivät ole autolla ajaessa kovin
mahdollisia. Autolla ajaessa ympäristö
vaihtuu nopeammin ja menetämme
mahdollisuuden havaita yksityiskohtia
tai edes ihmisiä kunnolla. Siksi autolla
liikkuminen on vähän kuin hissillä liikkumista, näet vai lähtö- ja saapumispaikan (kerroksen), ja kaikki välissä oleva
suhahtaa ohi.
Oma kulkureitti, koti- tai työmatka voi
muuttua ja näyttää melkein uudelta, jos
sen kulkeekin totutun auton tai linja-auton
sijaan kävellen tai pyörällä. Auringonpaiste tai tuulenvire kasvoilla, ympäristön
tuoksut on mahdollista kokea ulkona
ollessa. Pienemmät detaljit on mahdollista huomata ja reittiä voi muuttaa
helpommin, kun siltä tuntuu. Myös ihmisten
kohtaaminen on tällöin mahdollista ja
paljon helpompaa. Ihmisiä kohdatessamme, meidän aistimme heräävät eloon
eri tavalla. (Gehl 2010, 33-34). Haptisesti
ja kokemuksellisesti koetut paikat jäävät
meille voimakkaammin muistoiksi ja
positiivisiksi kokemuksiksi. Tietyillä alueilla
ja paikoilla voi olla suurempi merkitys kuin
toisilla, niin yksilölle, kuin koko kaupungille tai paikan navigoinnille. Tällaisia
voivat ovat esimerkiksi puistot, rantaviivat
ja aukiot. (Rapoport 1977, 228.)

tykseen. Ihmiset ryhmittyvät uskonnon,
etnisen alkuperän, koulutuksen, tulojen,
kulttuurin ja muiden muuttujien mukaan.
Nämä ryhmät hakeutuvat usein joillekin
alueille ja saattavat antaa alueelle tietyn
imagon, mielikuvan, tyylin tai identiteetin.
(Rapoport 1977, 20.) Ihmiset hakeutuvat samankaltaisten ihmisten joukkoon
ja näin alueen ihmisten ryhmittyminen
vahvistuu. Kaupunginosan asukkaat
niin sanotusti edustavat ja symboloivat
kaupunginosaa. Ryhmittymisen prosessiin
vaikuttaa elinympäristön valinta ja se
on osa sosiokulttuurista kehitystä. Vasta
alueen asukkaat tekevät asuinalueen.
Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella
pyritään sekoittamaan näitä ryhmiä,
etenkin tulojen ja iän mukaan. Kaupungeissa halutaan kaupunginosista heterogeenisia, ei homogeenisiä.

Elämäntapa tai -tyyli on yksi tärkeistä
kaupunginosiin vaikuttavista muuttujista.
Ne vaikuttavat alueen merkitykseen,
viestintään ja kaupunginosien järjes-
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4.2.

Kaupunkitilat

Kaupunkien julkiset avoimet tilat, kadut,
aukiot, puistot ja torit, ovat yleisiä - kaikille
avoimia ja saavutettavia, toisaalta nämä
julkiset tilat ovat myös yhteisiä, niitä
käytetään yhdessä (Kopomaa 1997, 21).
Nämä julkiset tilat ovat aina toimineet
ihmisten sosiaalisina kohtaamistiloina.
Julkiset tilat pitäisi nähdä avoimina
kaupunkitiloina. Kaupunkilaisilla pitäisi
olla mahdollisuus vaikuttaa tilojen
käyttöön, ovathan ne tavallaan kaupunkilaisten omistamia tiloja. Ne toimivat
näyttämöinä ja mahdollistajina kaupunkilaisten erilaisiin toimintoihin, ihmisten
tapaamiseen, ideoiden vaihtoon, kaupankäyntiin tai vain yksinkertaisesti rentoutumiseen ja ajanviettoon. Tanskalaisen arkkitehdin, kaupunkisuunnittelijan ja -tutkijan
Jan Gehlin mukaan jokaisella pitäisi olla
yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus helposti
hyödyntää kaupungin tarjoamia julkisia
tiloja (Gehl 2010, ix). Tärkein elementti
näissä tiloissa, kuin muuallakin kaupungilla ovat muut ihmiset. Horelli & Kukkosen
(1995, 155) mukaan “Siinä missä maaseudulla metsään mennään olemaan yksin,
kaupungissa toreille mennään olemaan
samassa paikassa toisten kaupunkilaisten
kanssa.” Kaupungeissa yhdessäolo on
miellyttävää ja iloa herättävää, se on
tärkeää niin yksilön kuin koko yhteiskunnan kannalta.

Omat arkiset kulkureiti. Piirsin viikon ajan omat kulkureittini Helsingissä
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Menestyneet suuret kaupungit jakavat
yleensä yhteisen piirteen. Kehittyäkseen
ja kasvaakseen ne tarvitsevat yhteisiä
epävirallisia
julkisia
kohtaamistiloja.
Nämä tilat pitäisi olla osa kaupunkilaisten
eli asukkaidensa jokapäiväistä elämää, ja
poikkeuksetta olla myös osa kaupunkikuvaa ja kaupungin imagoa. Kuten historiassa Pariisin lukuisat kahvilat, Lontoon
ytimessä olevat monet tunnelmalliset

pubit, Firenzen aukiot, saksalaiset olutpuutarhat sekä Wienin lukuisat kahvihuoneet
ovat rikastuttaneet kaupunkilaistensa
elämää. Nämä tilat ovat olleet elämän
mittaisena tärkeänä osana ihmisten
elämässä, arjessa ja osana kulttuuria.
Niiden avulla yksilöt on yhdistetty osaksi
yhteiskuntaa. (Oldenburg 1999, xxvi.)
Nämä kaupunkialueiden tilat ravitsevat
kaupunkilaisten ihmiskontakteja, tuovat
yhteen mitä monimuotoisimpia yhteisöjä
ja ovat usein pohjimmiltaan kaupungin
ydin. Myös nämä tilat ovat usein niitä,
jotka jäävät ulkopuolisen kaupungissa
kävijän mieleen. Ulkomaanmatkoilta
juuri elämä aukioilla, kahviloissa paikallisten seuraaminen tai ilta viinibaarissa
paljastavat kaupungin hengen ja jäävät
matkailijan muistoihin.
Kaupunkirakenne, henkilön asuinpaikka
ja arkiset kulkureitit vaikuttavat suuresti
siihen, missä hän tapaa muita ihmisiä,
sosialisoituu ja viettää aikaa työn ja
kodin ulkopuolella. Jokaisella ihmisellä on
jatkuvasti elävä ja muuttuva sosiaalinen
verkosto, mutta myös muuttuva oman
elämän ympäristökartta. Jokainen meistä
liikkuu eri paikoissa ja eri reittejä. Meidän
jokapäiväiseen ympäristöön vaikuttavat
kodin ja työpaikan tai opiskelupaikan
sijainti, näiden väliset kulkureitit, mieluisaksi koetut paikat ja reitit. Myös läheisten
ihmisten elämään vaikuttavat paikat ovat
usein osana meidän ympäristöä.
Lopputyötä tehdessäni piirsin oman
kartan omista arkisista kulkureiteistä viikon
aikana. Käytin apuna puhelimen urheilusovelluksia, jotka navigaattorin avulla
merkitsivät reittini. Tämä kartta on yllättävän kapea, valitsemme usein samoja
reittejä. Arjessa tutut ympäristöt ja paikat
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helpottavat elämää, kun joka kerta ei
tarvitse etsiä uutta paikkaa tai palvelua.
Uusia tiloja ja paikkoja löytämällä
kuitenkin rikastutamme omaa visuaalista ja kokemuksellista elämäämme ja
usein kirjaimellisesti avaamme silmämme
uusille asioille ja alueille.
Demos Helsingin tekemän tutkimuksen
mukaan nykyisin näkemys kaupungeista
ja kaupunkien muutoksesta näkee ihmiset,
heidät taitonsa, motiivinsa ja yhteistyövalmiutensa kaupungin voimavaroina,
kestävän kehityksen prosessissa. Jos
ihmiset näkevät tasaisen hyvän ja inspiroivan ilmapiirin, heillä on luottamus, että
he voivat luoda jotain uutta ja kaupunki
antaa siihen mahdollisuudet, ihmiset
uskovat kaupunkiinsa ja näin sillä on
mahdollisuus kukoistaa. Kaupungit ovat
ihmisten kanssakäymisen, kaupankäynnin
ja nautinnon paikkoja. Kaupungeissa
kohtaamme suurimman osan ihmiskontakteistamme ja tunnemme muiden
ihmisten läsnäolon. Uusimmille, milleniumin nuorille kaupungit ovat yhteistyön
ja spontaanin yhdessäolon areenoja.
(Demos Helsinki 2015, 10).
Kaupunkitilan laatu on avainasemassa
kaupunkitilojen käytön suhteen. Laadun
parantamisella on mahdollista lisätä
kaupunkilaisten
sosiaalista
elämää
kaupungissa. Kommunikointi vaatii aina
muita ihmisiä ympärille, joten kaupunkilaisia olisi houkuteltava käyttämään
ja nauttimaan kaupunkien tarjoamista
tiloista. Jos kaupungissa on aktiivinen
kaupunkielämä, on selvää, että sieltä
löytyy myös sosiaalista toimintaa. Jos
kaupunkitila on autio tai epähoukutteleva, on todennäköistä, että kaupungin
sosiaalinen toimintakin on olematonta.
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(Gehl 2010, 22-23.)
Kaupungit ovat parhaimmillaan dynaamisia alueita. Suuret kaupungit eroavat
juuri
dynamiikaltaan,
tiheydeltään
ja tarjonnaltaan kylistä, lähiöistä ja
pienistä kaupungeista. (Jacobs 1961, 22.)
Kaupunkien suuruuden varjopuolena
on se tosiasia, että kaupunki on täynnä
tuntemattomia ihmisiä (Jacobs 1961,
38). Kylissä ja pienissä lähiöissä on
mahdollista tuntea kaikki sen asukkaat,
joka tuo turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kaupungeissa tämä
ei ole koskaan mahdollista. Siksi se on
hyvä huomioida jo niitä suunniteltaessa.
Kaupunkeja ei kuitenkaan pidä suunnitella
kuin suurta lähiötä tai kylää. Kaupungin
rakenteen harventaminen ja tiiviyden
poistaminen ei ole vastaus kaupungin
turvallisuuteen, rikollisuuden vähentämiseen tai sen sosiaalisuuden lisäämiseen.
Jacobs 60-luvulla kirjoittaessaan antoi
esimerkkinä Yhdysvaltojen Los Angelesin,
joka hänen mukaansa on yhtä suurta
lähiötä ja siksi kaupungin rikosluvut ovat
suuret. (Jacobs 1961, 38). Vaikka kaupungeissa ei ole mahdollista tuntea kaikkia
sen asukkaita ja käyttäjiä, on hyvä löytää
silti läheisiä ihmisiä kaupungin sisältä,
vaikka perhe tai sukulaiset asuisivat
muualla. Alue tuntuu usein kotoisammalta, kun esimerkiksi vastaan kävelee
tutut kasvot. On siis hyvä olla rohkea, ja
tutustua lähialueen ja oman kaupungin
asukkaisiin.

Kuvat: pinterest

Kaupungit
ovat ihmisten
kanssakäymisen,
kaupankäynnin
ja nautinnon
paikkoja.

Sosiaalinen kestävyys kaupungeissa
on suuri haaste. Kaupungeissa ihminen
joutuu ja pääsee kohtaamaan joukon
ihmisiä, joita ei ole koskaan tavannut,
eikä ehkä koskaan tule enää tapaamaankaan tulevaisuudessa. Kohtaaja ei
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Kuvat: pinterest

välttämättä tiedä kohdattavasta henkilöstä mitään, ja joutuu olettamaan, että
he toimivat suurin piirtein samoin kulttuurisin periaattein kuin hänkin, mutta aina
ei näin käy. Kaupunkielämä on täynnä
erilaisuuden kohtaamisen aiheuttavia
yllättäviä, mutta myös mielenkiintoisia
ja opettavaisia hetkiä ja kokemuksia.
(Kalanti 1996, 53.) Avoimen kaupunkitilan
yhtenä funktiona pidetäänkin sen kykyä
integroida erilaisia sosiaalisia ryhmiä
aatteellisesti ja fyysisesti tekemisiin
toistensa kanssa (Kopomaa 1997, 21).
Maahanmuuton seurauksena yhä erilaiset
ihmiset erilaisilla taustoilla ja tarpeilla
asuvat keskenään samassa kaupungissa.
On tärkeää painottaa, että eri ryhmillä
pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet päästä käyttämään yhteisiä
kaupunkitiloja ja liikkua kaupungissa.
Kaupunkisuunnittelussa olisi otettava
huomioon kaikki erilaiset käyttäjät ja
niiden tarpeet. Tämä tekee suunnittelusta
vaikeaa ja hidasta, mutta se on välttämätöntä. Kaupunkilaisille on tarjottava
mahdollisuus liikkua kävellen ja pyörällä
turvallisesti, sekä tarjota riittävän hyvä
julkinen liikenne. Autottomille ihmisille
on taattava pääsy eri kaupunginosiin
päivittäin. Sosiaalinen kestävyys on
osa demokratiaa, jokaisella on oikeus
käyttää kaupunkitilaa kohdatakseen ja
tavatakseen muita ihmisiä. Vain tällä
tavalla voimme rakentaa meidän yhteisen
kaupungin. Kaupunkikeskusta pitäisi olla
helposti saavutettavissa ja houkutteleva
kaikille käyttäjille. (Gehl 2010, 109.)
Hyvin suunnitellut kaupungit inspiroivat
kaupunkilaisiaan, kun taas huonosti
suunnitellut eivät houkuttele kaupunkilaisia niitä käyttämään. On yleisesti
sanottua,
että
me
muokkaamme
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kaupunkeja ja ne muovaavat meitä.
(Gehl 2010, ix.) On siis hyvä muistaa,
että muokkaaminen on vastavuoroista,
kaupunki hengittää käyttäjiensä mukaan
ja käyttäjät elävät kaupungin mukaan.
Kaupungit, jotka ovat onnistuneesti
sijoittaneet kutsuvaan ja mukaansatempaavaan julkiseen elämään, ovat usein
helposti
tunnistettavissa.
Urbaanien
sosiologien kutsumat välitilat ovat täynnä
ihmisiä. Kaduilla, jalkakäytävillä, toreilla
ja aukioilla, puistoissa ja bulevardeilla on
niitä käyttäviä ihmisiä. He istuvat, seisovat
ja kävelevät, tekevät ostoksia, leikkivät,
pelaavat, keskustelevat, tanssivat, viihdyttävät, rentoutuvat ja nauttivat toistensa
seurasta ja ympäröivistä tiloista. Tiloista
on pidetty huolta, on tarjolla paljon
paikkoja istumiselle ja kaikki ihmiset ovat
niihin tervetulleita ikään ja sosiaaliseen
statukseen katsomatta. Niin työikäiset,
vanhukset, lapset, köyhät ja vaivaiset
viettävät sulassa sovussa samassa
tilassa aikaa. Tämä kuva on kukoistavasta ja hyväntuulista elämää pursuavasta kaupungista. (Oldenburg 1999,
14,19.) Koko kirjo yhteiskunnan edustajia
on edustettuna. Tämä tuo kaikki ihmiset
lähelle ja näkyviksi, osaksi jokapäiväistä elämää ja mahdollistaa erilaisten
ihmisten kohtaamisen ja tutustumisen. Jos
me erkanemme toisistamme ja vietämme
aikaa vain itsemme kaltaisten ihmisten
seurassa, meidän on vaikeampaa laittaa
itseämme toisen asemaan, tehdä hyviä
päätöksiä näiden puolesta tai nähdä
toisen ihmisen parasta. Sulkeutuminen
ja erkaneminen lisää rasismia, erilaisuuden pelkoa ja toisen arvostamattomuutta. Katselemalla, kuuntelemalla ja
kokemalla muita ihmisiä, opimme valtavasti ympärillä olevista ihmisistä ja koko
yhteiskunnasta (Gehl 2010, 23). Meillä
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ihmisillä on elinikäinen tarve oppia
uutta muista ihmisistä, ympäristöstä ja
elämästä. Katselemme, kuuntelemme ja
analysoimme jatkuvasti ympäristöämme
ja ympärillä olevia ihmisiä, se on varmasti
biologinen jäänne primitiivisistä selviytymiskeinoista. Helpoiten tämä tutkiminen
ja oppiminen tapahtuu kaupunkitiloissa,
joissa on paljon muita ihmisiä. Aktiivinen
elämä ja toiminta ovat kaupunkitilan
vetovoima.
Se tuo myös kaikki ihmiset esille ja
osaksi yhteiskuntaa, mikä taas saa
ihmisten tuntemaan olonsa turvalliseksi ja luottamaan inhimillisiin arvoihin.
Ihmiset luonnollisesti hakeutuvat muiden
ihmiset joukkoon. Sosiaalinen kestävyys,
luottamus, yhteiskunnallinen näkemys ja
demokratia vahvistuisivat, jos kaupungin
kaikki osapuolet viettäisivät enemmän
aikaa yhdessä samoissa kaupungin
kohtauspaikoissa. Eläväinen kaupunki
tarkoittaa turvallista kaupunkia ja turvalliset kaupungit tarjoavat enemmän
elämää. (Gehl 2010, 98). Ihmiset menevät
ihmisten luokse ja ihmiset houkuttelevat
muita ihmisiä, sillä ihmiset ovat ihmisten
suurin ilo! (Gehl 2010, 25, 28.)
”Avoimen
kaupungin
kehittämisestä
yhtenä esimerkkinä on aktiviteettien lisääminen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
rohkaiseminen – niin sanottu ‘24h city’.
Tällaisen ympäri vuorokauden toimivan
kaupungin tavoitteena on houkutella
ihmisiä liikkumaan ja tuottaa epävirallista sosiaalista kontrollia. Aktiviteettia
voidaan pyrkiä lisäämään joko koko
kaupunkikeskustan alueella tai tietyillä
reiteillä, niin että muodostuu aktiviteettikäytäviä, joita käyttäen voi liikkua
paikasta toiseen.” (Koskela 2003, 8-9.)
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Kaikkein tärkeintä on varmistaa, että
kaupungeissa
on
kaupunkielämää.
Kaupunki herää henkiin vasta sen
asukkaista ja muista ihmisistä, jotka
käyttävät sitä. Kaupunki on paikkojen,
asioiden ja ihmisten kollaasi. Se on
mihin synnymme, ja mitä jätämme
jälkeemme. On hyvä muistaa, että emme
jaa kaupunkia vain pelkästään kanssaasujien kanssa, vaan myös edeltävien ja
tulevien sukupolvien kanssa. (Katz 1994,
xxii.) Eläväinen kaupunki syntyy tilojen ja
niiden käyttäjien yhteistyössä. Pelkästään
mielenkiintoiset tilat eivät riitä, jos ihmiset
eivät käytä niitä. (Oldenburg 1999, 264.)
Ihmiset spontaanisti inspiroituvat muiden
ihmisten läsnäolosta ja aktiivisuudesta ja
hakeutuvat näiden joukkoon. (Gehl 2010,
65.)
“Urbaani elämysten paikka saa voimansa
juuri vuorovaikutteisuudesta, se on
enemmän tapahtuma kuin sijainti, se
antaa tarjoumia mitä erilaisimmille
kokemuksille” (Ylimaula 2002, 21).
Uusiutuva, avoin ja kutsuva kaupunki
houkuttelee uusia asukkaita. Kaupunkilaisilla pitää olla mahdollisuus muokata
omaa kaupunkiaan eli elinympäristöään. Kaupunkitilaa on voitava uskaltaa
käyttää, yhä monipuolisemmin ja
monimuotoisemmin.
Jokainen meistä pitäisi olla mukana
luomassa tulevaisuuden kotikaupunkia.
Jokaisen kaupunkilaisen tarpeet ja toiveet
voidaan saada kuuluviin ja yhdessä tehdä
sellainen kestävä ympäristö, jossa meidän
on helppo järjestää kiinnostavia tapahtumia, luoda kutsuvia tiloja ilman kaupallisuuden tuomaa kuluttamista. Kaupungille pitäisi voida tulla nauttimaan myös
ilman kuluttamista. Helsinki tarjoaa
paljon mielenkiintoisia museoita, rauhoit-

tavia puistoja ja saaria, upeaa rantaviivaa, urheilumahdollisuuksia ja eläväisen
kaupunkikeskustan. Mutta mikään näistä
tiloista tai paikoista ei olisi mitään ilman
muita ihmisiä.

“Good architecture is
interaction with form and life”
Hyvä arkkitehtuuri on muodon
ja elämän välistä interaktiota.
(Gehl 2017, luento Otaniemessä)
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4.3.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu on avainasemassa
kaupunkien julkisten ja avoimien tilojen
laadinnassa ja suunnittelussa. Näissä julkisissa tiloissa kaupunkilaiset voivat kohdata
toisiaan ja viettää aikaa yhdessä. Toisin
sanoen kaupunkisuunnittelulla voidaan
myös parantaa tai huonontaa kaupunkilaisten sosiaalista elämää kaupungeissa.
Kaupunkeja on suunniteltu ja rakennettu jo vähintään vuodesta 3000
ennen ajanlaskun alkua, mutta kaupunkisuunnittelu tieteenalana on melko nuori.
Englanninkielen termi “urban design”
(suom. kaupunkisuunnittelu) keksittiin
Pohjois-Amerikassa 50-luvun lopulla ja
se korvasi termin “civic design” (suom.
yhteiskuntasuunnittelu). Kaupunkisuunnittelun termillä oli laajempi lähestymistapa. Aluksi keskityttiin lähinnä
esteettisyyteen ja rakennusten käyttöön
ja massoitteluun, mutta myöhemmin
alettiin huomioida myös rakennusten
väliin jäävää tilaa. Nykyään kaupunkisuunnittelu nähdään niin fyysisenä- kuin
sosiokulttuurisena, koko yhteiskuntaan
vaikuttavana osa-alueena. Se on
yhteistä, monen alan välistä yhteistyötä
ja se myös vaikuttaa moneen muuhun
alaan. Yleensä haasteet ovat niin laajoja
ja ne vaikuttavat moneen osa-alueeseen,
että yhden henkilön tai edes yhden alan
on lähes mahdotonta saavuttaa hyvää
ratkaisua haasteeseen. Siksi suunnittelussa olisi hyvä olla mukana suunnittelijoiden, päättäjien, valtion ja kunnan
lisäksi paikalliset yhteisöt ja yritykset ja
paikalliset asukkaat. (Carmona, Health
ym, 2007, 3-19.)
1950-luvun lopulla Jane Jacobs, yhdysvaltalainen toimittaja, kaupunkiaktivisti ja -tutkija, kiinnostui kaupunkien

suunnittelusta Yhdysvalloissa. Kirjoittaessaan Architectural Forumiin hän
haastoi kaupunki rakentamisen. Jacobsin
mielestä uudet projektit eivät tuntuneet
turvallisilta, mielenkiintoisilta, eläväisiltä
eivätkä ne tuoneet hyvää kaupallisuutta
kaupungille. Hän piti puheen Harvardin
yliopistossa vuonna 1956 “Downtown
is for people”, joka johti tunnetun kirjan
kirjoittamiseen “The Death and Life of
Great American Cities” (Amerikkalaisten
suurien kaupunkien elämä ja kuolema)
vuonna 1961. Kirja oli hyökkäys sen
aikaista kaupunkisuunnittelua ja rakentamista vastaan ja se herätti paljon
keskustelua ja saikin muutosta aikaan
niin kaupunkisuunnittelussa kuin tulevaisuuden kaupungeissakin. (Jacobs 1961, v,
5.) Hänen mukaansa kuka vain voi olla
kaupunkitutkija ja hän kehottikin kaikkia
asukkaita kaupunginosien tutkimiseen;
“seikkaile itse oikeassa maailmassa”. Hän
neuvoi tutkimaan tarkkaan, ja mielellään
vielä mahdollisimman vähällä ennakkoolettamuksilla. (Jacobs 1961, 19).
Samoihin aikoihin Euroopassa tanskalainen arkkitehti Jan Gehl alkoi tutkia
psykologivaimonsa avustuksella julkisten
tilojen sosiaalisia, psykologisia, arkkitehtonisia ja suunnittelullisia näkökulmia.
Molemmat Jacobs ja Gehl kyseenalaistivat totuttua modernistisiin periaatteisiin pohjaavaa kaupunkisuunnittelua
ja fokusoivat keskittyen katujen, kävelyteiden ja puistojen sosisofunktionaalisiin
puoliin. Samoihin aikoihin modernistinen
ajattelu kukoisti arkkitehtuurissa ja autoistuminen oli vallalla. Niin Jacobs kuin Gehl
tutkivat kaupunkisuunnittelua ihmisen
näkökulmasta, ruohonjuuritasolla eikä
niin sanotusti yläilmoista, kuten piirustuksissa. Heidän pyrkimyksenään oli kyseen-

Helsingin kaupunki, yleiskaava
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alaistaa totuttua suunnittelua ja pyrkiä
suunnittelemaan tiloja ihmisille, heidän
käytettäviksi ja nautittavaksi.
William H. Whyte, yhdysvaltalainen
kaupunkisuunnittelija,
analyytikko,
toimittaja ja tarkkailija, tutki ja seurasi
myös ihmisten käyttäytymistä kaupungissa ja kirjoitti kirjan The Social Life of
Small Urban Spaces (Pienten Urbaanien
tilojen sosiaalinen elämä) vuonna 1980.
Hän tutki ihmisiä kaupungin keskustoissa
ja hän laski, merkitsi ja teki kaavoja
muun muassa siitä missä ihmiset olivat,
istuivat tai missä keskustelivat vastaantulijan kanssa. Hän huomasi, että ihmiset
pitävät paikoista, joissa voi seurata
muita ihmisiä. Ihmiset haluavat katsoa
muita ihmisiä, jotka katsovat taas muita
ihmisiä. He haluavat istua vapaasti ja
usein istuvat oikeastaan missä tahansa
pystyvät. Paras paikka istumiselle usein
olivat portaat, joskus jopa paremmat kuin
istumiseen suunnitellut penkit. Parhaita
paikkoja hänen mukaansa oleiluun
ovat avoimet paikat, jotka ovat hieman
suojassa. Puut ja erilaiset kulmat tuntuivat
ihmisiltä suojaisilta ja mukavilta paikoilta,
harvoin ihmiset jäivät seisomaan esimerkiksi keskelle aukiota. Vesi elementtinä
toimii usein houkuttelijana, on jotain mitä
katsoa ja vesiputouksen tai suihkulähteen
ääni myös peitti liikenteen metelin. Myös
ruoka, myyntikärryt tai ulkokahvilat,
houkuttelevat monesti paikalle ihmisiä.
Myös arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Gordon Cullen (1968, 21-23) tutki
kaupunkitiloja ja kaupunkikuvaa. Hänen
mukaansa mustavalkoisessa maailmassa
tiet olisivat vain liikkumista ja rakennukset sosiaali- ja liiketoimintaa varten.
Mutta todellisuudessa ihmiset toimivat

miten haluavat, miten ja milloin heille
sopii parhaiten ja voimme huomata, että
ulkotilat ovat myös sosiaalisen- ja liiketoiminnan käytössä. Suositut alueet, osittain
suljetut paikat, maisemat, kiintopisteet
ja muut ovat ulkotilojen suositut muodot,
jotka vaikuttavat siihen mihin ihmiset
hakeutuvat. Muurit, portaat, penkit,
katokset, varjot, suojat, erillisalueet ja
kasvillisuus muodostavat tiloja ja alueita
ulkotiloihin, joihin ihmisten on helpompi
kerääntyä.
Kaupunkitutkijat Allan Jacobs ja Donald
Appleyard tutkivat myös kaupunkiympäristöä ja ehdottivat seitsemän kohtaa
tulevaisuuden hyvälle kaupunkiympäristölle vuonna 1987 tekemässään tutkimuksessa “Towards an Urban Design
Manifesto” (kohti kaupunkisuunnittelun
manifestia). Heidän mukaansa muun
muassa jokaisella pitäisi olla mahdollisuus
elää kaupungissa suhteellisen mukavasti,
jokaisella pitäisi olla mahdollisuus päästä
kaupunkiympäristöön, ihmisten pitäisi
tuntea, että osa ympäristöstä kuuluu heille
ja kaupunkien pitäisi rohkaista kansalaisia
osallistumaan julkiseen elämään. (Jacobs
ja Appleyard 1987, 115-116.) Välillä kansalaiset unohdetaan kutsua osaksi julkista
elämää, tämän tärkeyttä ei voi liiaksi
korostaa. Myös Gehl puhuu ihmisten kutsumisesta kaupunkitiloihin. Ei ole ollenkaan
itsestäänselvyys, että asukkaat osaavat
käyttää kaupunkinsa tiloja. Esimerkiksi
erilaisten tapahtumien avulla kaupunki
voi kutsua asukkaansa kokoontumaan
yhteen ja samalla myös esitellä omia
alueitaan ja asukkaita toisilleen. Myös
alueita ja tiloja uudistamalla ja parantamalla houkutellaan uusia käyttäjiä
alueille. Esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat muun muassa kaupungin

järjestämä Helsingin Juhlaviikot, Via
Crucis -pääsiäiskulkue, joulukadun avaus,
Vapun suurpicnik kaupungin puistoissa ja
Uudenvuoden ilotulitus. Myös kaupunkilaisten itse järjestämät tapahtumat kuten
Ravintolapäivä ja Siivouspäivä kutsuvat
ihmiset yhdessä tekemään ja jakamaan.
Kaupunkisuunnittelun
ytimessä
on
ymmärtää kansalaisten suhdetta heidän
ympäristöön. Fyysisellä ympäristöllä on
ratkaiseva vaikutus ihmisten käyttäytymiseen. Ihmisten eivät kuitenkaan
ole passiivisia, vaan he vaikuttavat ja
muuttavat ympäristöä, samoin kuten
ympäristö heitä. Siksi kaupunkisuunnittelu
pitäisi nähdä kaksisuuntaisena prosessina.
Kaupunkisuunnittelu ei varsinaisesti luo
tiloja vaan tila potentiaaleja, itse tilat
muodostuvat vasta käyttäjiensä toimesta.
Suunnittelijat voivat yrittää manipuloida kaupunkilaisia antamalla vihjeitä
ympäristön monipuoliseen käyttämiseen,
mutta vihjeilläkin on rajansa mitä he voivat
saavuttaa. Käyttäjät lopulta määrittävät
miten tilaa käytetään ja miten ympäristössä toimitaan. (Carmona ym, 2007,

106, 108.) Kaupunkisuunnittelu pitäisi olla
osallistava prosessi, joka toteutuu aidoimmillaan silloin kun alueen asukkaat ovat
saaneet olla mukana jo suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Parhaimpia kaupunkitiloja suunnitellaan yhdessä. Jotta tilasta
tulisi paikka, tarvitaan ihmisiä luomaan
tämä tila omaksi paikaksi.
Hyvässä
kaupungissa
asuminen,
työpaikat ja palvelut ovat tasapainossa
toisiinsa nähden ja niiden välillä toimii
tehokkaat liikennejärjestelmät. Arki sujuu
ongelmitta, työmatkat pitäisi pystyä
kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä ja
päivittäiset ostokset hoitaa kohtuullisella
etäisyydellä. Kaupunkisuunnittelussa on
tavoitteena tuottaa sosiaalisesti tasapainoinen kaupunkiympäristö. Fyysisen tilan
suunnittelulla ja rakentamisella pyritään
luomaan hyvää ja tasa-arvoista kaupunkielämää asukkaille. (Kortteinen ym
2005, 121.)
Kaupunkisuunnittelun
prosessina
on
suunnitella parempia tiloja ihmisille, se
korostaa tilan tai paikan arvoa ja tarvetta
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niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti. Suunnittelu vaikuttaa ympäristön
hyvinvointiin, sen avulla suunnitellaan
kaupunkeja ja alueita toimimaan
paremmin, olemaan ihmisläheisempiä
ja ympäristöystävällisiä. (Carmona ym,
2007, 20-57.) Hyvä kaupunkisuunnittelija
elää, kokee ja tarkkailee itse kaupungissa.
Työpöydän ääressä moni suunnitelma tai
idea näyttäytyy aivan toisenlaisena kuin
todellisessa elämässä. Yksityiskohtaista
tietoa kaupunkielämästä keräsi myös
Jane Jacobs. Hän kehottikin suunnittelijoita hankkimaan aitoa kokemusta ja
tutkimusta itse. Myös Jan Gehl on toimistoineen kävellyt, istunut, seissyt, tarkkailut
ja kirjannut lukuisia kadunkulmia Kööpenhaminassa keräten dataa kaupungistaan
ja kaupunkilaisistaan. Tutkimalla tilaa
aidosti olemalla läsnä, opit kuinka tilaa
oikeasti käytetään, etkä vain ajattele
miten sitä voitaisiin käyttää. (Carmona
ym, 2007, 165.)
Kaupunkitilassa liikkuminen voidaan
jakaa karkeasti kolmeen ryhmään; välttämättömät ja vapaavalintaiset liikkumiset
sekä sosiaaliset toimet. Välttämättömiä
toimia ovat liikkumiset esimerkiksi töihin
ja kotiin, harrastukseen, bussin odottaminen, ostoksilla käynti. Valinnanvaraa
on näissä liikkumisissa vähän. Liikkuminen on arkista ja tuttua ja siksi usein
fyysinen ympäristö vaikuttaa meihin
vain vähän. Matka taitetaan tottuneesti,
välillä vähän jopa niin sanotusti putkikatseella, huomio ei kiinnity ympäröivään
tai muihin ihmisiin. Muiden läsnäolo
vaikuttaa toimintaan vain vähäisesti.
Vapaavalintaiset
liikkumiset
pitävät
sisällään esimerkiksi kävelylenkin, kahvilla
pysähtymisen ja ohikulkijoiden katselemisen. Nämä tekemiset ovat siis valin-
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naisia, jos aika ja paikka mahdollistaa
sen. Myös säätila, ympäristö ja muut
puitteet vaikuttavat tähän tekemiseen.
Kolmas ryhmä on sosiaalinen toiminta
ja se riippuu täysin muiden läsnäolosta
tilassa. Tällaisia ovat esimerkiksi keskustelut, tervehdykset ja kaikenlainen yhteisöllinen toiminta. Nämä ovat usein
spontaaneja ja suoraa seurausta muiden
ihmisten läsnäolosta ja liikkumisesta
samassa ympäristössä samaan aikaan.
Sosiaalista toimintaa on aina kun kaksi
ihmistä kohtaa toisensa. Tämä kohtaaminen on tärkeää huomioida jo kaupunkisuunnittelussa. Vaikka fyysisesti on vaikea
vaikuttaa kohtaamisen laatuun, sisältöön
tai intensiteettiin, voidaan suunnittelulla
kuitenkin mahdollistaa tällaisten kohtaamisten tapahtuvan, mahdollisuuteen
nähdä ja kuulla muita ihmisiä. (Gehl 1987,
11-15.)
Usein kolmiulotteisen näkökulman säilyttäminen suunnittelussa on vaikeaa, mutta
etenkin kaupunkisuunnittelussa myös
neljäs näkökulma olisi pidettävä mukana.
Tämä on aika. Vuodenajat ja vuorokaudenajat vaikuttavat ympäristöön ja
siihen, kuinka sitä käytetään. Me suomalaiset tiedämme sen hyvin. Lisäksi ajan
ja kehityksen tuomat uudet vaatimukset
olisi huomioitava suunnittelussa. Julkinen
tila ei ole koskaan valmis, vaan sitä pitäisi
voida muokata ja kehittää jatkuvasti
vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin
ja kehityksen muutoksiin. (Carmona
ym, 2007, 193.) Julkisen sektorin tulisi
rohkaista, turvata ja ylläpitää hyvää ja
laadukasta kaupunki- ja ympäristösuunnittelua. Kaupungin pitäisi jatkuvasti
kehittää ja edistää niin suurten mittakaavojen infrastruktuuria kuin pienempiä
paikkakohtaisia detaljitason ratkaisuja.

(Carmona ym, 2007, 261.) Vain näin
kaupunki pysyy houkuttelevana ja
toimivana ympäristönä ihmisten elämälle
samalla pysyen kestävästi mukana ajan
tuomissa haasteissa ja muutoksissa.
UN-Habitat on Yhdistyneiden kansakuntien ohjelma, jonka tehtävänä on
edistää kestävää kehitystä ja inhimillisiä olosuhteita erityisesti kaupungeissa
(https://unhabitat.org/).
Helsingin
kaupungin
rakennusvirasto
vastaa
kaupungin viher- ja katualueista sekä
toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta, Helsingin uusin yleiskaava
antaa ohjeita tulevaan rakentamiseen ja
kaupungin kehittämiseen. Juuri käydyillä
kunnallisvaaleilla kaupunkilaisilla oli
mahdollisuus valita kaupungin edustajistoon heitä edustavat henkilöt suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevaisuuden
kaupunkivisiota. Eri ohjelmat, säädökset
ja virastot kehittävät ja suunnittelevat
uudenlaista ja parempaa kaupunkiympäristöä. Kaupunki ei voi koskaan olla
valmis, vaan sen pitäisi jatkuvasti elää
ja hengittää kaupunkilaisten mukana.
Helsinkiläiset voivat itse vaikuttaa
minkälaisen tulevaisuuden kaupungin he
haluavat itselleen ja jätettäväksi tuleville
sukupolville.

Julkinen tila ei ole
koskaan valmis,
vaan sitä pitäisi
voida muokata ja
kehittää jatkuvasti
vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja
kehityksen muutoksiin.

Pinterest

63

4.3.1. Mittakaava

Kauppojen ja ravintoloiden kannattaa
hakeutua niille alueille, joissa ihmiset
eniten viettävät aikaa ja kulkevat ohi.
Kaupallinen keskusta muovautuukin usein
kaupunkialueiden uudistumisen mukaan.
Liikkeet muuttavat sinne missä ihmiset
ovat. Kävelymatka tutkitusti tuntuu
lyhyemmältä, kun on jotain katsottavaa
ja maisemat tai näkymät ovat kiinnostavia ja monimuotoisia. Tämä on yksi
hyvä muistutus kaupunkitiloja suunniteltaessa, ihmisläheinen mittakaava on
miellyttävä ja se ei tunnu ahdistavalta
tai pelottavalta. Tässä kuitenkin usein
suunnittelijat saattavat epäonnistua.
Julkisista tiloista suunnitellaan aivan liian
isoja ja aukeita. Kadut, puistot, kujat,
polut, puutarhat, sisäpihat ja muut alueet
suunnitellaan useimmiten liian suuriksi
kuin liian pieniksi. Todellisuudessa ihmiset
menevät paljon pienempiin tiloihin kuin
suunnitelmissa yleisesti näyttää. Sopiva
mittakaava, virikkeellisyys ja muutokset
luovat viihtyisyyttä. (Gehl 2010, 67.)
Kivijalkatilojen merkitys kaupunkilaiselle
on yllättävän suuri. Sen vuoksi juuri tämän
ensimmäisen kerroksen mittakaavaan ja
yksityiskohtiin olisi syytä paneutua. Tämä
on se taso, jonka näemme ja koemme
kävellessämme julkisivun ohi. Tästä
kerroksesta tulemme sisään ja lähdemme,
teemme ensivaikutelman koko rakennuksesta sekä tässä rajapinnassa kaupunkitila
kohtaa rakennuksen ja ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä kerroksessa
myös ihmiset sisällä ja ulkona voivat olla
vuorovaikutuksessa keskenään. Hyvänä
esimerkkinä toimii Helsingissä Starbuckskahvila Pohjoisesplanadilla. Sen isoista
ikkunoista kahvilla olijat tykkäävät seurata
kadulla olevaa elämää ja ohi käveleviä
ihmisiä. Myös ohi kävelevät ihmiset usein
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kääntyvät katsomaan kahvilan sisään,
kenties sisällä istuu joku tuttu. Kävelevä
ihminen kaipaa luontaisesti jatkuvasti
ärsykkeitä, sopivalla rytmillä, ei liian
paljon tai liian vähän, sopiva väli on noin
4-5 sekuntia. Keskimääräinen kävelynopeutemme kaupungilla kulkiessa on
noin 80 sekuntia 100 metrin matkalla.
Tästä voimme laskea, että virikkeellisen
ja eläväisen kauppakadun julkisivun
pituus olisi noin 5-6 metriä tai julkisivun
muun visuaalisen rytmin, toiminnon tai
näkymän, joka pitää kulkijan mielenkiinnon rakennuksessa tai rakennuksen
näyteikkunoissa. (Gehl 2010, 77.)
Aktiivisina julkisivuina pidetään sellaisia,
jotka ovat avoimia kaikille, liikkeitä,
läpinäkyviä julkisivuja, näyteikkunoita
ja ravintoloiden tai kahviloiden sisäänkäyntejä. Näissä julkisivuissa on usein
paljon nähtävää, näiden kohdalla
herkästi vauhti hiljenee, pysähdytään
katsomaan tai kokemaan jotain ja
näiden kohdalla on usein myös muita
ihmisiä. Näiden edessä puhutaan puhelimessa, pysähdytään sitomaan kengännauhoja tai pysähdytään keskustelemaan
vastaantulijan kanssa. Vastakohtana ovat
passiiviset julkisivut, jotka ovat suljettuja,
yksinkertaisia kuten yhdestä materiaalista rakennettuja, ilman kunnon näkymiä
rakennuksen sisään ja näiden kohdalla
on hyvin vähän koettavaa. Ei ole yllättävää, että usein valitsemme juuri aktiivisien julkisivujen katuja reitillemme, ellei
lyhin mahdollinen reitti ole tärkein. Ja
on selvää, että kävelemme mieluummin
kävelykaduilla kuin autojen joukossa
tai niiden rinnalla. Ihmiset hakeutuvat
muiden ihmisten joukkoon. (Gehl 2010,
79-81.)
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Kaikki viisi aistiamme, näkö-, kuulo-,
tunto-, maku- ja hajuaistimme, voivat olla
yliärsyttyneitä (liikaa ärsykkeitä) tai aliärsyttyneitä (liian vähän ärsykkeitä). Hyvän
suunnittelijan on hyvä tuntea käyttäjänsä, milloin ärsykkeitä on liikaa tai liian
vähän. Kun totumme tiettyyn määrään
ärsykkeitä, emme enää huomaa näitä
ennen kuin ne muuttuvat.
Me havaitsemme ja tutkimme ympäristöämme lähinnä horisontaalisesti ja
erittäin vähän vertikaalisesti. Silmämme,
nenämme ja korvamme suuntautuvat
eteenpäin ja auttavat meitä aistimaan
edessä olevan vaaran tai esteen. Emme
oikeastaan katso ylöspäin, ellei jokin
erityinen kiinnitä huomiomme. Näemme
hyvin eteen, jonkin verran sivuille ja
alaspäin, mutta paljon vähemmän
ylöspäin. Kävellessämme katseemme on
normaalisti hieman alaviistoon (noin 10
astetta), jotta näkisimme mahdolliset
esteet reitillämme. Tästä syystä huomioimme rakennuksissa lähinnä vain ensimmäisen kerroksen, varsinkin jos emme
käytä rakennuksen ylempiä kerroksia.
On tutkittu, että rakennuksen ja kadun
välinen kontakti rajoittuu noin viiteen
ensimmäiseen kerrokseen. Sen jälkeiset
ylemmät kerrokset ovat jo niin korkealla,
ettei sieltä voi nähdä tai kuulla riittävän
hyvin kadulle, vaan näkee lähinnä taivasta
tai muita rakennuksia. Tämä on myös yksi
syy miksi osa arkkitehdeistä ei haluaisi
sallia tätä korkeampia rakennuksia. (Gehl
2010, 39-42, 75.)
Myös arkkitehtuurin tyyli on tärkeää.
Vaikka modernismin aikakauden arkkitehtuuria on kyseenalaistettu keskittymisellä vain rakennuksiin jättäen ympäristön
vähälle huomiolle. On hyvä, että nykyään

rakennusten ympäristöä ja rakennusten
välisiä tiloja huomioidaan. Toivottavaa
on myös, että muu arkkitehtuuri ei jää
kokonaan ympäristön varjoon. Arkkitehtuurin tyylillä on suuri merkitys koko
kaupunkiympäristöön, se antaa merkityksen, identiteetin ja kuvan rakennuksen
toiminnasta.
Siksi
kaupunkisuunnittelun olisi hyvä jättää tilaa rakennusten
suunnittelulle ja visuaalisille ulottuvuuksille. Rakennukset, kadut, aukiot, pehmeä
ja kova maisemointi, kadun kalusteet olisi
tarkasteltava kokonaisuutena, yhdessä ne
muodostavat kaupunginosan tai alueen
draaman, visuaalisen kiinnostavuuden ja
parantavat alueen tunnistettavuutta ja
ilmettä. (Carmona ym, 2007, 164.)
Ympäristön suunnittelulla ja rakennuksen arkkitehtuurilla voidaan tarvittaessa myös viestiä valtaa ja voimaa
ja saada kaupunkilainen tuntemaan
itsensä pieneksi ja heikoksi tai osaksi
jotain suurempaa. Hyvänä esimerkkinä
ovat suuret tuomiokirkot tai katedraalit.
Näissä rakennuksissa on haluttu korostaa
taivaallista voimaa ja suuruutta, sisääntulijan on tarkoitus tuntea itsensä pieneksi
jonkin suuremman äärellä. Rakennuksilla ja ympäristöillä voidaan viestiä
myös julkista tai yksityistä tilaa, valtiovallan tai kaupungin valtaa ja tärkeyttä.
Näihin tiloihin ei kaikki ihmiset olekaan
tervetulleita ja niiden ympäristö ei aina
kuulukaan olla kaikkia kaupunkilaisia
houkutteleva. Valitettavasti välillä myös
muut rakennukset suunnitellaan vahingossa liian valtaviksi ja niiden ympäristöt
aivan liian avariksi ja etäisyydet liian
suuriksi. Toisaalta usein tällaiset leveät
kadut ja isot avoimet aukiot mahdollistavat erilaiset paraatit tai suuremmat
tapahtumat, jossa samaan aikaan voi

Kirjasta: How to study public life, Jan Gehl ja Birgitte Svarre (2013)
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4.3.2. Autot vastaan inhimillinen kaupunkikeskusta

olla läsnä suurempi joukko kaupunkilaisia,
mutta on haastavaa saada nämä alueet
houkutteleviksi myös tyhjinä. (Carmona
ym. 2007, 103, 188.)
Kun kaupunkilaisen silmien korkeudelta
puuttuu yksityiskohdat ja katutason
inhimillinen mittakaava ja kaikki on
vähän liian suurta. Saadaan kylmä,
kolkko, persoonaton, luotaan poissulkeva
ja kokemukseton tunnelma. Tällaisella
alueella ei tietenkään kaupunkilainen
halua viettää aikaa, ympäristö ei herätä
aisteja tai houkuttele sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Gehl 2010, 53). Tällaisia
virheitä syntyy välillä vahingossa, kun
suunnitelmia katsotaan väärästä kuvakulmasta, keskitytään esimerkiksi vain rakennuksen funktioon, tai mahtipontiseen
upeaan arkkitehtuuriin, unohdetaan
ympäristö ja oikea mittakaava. Suunnittelun ja toteutuksen nopeus, nopeiden
liikennevälineiden ihannointi ja päätösten
tekeminen ilman inhimillistä ymmärrystä
ympäristöstä ja ihmisen kokemuksesta
ovat haasteina mielekkäälle ja mukavalle
kaupunkiympäristölle.
Usein
näitä
virheitä syntyy, kun keskitytään suunnittelemaan autojen ehdoilla. Autoille ja
muille 60-100 km/h kulkeville ajoneuvoille sopiva mittakaava ja rytmi on
aivan eri kuin hitaasti liikkuvan ihmisen.
Esimerkkejä tällaisista autojen mittakaavassa suunnitelluista kaupungeista ovat
esimerkiksi Arabiemiraattien Dubai tai
moni Brasilian kaupunki.
Käyttäjät, eli me ihmiset, olemme kuitenkin
pieniä ja tulemme aina olemaan. Jan
Gehl puhuu erityisesti ihmisen mittakaavasta, hitaan liikkumisen ja kokemuksellisen kaupunkisuunnittelun puolesta. Gehl
antaakin neuvon suunnittelijoille, kun mieli

tekisi lisätä muutama ylimääräinen neliö
tai metri rakennusten välisiin etäisyyksiin
vain varmuuden vuoksi, niin yleensä aina
vähennä. ”When in doubt, leave some
meters (yards) out.” “Jos olet epävarma,
jätä jokunen metri (jaardi) pois.” (Gehl
2010, 55, 59, 103).
Kaupunkitilojen käyttäjien määrä on yksi
hyvän kaupunkisuunnittelun mittareista,
toinen hyvä mittari on tilassa vietetty
aika tai tietenkin näiden yhdistelmä. On
hyvä, jos ihminen valitsee tietyn kadun
reitilleen kulkeakseen paikasta toiseen,
mutta paljon parempi on vielä, jos hän
päättää pysähtyä ja viettää jossakin
paikassa aikaa. Tähän vaikuttaa kuinka
paljon näemme tai koemme paikan
sosiaalisessa kentässä. Aktiivisuusaste
tilassa on riippuvainen siitä, kuinka paljon
muita ihmisiä samassa tilassa on ja kuinka
kauan kukin käyttäjä viettää siellä aikaa.
Tähän vaikuttaa tietenkin kaupunkisuunnittelun lisäksi monet muut seikat, kuten
sää, kuinka hyvin tilasta pidetään huolta
tai kulkuyhteydet. (Gehl 2010, 71).

Modernismin kulta-aikana kaupunkisuunnittelussa oli pitkään autoilla, niiden
liikkumisella, reiteillä ja parkkeeraamisella iso rooli. Harmillisesti edelleenkin
parkkinormit määräävät monenlaista
suunnittelua. Modernismin aikana arkkitehdit kohdistivat huomionsa lähinnä vain
yksittäisiin rakennuksiin, niiden välinen
tila oli vain näihin rakennuksiin tuloa ja
poistumista varten. Suurten moottoriteiden ihannointi käänsi selän jalankululle
ja muulle kevyelle liikenteelle. Myös perin-

teinen kaupunkitilan tehtävä kohtaamispaikkana ja sosiaalisena foorumina
jätettiin liian vähälle huomiolle. (Gehl
2010, 3-5.) Jane Jacobs toi esiin, kuinka
autoliikenteen kasvava määrä ja moderni
suunnittelutapa
huonontaa
julkisia
kaupunkitiloja.
Gehl on puhunut paljon autojen vastaisista kaupunkikeskustoista, kävelykaduista
ja hyvien pyöräteiden puolesta. Kaupunkisuunnittelussa hyvänä lähtökohtana
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olisikin auton sijaan ihmisen liikkeen
mittakaava, aistit, tunteet ja kokemukset.
Nämä mahdollistavat perustan inhimillisen toiminnalle, käyttäytymiselle ja
sosiaalisuudelle kaupunkitilassa. (Gehl
2010, 33-34.) Autojen määrän kasvaessa
on monessa kaupungissa jouduttu leventämään ajokaistoja, lisäämään parkkitiloja ja yksinkertaisesti antamalla tilaa
autoille
kevyenliikenteen
kustannuksella. Monessa kaupungissa on tällöin
jouduttu tilanteeseen, jossa miltei kaikki
vapaa kaupunkitila on täytetty liikkuvilla
tai pysäköidyillä autoilla. Gehl osoittaa
mitä enemmän tilaa autoille annetaan,
sitä enemmän autojen määrä kasvaa ja
sitä enemmän on taas ruuhkaa. Autoliikenteen volyymi on lähes kaikkialla aina
maksimissaan sen mukaan, paljonko sille
annetaan tilaa. Kööpenhaminassa, Gehlin
toimiston kotikaupungissa, on 60-luvulta
lähtien lisätty prosessinomaisesti autottomien alueiden määrää. Kaupunki onkin
tunnettu maailman parhaana polkupyöräilykaupunkina, ainakin mitä kaupungin
tarjoamiin kulkuväyliin tulee. Kööpenhaminalaiset käyttävätkin polkupyörää
eniten arkisena kulkuvälineenään. (Gehl
2010, 9-13.)
Parantamalla kaupunkitilan laatua ja
olosuhteita jalankulkijoille otollisiksi on
suora yhteys kaupunkitilojen käytön
laajuuteen. Ei ole yllättävää, että kaupunkitilan laatu on suoraan verrannollinen
kaupunkitilan käytön laajuuteen. Maailmalta löytyy paljon hyviä esimerkkejä
siitä, kuinka pelkästään yhden pienen
alueen tai kalusteiden kunnostamisella
voidaan saada jokin alue heräämään
henkiin aivan uudella tavalla. Kaupunkitilaan saadaan uusia ihmisiä ja ihmiset
saadaan käyttämää tilaa uudella tavalla.

(Gehl 2010, 16-17.) Helsingistäkin löytyy
hyviä esimerkkejä kaupunkialueiden
uudenlaisesta käytöstä, kuten vähän
vahingossa suosituksi syntyneen Musiikkitalon Kansalaistorin nurmikenttä, Kalasataman väliaikaistilat tai Hernesaaren
rantaviiva. Kunnostamalla, päivittämällä
ja ehostamalla kaupunginosia tai alueita
kaupunki kutsuu uusia ihmisiä käyttämään
vanhoja alueita paremmin. Kunnostus
lisää houkuttelevuutta ja ensimmäiset
kävijät houkuttelevat muutkin ihmiset
kokeilemaan ja nauttimaan alueesta.
Helsingistä hyvänä esimerkkinä mainittakoon pyöräilykaista Baana. Aikaisemmin kaupunkia halkonut entisen
rautatien joutomaa valjastettiin kevyenliikenteen väyläksi, jonka ansiosta kevyen
liikenteen reitit helpottuivat ja nopeutuivat turvallisella ja viihtyisällä omalla
reitillään. Ennen pimeä ja jopa pelottava
kuilu on nyt täynnä elämää, pingispöydät,
skeittiparkit ja koripallokentät kutsuvat
asukkaita käyttämään tilaa. Vastaavanlaisia kaupunkitilan muutoksia on tehty
maailmalla jo pitkään, kuten Valencian
entiseen joen uomaan rakennettu
yhdeksän kilometrin pituinen puistoalue
kevyelle liikenteelle, urheiluharrastuksiin
ja nautintoon, suiston päässä sijaitsee
myös Santiago Calatravan suunnittelema
museokokonaisuus. Myös New Yorkissa
kaupungin halkovalle entiselle rautatiesillalle rakennettiin High Line, melkein viisi
metriä pitkä vehreä lineaarinen puisto
kaupunkilasiten käyttöön.

Helsingin Baana
Kuva: Helsingin
kaupunki

Valencia Turian puistoalue
Kuva: pinterest

New York High Line
(pinterest)
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Kaupunkitilat Helsingissä

Vähän vuosituhannen jälkeen kääntyi
kaupunkilaisten määrä enemmistöön,
suurempi osa maailman väestöstä asuu
nykyisin kaupungeissa kuin maaseudulla
(Gehl 2010, 6). Muuttoliike kaupunkeihin
jatkuu edelleen ja osa kaupungeista
kasvaa räjähdysmäisesti. Etenkin näissä
kaupungeissa ratkotaan suuria ongelmia
asumisen, julkisten palveluiden, liikenteen
ja muun infrastruktuurin osalta. Päätöksiä
ja suunnitelmia joudutaan tekemään
nopeasti, mutta silti niiden pitäisi kestää
vuosikymmeniä tai jopa satoja vuosia.
Näiden kaupunkien on keskityttävä myös
kaupunkien sosiaalisiin puoliin, kaupunkia
käyttävien ihmisten tarpeet pitäisi olla
kaupunkien
suunnittelun
tärkeimpiä
tavoitteita ratkaista.
Suomalaisten elämä kaupungeissa on
kuitenkin verrattaen nuorta. Suurin
osa kaupungeissa asuvista suomalaisista on vasta ensimmäisen tai toisen
polven kaupunkilaisia. Heiltä saattaa
puuttua vielä eurooppalaisille kaupungeille tunnusomainen kaupunkilainen
elämäntapa.
Kaupunkikulttuurin
ymmärrys ja arvostus tai elämäntapa on
vasta nuorta ja siitä puuttuu historiallinen
traditio ja sukupolvilta opittu kaupunkielämän taito. Laura Kolben mukaan
(1996, 19) “suuren muuttoliikkeen, nopean
kaupungistumisen ja rajun elinkeinorakenteen muutoksen kokeneet suomalaiset ovat vielä henkisesti ja emotionaalisesti matkalla metsästä kaupunkeihin”.
Toisaalta monella suomalaisella on niin
sanotun kahden kodin rikkaus, kaupunkikodin lisäksi mahdollisuus päästä
nauttimaan metsän ja luonnon rauhasta
kesämökille. Tämä rikkaus säilyttää myös
jonkinasteisen linkin tai henkisen siteen
myös kaupunkien ulkopuolelle luontoon,

maaseutuun ja pieniin kyliin. Tästä
mahdollisuudesta ja rikkaudesta olisi
suomalaisten hyvä olla ylpeitä.
Kaupunkitilat Suomessa näyttäisi olevan
parhaiten käytössä eri tapahtumien ja
juhlien aikaan etenkin hyvällä säällä.
Esimerkkejä Helsingissä tällaisista houkuttelevista päivistä on Ravintolapäivä,
Siivouspäivä, Taiteiden yö ja vappu.
Myös erilaiset urheilutapahtumat saavat
kaupunkilaiset liikkeelle ja etenkin jonkin
suuren urheilutapahtuman voitto kuten
jääkiekon maailmanmestaruus toi sadat
ihmiset yhdessä juhlimaan Helsingin
Kauppatorille vuonna 2011. Talvinen
Lux Helsinki tapahtuma osoittaa myös,
että kylmä sää ei ole esteenä asukkaiden
osallistumiselle kaupungin tapahtumiin.
Tämän vuoden (2017) festivaaleilla
laskettiin olleen noin puoli miljoonaa
kävijää kylmästä kelistä huolimatta (www.
luxhelsinki.fi).
Ravintolapäivän kaltaiset tapahtumat
osoittavat, että suomalaiset ovat valmiita
lähtemään pois kodin turvasta ja helppoudesta muiden ihmisten joukkoon kokemaan
ja näkemään jotain uutta ja virkistävää
sekä olemaan muiden ihmisten seurassa,
Torit, aukiot ja niissä olevat tapahtumat
ovat aina olleet kaupunkilaisia varten, ne
ovat aina toimineet ihmisten kohtaus- ja
kokoontumispaikkana.
Haasteita Helsingin kaupunkialueiden
käytöllä on esimerkiksi ilmasto ja säätila.
On selvää, että kesäisenä aurinkoisena
päivänä kaupungin puistot ja aukiot ovat
täynnä kaupungista nauttivia ihmisiä,
kun taas sateisena, pimeänä ja kylmänä
talvipäivänä voi osa alueista näyttäytyä
täysin autioina. Helsingin kaupungin
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keskusta sijaitsee meren rannalla ja ei
tällöin ole täysin kaupungin keskellä.
Siksi sinne ei ole niin helppo tai nopea
matkustaa kaikista kaupunginosista ja se
voi vaikuttaa osaltaan kaupungin keskustatilojen käyttöön. Mutta kaupunkiin on
muotoutunut myös pienempiä keskustoja
ja palvelukeskittymiä, jotka osassa asuinalueista ovat hyvinkin aktiivisella käytöllä.
Näissä keskittymissä on usein myös
harrastus- ja yhteisötoimintaa. Julkinen
liikenne Helsingissä on hyvä ja kaikilta
kaupungin alueilta on pääsy keskustaan.
Helsingissä on juuri hyväksytty uusi yleiskaava, jonka tehtävänä on muun muassa
luoda riittävästi asuntotuotantoa, tiivistää
ja eheyttää kaupunkirakennetta sekä
luoda hyvät edellytyksen joukkoliikenteelle. Yleiskaavassa on ehdotus asuntorakentamisen
tiivistämisestä
esimerkiksi suunniteltujen kaupunkibulevardien
avulla. Sisääntuloväylien ympärille rakennettaisiin asutusta ja näin myös kantakaupunki pääsisi laajenemaan.
Helsingin yleiskaavassa (YOS 2016,
126-127) otetaan kantaa yleiskaavan
ihmisiin kohdistuviin sosiaalisiin ja viihtyvyyteen liittyviin vaikutuksiin. “Tiivistyvä
kaupunkirakenne ja laajeneva kantakaupunki tarjoavat puitteet vilkkaalle sosiaaliselle elämälle ja aktiiviselle harrastustoiminnalle.” -- “Suurkaupungeissa on
solidaarisuutta korostava ja innovatiivisuutta lisäävä ilmapiiri. Tiivis, urbaani
ympäristö pikkupihoineen ja lähipalveluineen sekä kaupunkirakennetta halkovat
vihersormet tarjoavat vaihtelevan ja virikkeitä tarjoavan ympäristön, joka mahdollistaa hyvän elämän.” On muistettava,
että yleiskaava on yleisluontoinen ja se
tarjoaa ainoastaan puitteet ja mahdollisuuden kaikelle kaupungin toiminnalle.

“Kaupunki on ennen kaikkea ihmisten
asuin-, työ- ja kohtaamispaikka, joka
ilman siellä olevaa elämää ja ihmisiä jäisi
pelkäksi kulissiksi.”
Inspiroiva kaupunki kutsuu kaupunkilaiset tiloihinsa. Tulevaisuuden Helsinki
nähdään elinvoimaisena ja kodikkaana
suurkaupunkina. Kaupungin asukasluvun
on arvioitu nousevan noin 860 000
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä.
Näille uusille asukkaille pitäisi löytyä
koti, työpaikka, palvelut ja hyvä elämä
kaupungin sisällä. Urbaani, tiivis, mutta
viihtyisä kaupunki on syntymässä satamaalueiden vapauttamille uusille asuinalueille Kalasatamaan, Jätkäsaareen ja
Kruunuvuorenrantaan.
Vartiosaarena,
Karhusaaren ja Hernesaaren uusi
kaavoitus vapauttaa lisätilaa täydennysrakentamiselle. Helsingissä rakennetaan
nyt vilkkaammin kuin aikoihin. Kaupunkisuunnittelun avulla varmistetaan rakentamisen laadukkuus, alueiden viihtyisyys,
julkisen liikenteen toimivuus ja kaupungin
yleinen houkuttelevuus. Keskusta-alueiden
houkuttelevuus ja toimivuus, uusien
alueiden ja väliaikaisten tilojen mahdollistaminen vaikuttaa asukkaiden kaupungin
käyttöön. Inspiroivalla ja sosiaalisesti
kestävällä suunnittelulla voidaan taata
kaikille avoin ja kutsuva kaupunkikeskusta.
Kaupungin ylläpitämät lukuisat puistot,
saaret, uimarannat ja muut viheralueet
sekä museot, kirjastot ja tapahtumat tilat
kutsuvat kaupunkilaisia viettämään aikaa
ja kohtaamaan muita samassa kaupungissa kanssa-asujiaan. Tuodaan kaupunkilaiset lähemmäksi toisiaan.

Kuvat: pinterest
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4.5.

Digitaalisuus ja tulevaisuus

Digitaalista sosiaalista vuorovaikutusta
käsiteltiin jo aiemmin toisessa luvussa
osana sosiaalista vuorovaikutusta. Myös
muissa kappaleissa on tuotu esiin digitaalisuuden ja internetin tuomia muutoksia
ja vaikutuksia elämäämme ja ympäristöömme.
Viimeiset vuoden ovat olleet kodeissa
viihdekeskusten ja digitaalisten laitteiden
kulta-aikaa. Pääsy informaation ja
tiedon lähteille on kasvanut räjähdysmäisesti. Nämä laitteet mahdollistavat
paljon uusia asioita ja tapoja viettää
vapaa aikaa ja sosialisoitua digitaalisesti
muiden ihmisten kanssa. Myös samankaltaisia ihmisiä samanlaisilla ajatuksilla tai
ongelmilla on helpompi löytää ja samanmielisten ryhmiä syntyy yhä enemmän.
Digitaalinen kehitys on väistämätöntä,
mutta samalle se vie meitä poispäin
fyysisistä
tapaamisista,
yllättävistä
kohtaamisista kadulla, kasvokkaisesta
vuorovaikutuksesta, luonnon ja puhtaan
ilman nauttimisesta ja todellisesta yhteisöllisyydestä. Sosiaalinen media vaarallisesti tyydyttää meidän tarvetta yhteisöllisyydestä ja sosiaalisuudesta jättäen
sen usein kuitenkin kovin pinnalliseksi.
Osaamme varmaan vasta ajan kanssa
erottaa näiden kommunikointitapojen
erilaisuuden ja hyödyntää molempien
vahvuudet.
Miltä näyttää julkisten tilojen tulevaisuus?
Vuosi
vuodelta
kaupunkisuunnittelu
paranee ja laajenee, kaupunkilaisten
tarpeita ymmärretään ja niihin vastataan.
Suurin osa kaupunkitiloista pysyy
mahdollisesti ennallaan, mutta digitaalisuus todennäköisesti tulee osaksi myös
julkisia tiloja, vielä vahvemmin kuin tänä
päivänä. Erilaiset älylaitteet, mahdolliset

älykalusteet ja älytilat, lisätty todellisuus
(augmented reality) ja digitaaliset kohtaamiset, joissa on mahdollista olla läsnä
olematta fyysisesti paikalla, saattavat
olla joitakin esimerkkejä tulevaisuuden
julkitilojen uusista mahdollisuuksista.
(Carmona ym, 2007, 20-34.) Nähtäväksi jää mitkä kehityksen osista ovat
meille todellisuudessa elämää parantavia
ja helpottavia asioita, ja mitkä jäävät
lyhyen ajan niin sanotuiksi päiväperhoiksi.
Kaupungin saasteisiin, epäsiisteyteen
ja ilmastonmuutokseen olisi suotavaa
tulevaisuudessakin hakea ratkaisuja ja
on todennäköistä, että näiden ongelmien
kanssa tullaan kamppailemaan vielä
pitkään. Henkisenä puolena kaupungin
hektisyyteen ja rauhattomuuteen tullaan
todennäköisesti hakemaan vielä enenevässä määrin vastakohtaisia kokemuksia
ja löytämään henkistä tasapainoa ja
hyvää oloa, siksi erilaiset meditoinnin,
rauhoittumisen ja hyggeilyn tai muun
kotoilun muodot sekä sisäänpäin kääntyneisyyden harrastaminen on kovin
suosittua. Gehl miettii (2010, 26-27),
että voisiko elektroniset laitteet syrjäyttää
kaupunkitilan funktion kohtaustilana.
Hän kuitenkin muistuttaa, että viimeisten
vuosien kaupunkien kehitys näyttää juuri
päinvastaiselta. Kaupunkien keskustoissa
on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti
läsnä osana kaupunkia, kohdata kasvotusten ja antaa mahdollisuus yllättäville ja arvaamattomille kontakteille ja
kokemuksille.
Demos Helsingin tekemän tutkimuksen
mukaan (2015, 16) digitaalisuudella on
mahdollisuus parantaa elämää kaupungeissa. Uusien sovellusten avulla mahdollistetaan helpompi ja nopeampi elämä.
Aikaa voidaan säästää arkirutiineissa,

Kuva: Pinterest
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kuten paikasta toiseen liikkumisessa,
ostoksilla, sekä vähentää asumisen ja
liikkumisen kustannuksia. Näiden ansioista
ihmisille jää enemmän aikaa asioille, joista
he todella nauttivat; perheelle, kiinnostavalle tekemiselle ja nautinnollisemmalle
vapaa-ajalle.
Auton ratin ja tietokoneen takana oleva
liikunnallisesti passiivinen elämä on
muuttunut nopeasti myös vakavaksi
terveysongelmaksi. Viime vuosina liikalihavuus ja liikkumattomuus, etenkin
nuorten ihmisten keskuudessa on erittäin
huolestuttavaa. (Gehl 2010, 110.) Tämän
paikallaan olevan elämän rinnalle olisi
muistutettava kaupungin tarjoamista
tiloista ja mahdollisuuksia, kodin ulkopuolisesta elämästä ja uusista ja inspiroivista kohtaamisista. Ihmiset elävät
paljon yksityisemmin kuin ennen. Yhden
hengen kotitaloudet kasvavat, pienenevät
kotitaloudet vaativat sosiaalista elämää
kodin ulkopuolelta. Koko yhteiskunnan
ja talouden muutos on saanut meidät
ajamaan omilla autoilla ja käyttämään
yksityisiä toimistoja. (Gehl 2010, 27-28.)
Mikäli sosiaalinen rakenne kehittyy Gehlin
mainitsemaan suuntaan jossa perheyhteisöt pienenevät, kyläyhteisöt muuttuvat
kaupungistumisen myötä kasvottomiksi
lähiöiksi ja yksilöiden sosiaalisuus ja työ
digitalisoituu, on kolmansien tilojen rooli
entistä tärkeämpää.

näkee digitaalisuuden työkaluna, mutta
kaipaa vastakkaista toimintaa. “Ihmiset
eivät kaipaa enempää screenejä, vaan
kasvokkaista vuorovaikutusta, luontoa ja
tällaisia asioita.” He perustivat kahvilan
Käpylään vaimonsa kanssa vahvistamaan alueen ennen niin vahvaa yhteisöllisyyttä. Engeströmin mukaan Käpylä
on muuttunut niin monen muunkin asuinalueen tavoin lähiöksi, josta ihmiset
käyvät muualla töissä ja palaavat illalla
televisiota katsomaan. Toiminta pyörii
yhteisöllisyyden ja kahvin ympärillä,
oman leimansa tuo alueen asukkaat. (city.
fi, Jansson 2015.) Myös Caterina tuo esille
viime vuoden Slush puheessaan (The
Soul of the internet 2016), että internet
on erittäin tehokas ja nopea työkalu
esimerkiksi tietynlaiseen kommunikointiin.
Mutta hän painottaa sanaa työkalu ja
huomauttaa, että meillä on vastuu siitä
mihin sitä käytämme. Hänen mukaansa
ainakaan vielä, kun se ei voi ilmaista
mikroilmeitämme tai hajuja, se ei voi
korvata kaikkea kommunikointia.

Suomella on tänä vuonna (2017) itsenäisyyden 100-vuotis
juhlavuosi ja teemaksi on valittu Yhdessä. Yksi juhlaan
kuuluva on Syödään yhdessä tapahtuma (syödäänyhdessä.
fi). Hankkeen järjestää ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin
edistämissäätiö. “Syödään yhdessä on osa Suomi 100 -juhlavuoden oh jelmaa. Luvassa on monenlaisia pieniä ja suuria
tapahtumia, joissa ihmiset naapurustoissa, yhteisöissä,
kylissä ja kaupungeissa syövät yhdessä. Jokainen on kutsuttu
mukaan syömään yhdessä ja luomaan tapahtumia!” Suomalaiset syövät Euroopan vähiten yhdessä. Vaikka arvostamme
yhteisiä hetkiä, niin jokin arkinen este tulee niiden tielle.
Verrattuna moneen Etelä-Euroopan maahan, kutsumme
erittäin harvoin ystäviä, sukulaisia tai naapureita illalliselle. Tapahtumien tarkoituksena on saada Suomalaiset
syömään yhdessä, lähtemään pois kodeista ja työpaikoilta
ja nauttimaan yhdessä kaupunkien tarjoamasta tilasta
ja juhlimaan yhdessä. Syödään yhdessä myös kannustaa
fyysiseen yhdessä oloon. Ravintolapäivä on erittäin hyvä ja
onnistunut koko kaupungin yhteisen ruokailun päivä, joka
mahdollistaa spontaanit kohtaamiset ja yhdessä jaetun ruoan.

Sosiologi Jyri Engeström puolisonsa
Caterina Faken kanssa ovat kiinnostuneita yhteisöistä ja kadonneesta yhteisöllisyydestä. He ovat olleet perustamassa
muun muassa kuvapalvelu Flickriä, Jaikupalvelua ja lukuisten muiden digitaalisten sovellusten jälkeen konkreettista
kahvila Siiliä Käpylään. Engeström

Kuva: syödaanyhdessa.fi
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5.1.

Tieteenala
Alan esittely yleisesti

Ympäristöpsykologia tutkii rakennetun
ympäristön ja ihmisen vuorovaikutusta.
Ihmisten hyvinvointi ja ympäristö kehittyvät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Ympäristöpsykologiassa nähdään, että
fyysiset tilat ja ympäristö vaikuttavat
mielenterveyteen ja kaikkeen hyvinvointiin.
Ympäristöpsykologian
alkuvuosien
ihmisen ja fyysisen ympäristön vuorovaikutuksen rinnalle tarkasteluun ovat nousseet
myös ympäristön sosiaaliset ja kulttuuriset
ominaisuudet. Fyysiseen ja sosiaaliseen
ympäristöön liittyy myös symbolinen
ympäristö, joka koostuu kulttuurisista
symboleista, näitä symboleja ovat muun
muassa kielet, merkitykset, tavat ja
säännöt. Näistä kolmesta ympäristön
osa-alueesta koostuu fyysis-sosiaalinen

ympäristö, jota nimitetään usein myös
elinympäristöksi. Ympäristöpsykologia on
muotoutunut tutkimaan näiden vuorovaikutusta ja kokonaisuutta sekä löytämään
vastauksia ympäristön suunnitteluun.
(Tapaninen ym, 2002, 26, 89; Salonen
2005, 5-18.)
Ympäristöpsykologia on poikkitieteellinen
ja tieteidenvälinen tutkimusala, johon
vaikuttavat ja joka antaa vastauksia
niin psykologiaan käyttäytymistieteisiin,
havainto- ja sosiaalipsykologiaan kuin
yhdyskuntasuunnitteluun, mutta myös
arkkitehtuuriin ja sisustusarkkitehtuuriin.
Eri toimialoilta olevat ihmiset näkevät
ympäristön hyvinkin eri näkökulmista.
Siksi hyvään ympäristösuunnitteluun
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tarvitaan usean eri alan asiantuntijoita
(Tapaninen ym, 2002, 19.)
Ihminen on luontaisesti aina ollut kiinnostunut elinympäristöstään ja selviytyminen
on edellyttänyt hyvän elinympäristön
löytämistä. Tieteenalan juuret ulottuvat
1920-luvulle, termiä ympäristöpsykologia (environmental psychology) käytti
ensimmäisen kerran Egon Brunswick
vuonna 1943, mutta kaupungistuminen
oli se syy, joka herätti varsinaisen ihmisen
fyysisen ympäristön tutkimisen toden
teolla. 1950-60 -luvulla maaltamuutto
kaupunkeihin, ympäristön saastuminen,
ympäristöongelmat ja yhdyskuntarakenteen muuttuminen herättivät psykologit miettimään ympäristöä ja sen vaikutusta ihmiseen. (Salonen 2005, 17; Kopec
2012, xiii.)
Ensimmäisenä tieteenalan tutkimuksena
ja teoksena on pidetty William Ittelson
ja Harold Proshanskyn Environmental
Psychology: Man and his Physical Setting
(Ympäristöpsykologia: Ihminen ja hänen
fyysinen miljöö). Ittelsonin ja Proshanskyn
tutkimusryhmä selvitti sairaalaympäristön
vaikutusta potilaiden ja henkilökunnan
toimintaan. Tämän jälkeen ryhmä alkoi
selvittää muiden ympäristöjen ja käyttäytymisen suhdetta ja julkaisivat kokoomateoksen vuonna 1970. (vrt. Salonen 2005,
17.)
Käyttäytymistieteilijöiden kiinnostuksen
ympäristöön herätti psykologi, sosiaalispsykologi ja tieteenfilosofi Kurt Lewinin,
joka kehitti niin sanotun kenttäteorian.
Hänen mukaansa jokaisella ihmisellä on
elämänkenttä (life space) tai psykologinen
kenttä (psychological field), joka sisältää
henkilön tärkeät asiat ja ihmiset sen hetki-

sessä elämässä. Näillä asioilla ja ihmisillä
on eri painoarvoja sen hetkisessä elämänkentässä ja ne voivat olla positiivisia tai
negatiivisia. Lewinin mukaan ihminen
pyrkii kulkemaan elämänkentässään kohti
positiivisia asioita ja ihmisiä, vältellen
negatiivisia. Hän lainasi käsitteitä fysiikasta ja topologiasta kartoittaessaan
elämänkentän rakenteita ja dynamiikkaa.
(vrt. Salonen 2005, 20-25.)
Kaikki nämä tutkimukset ja teoriat
ympäristöpsykologian alkuajoista lähtien
ovat edelleen mielenkiintoisia ja voidaan
soveltaen ottaa huomioon ympäristöjä
suunniteltaessa. Tutkimukset osoittavat,
että ympäristöllä ja ympäristön laadulla
on vaikutus ihmisen mielenterveyteen ja
hyvinvointiin. Siksi ympäristön tutkiminen
ja tunteminen on erittäin tärkeää ja
ympäristöpsykologinen näkökulma pitäisi
olla aina osana ympäristön suunnittelussa. Harmillisen vähän suunnittelijat
kuitenkaan tuntevat näitä tutkimuksia ja
teoksia tai suoraan hakisivat vastauksia
ympäristöpsykologiasta esimerkiksi tilan
suunnitteluun. (Salonen 2005, 20.)
Horellin mukaan (1981, 41) “arkkitehdin tehtävänä on luoda ihmisaivojen
tarpeita vastaava väline, ts. suunnitella ympäristöjä, jotka lisäävät inhimillisen toiminnan säännönmukaisuutta ja
edistävät sen säätelymahdollisuuksia.
Arkkitehtuuri on samalla eräänlainen
aivojen jatke ‘ekstrapsyykkinen (psyyken
ulkopuolinen)
toimintasuunnitelmia
ja -ohjelmia koskeva muisti’ ”. Arkkitehtien suunnittelutyönä on muokata
ympäristöjä ja siten sen olisi syytä olla
läheisessä suhteessa ympäristöpsykologiaan. Ympäristöpsykologia tutkii ihmisen
suhdetta ympäristöönsä ja siten antaa

tärkeää tietoa ympäristön suunnitteluun,
arkkitehtuuriin.
Ympäristöpsykologian
näkökulmasta on onni, että nykyarkkitehtuuri kunnioittaa ja tutkii loppukäyttäjiään enenemässä määrin ja niin sanotut
persoona-arkkitehdit, jotka toteuttavat
vain omaa visuaalista ambitiota, ovat
jääneet vähemmälle. Tietenkin heillekin on
paikkansa ja aikansa, joissakin kohteissa.

Ympäristö eri elementtien muodostamana järjestelmänä

Yhteiskunta

Vuorovaikutussuhde

Fyysinen
ympäristö

Ihminen

Sosiaalinen
ympäristö,
toiset ihmiset

Kulttuuri
Ekosysteemi
Kirjasta Ympäristöpsykologia,
Liisa Horelli, 1981
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5.2.

Tila- ja ympäristökokemuksen vaikutus sosialisoitumiseen		

“Ympäristöpsykologisessa kirjallisuudessa
löytää yhä useammin pohdintoja siitä,
miten tilasta muodostuu paikka (place
out of space). Tila on arkkitehdeille eräs
suunnittelun perusyksikkö, kun taas
maallikolle tila on melko epämääräinen
käsite. Vasta kun tila jäsennetään henkilökohtaisesti ja se tehdään merkitykselliseksi esim. siinä toimimalla, muodostuu
siitä paikka.” (Horelli 1981, 85.) Henkilön
oma henkilökohtainen suhde paikkaan tai
tilaan on vuorovaikutuksellista.
Rakennettu ympäristö on ollut osa ihmisen
kokemusta aina sivilisaation alkuajoista
asti tämän päivän metropoleihin.
Nykypäivän ihminen viettää suurimman
osan ajastaan rakennetussa ympäristössä
ja siksi rakennetun ympäristön ja sen
struktuurin tutkiminen on erittäin tärkeää.
(Kopec 2012, xiii.) Ympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa ympäristön
käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin.
Suunnittelijoilla on siis vastuu ennakoida
ja
vastata
käyttäjien
tarpeisiin,
minimoida ympäristön aiheuttamaa
stressiä ja maksimoida käyttäjäkokemus
kaikilla tavoin. Tutkittavana ei ole vain
ympäristön komponentit vaan myös
näiden suhteet. Työ ei ole helppo, mutta
erittäin tärkeää, jotta saavutetaan onnistunut ympäristö. (Kopec 2012, xiv-xvi,
13-14.) Elämä yleisesti on stressaavaa
epävarmuuden, sekavuuden, väsyttävyyden ja vaaran vuoksi, myös joissain
tapauksissa kilpailun, ruuhkan, nopeuden
ja myrkyllisyyden vuoksi. Hyvä ympäristöpsykologian tuntemus ja suunnittelu
voivat minimoida näitä tekijöitä ja pyrkiä
rakentamaan parempia ympäristöjä.
(Kopec 2012, xvi.)
Kopec (2012, 13) esittää, että ihmisen
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ja hänen ympäristön välinen vaikutus
perustuu meidän psykologisiin prosesseihin
suhteessa
ympäristöömme.
Ympäristömme koostuu fyysisistä ärsykkeistä, joita ovat esimerkiksi ääni, valo
ja lämpötila, fyysiset rakenteista, kuten
mittakaava, kalusteet ja käytävät, sekä
symbolisista esineistä kuten kuvan tai
sommitelman tarkoitus. Hyvässä ympäristössä fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen
ympäristö ovat tasapainossa keskenään.
Tila koetaan yleensä kolmiulotteisena, niin
sanottuna maailman jatkeena ympärillämme. Suhteet ja etäisyydet rakenteiden, asioiden ja ihmisten välillä on osa
rakennetun ympäristön kokemaamme
tilaa. Jokainen osaa kuvitella, että tyhjä
toriaukio tuntuu erilaiselta tilalta kuin
ihmisiä täynnä oleva. Amos Rapoportin
mukaan (1977, 9) tilajärjestely, suhteet ja
etäisyydet ovatkin olennaisia näkökohtia
ympäristön suunnittelussa muotojen ja
materiaalien lisäksi.
Rakennetun
ympäristön
seuraukset
vaikuttavat käyttäjiin, ne saattavat liittyä
mukavuuteen, yksityisyyden tunteeseen,
ahtauteen tai ympäristön käyttämiseen.
Usein nämä ovat sattumanvaraisia ja
osa erittäin vaikeasti ennustettavissa.
(Kopec 2012, xiii.) Psykologia, kulttuuri,
mielikuvitus ja elämänkokemus vaikuttavat ihmisen kognitioon ja perspektiiviin.
Näiden suhteiden ymmärtäminen voi
auttaa suunnittelijaa suunnittelemaan
tiloja ja ympäristöjä, joissa ihmiset sosialisoituvat enemmän ja helpommin. (Kopec
2012, xv.)
Ympäristöstä voidaan erottaa sosiaalinen
ympäristö, jonka keskiössä on usein koti
ja perhe. Laajempi sosiaalinen ympäristö

Ympäristön suunnittelulla voidaan
vaikuttaa ympäristön käyttäjien
terveyteen ja hyvinvointiin.

rakentuu ystävistä ja muista tutuista,
koulu- ja työympäristöstä, harrastuksista
ja aatteellisista ympäristöistä. Nämä
muodostavat myös yhteisöjä, joista
useimmille perhe ja suku ovat usein oman
eliniän ylittävä yhteisö. Kulttuuriympäristö ja yhteiskunta välittävät ihmiselle
perinteitä, arvoja ja asenteita. Ihmisen
suhde ympäristöön on vuorovaikutteista
ja se voi olla sopeutuvaa tai ristiriitaista
ja hajottavaa. (Holmila 2001, 2.)
Ihmisen kykyyn toimia ympäristössään
tai liittyä osaksi eri yhteisöjä vaikuttavat
niin hänen ikä, liikunta- ja toimintakyky
kuin tottumukset ja mielikuvat. Ihminen
kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa. Siksi eri ympäristöt
ja ihmiset vaikuttavat ihmisen kehitykseen
ja myös ympäristöön kohdistuvat vaatimukset muuttuvat eri kehityksen vaiheissa.
Eri elämänvaiheet asettavat elinympäristölle eri odotukset, jotta suotuisa kehitys
ja siirtyminen eteenpäin on mahdollista
kohti elämänkaaren täyttymistä. (Salonen
2005, 20; Tapaninen ym. 2002, 85).

Pääasiallisesti meidän arki on sidoksissa
erilaisiin yhteisöihin. Kaikki nämä yhteisöt
toimivat jossain fyysisessä ympäristössä,
joka voi hyvinvoinnin kannalta olla joko
parempi tai huonompi. (Tapaninen ym
2002, 55.) Kaupunki-, lähiö- ja maaseututilat eroavat suuresti toisistaan. Myös
yhteisöt ovat toisenlaisia, kaupunkimaiset
yhteisöt ovat vapaamuotoisempia ja
löyhempiä, kun taas kyläyhteisöt ovat
pienempiä ja tiiviimpiä. Molemmat
ovat tärkeitä. (Tapaninen ym, 2002,
21.) Henkilön synnyin- ja asuinpaikka on
osa hänen elinympäristöä, muuttaessa
saattaa ympäristö jäädä, mutta side
yhteisöihin on silti mahdollista säilyttää.
Vaikka globalisoituvassa maailmassa
kulttuurit samankaltaistuvat, on ihmisillä
silti tarve olla jostain kotoisin. Kotipaikka,
synnyinseutu ja siihen liittyvät mielikuvat
muovaamat
meidän
olemustamme,
persoonallisuuttamme ja arvojamme
ja on osa meidän identiteettiämme.
(Tapaninen ym, 2002, 51.)

85

5.3.

Ihmisen tilallinen käyttäytyminen		

Tapaaminen, kokoontuminen ja toisten
kohtaaminen on mahdollista, mikäli
sopivia paikkoja on käytettävissä.
Ympäristön
suunnittelulla
voidaan
edesauttaa ihmisten sosialisoitumista,
voidaan suunnitella sopivia tiloja, kalusteita, rajata, avata tai sulkea tai muuta.
Hyvä ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia
elämyksiin, vetäytymiseen ja yhteiseen
toimintaan. Yhteisyyttä voidaan edistää
luomalla ympäristöjä, jotka tarjoavat
vaivattoman ympäristön oleiluun, muiden
tapaamiseen ja yhteisen ajan viettämiseen.
Hyvä sosiaalinen ympäristö voi helpottaa
yhteisöön liittymistä. Lopullisesti käyttäjät
muovaavat tilat itselleen ja vasta lopulta
ihmisten käyttö määrittää miten tiloja tai
kalusteita tullaan käyttämään. Se, miten
tilat lopulta koetaan, vaikuttavat siihen
kuinka hyvin tiloissa viihdytään, kuinka
paljon niitä käytetään ja kuinka kauan
tiloissa vietetään aikaa. Tätä on vaikea
ennalta ennustaa, sillä hyvä sosiaalinen
tila on monen tekijän summa. (Tapaninen
ym, 2002, 20, 41.)

Koti
Työ

Omat tärkeät tilat ja niiden väliset reitit
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Suunnittelijan on vaikea ennakoida,
miten rakennettu ympäristö tulee vaikuttamaan esimerkiksi ihmisen ei-sanalliseen
käyttäytymiseen. Ihmisten toiminta on
usein ristiriitaista ja usein me sanomme
ja saatamme jopa luulla toimimamme
eri tavalla kuin ajattelemme. Äly saattaa
ohjata ihmistä suuntaan, joka voi olla
epäedullinen
hänen
biososiaalisen
taustansa kannalta, esimerkkinä tästä on
ympäristösaasteet. Vaikka saattaisimme
tietää, mikä olisi meille hyväksi hyvinvointimme kannalta, esimerkiksi tavata ystäviä
ja lähteä kaupungille, niin valitsemmekin
huonomman vaihtoehdon, kuten kotiin
yksin jäämisen, vain mukavuuden vuoksi.
(Horelli 1981, 48.)

Humphrey Osmond (1957), kanadalainen lääkäri, tutki ihmisen käyttäytymistä julkisissa tiloissa ja havaitsi, että
tietyissä paikoissa ihmiset pyrkivät fyysisestä läheisyydestä huolimatta pysymään
erillään toisistaan, kuten rautatieasemilla
tai odotussaleissa. Hän kutsui näitä
seurapakoisiksi (sociofugal). Kun taas
esimerkiksi ranskalaiset kahvilat pyrkivät
lähentämään ihmisiä, näitä hän kutsui
seurahakuisiksi (sociopetal). Osmond johti
sairaalan vanhusten osaston uudistusta ja
kokeili löydöksiään tilojen suunnittelussa.
Osoittautui, että seurustelu oli merkittävästi vilkkaampaa seurahakuisiessa kuin
seurapakoisessa järjestelyssä. (vrt. Horelli
1981, 147.)
Fyysisen tilan muutoksella voidaan
muuttaa
myös
käyttäjien
sosiaalista käyttäytymistä ja sosiaalista
dynamiikkaa.
Luemme
jatkuvasti
ympäristöämme
ja
käyttäydymme
ympärillä olevan ympäristön ja ihmisten
vaikutuksen alaisena. Pelkästään istuinjärjestystä muuttamalla voimme muuttaa
huoneen dynamiikkaa ja ihmisten kanssakäymistä. Esimerkiksi muutamalla luentosalin samaan suuntaan suunnatut tuolit
ympyrän muotoon viestimme yhteisöllisyydestä, kaikki ovat samalla tasolla ja
samanarvoisia, verrattuna malliin, jossa
kaikki istuvat katsoen luennoitsijaa, jolla
luonnostaan on tällöin jokin ylempi status
tai asema muihin verrattuna. Jos tuolit
asetellaan pieniin ryhmiin tai vaikka
pareittain toisiaan vastaan, kadotetaan
yhteisöllinen ilmapiiri ja muodostetaan
pieniä ryhmiä. Pienemmissä ryhmissä
taas kommunikointi on helpompaa ja
luontevampaa.
Tällöin
rohkeammat
ja äänekkäämmät yksilöt eivät pääse
erottautumaan niin voimakkaasti. Tämä
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on vain pieni esimerkki pelkkien istuimien
järjestelystä yhdessä huoneessa, huomioimatta istuimien väriä ja mukavuutta,
muita kalusteita tai ympärillä olevaa
tilaa, näkymiä, lämpötilaa, ääniä, hajuja
ja tai muita tunteisiin ja kokemuksiin
vaikuttavia tekijöitä. Ympäristöpsykologit käyttävät eri metodeja ympäristön
muokkaamiseen
ja
suunnitteluun
vähentääkseen ei-haluttua käytöstä ja
edesauttaen haluttua toimintaa.
Ensimmäisiä käsitteitä ihmisen tilallisesta käyttäytymisestä loi psykologi
Robert Sommer teoksessaan Personal
Space: The Behavioral Basis of Design
(1969). Hän tutki ihmisen spatiaalista ja
avaruudellista käyttäytymistä etenkin
sosiaalisessa kontekstissa. Hän kuvasi
henkilökohtaisen tilan (personal space)
läpinäkyvänä kuplana ihmisen ympärillä,
johon muut eivät saa luvatta tulla ja joka
on oleellisena osana ihmisen tilallisessa
toiminnassa. Antropologi Edward Hall
tutki teoksessaan The Hidden Dimensions (piilotetut etäisyydet) 1966 ihmisten
tilan käyttöä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja antoi tälle ympäristöpsykologian osa-alueelle nimen proksemiikka.
“Hall osoitti miten ihmiset käyttävät eri
etäisyyksiä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Etäisyyksiä ovat intiimi, persoonallinen, sosiaalinen ja julkinen. Niiden
käyttö on kulttuurista, sosiaaliluokasta ja
iästä riippuvaista.” (Horelli 1981, 21.) Myös
ympäristöviestintä ja ympäristötoiminta,
kuten proksemiikka on osa viestintää.
Ympäristöviestinnässä
käytetään
ympäristöä viestintävälineenä proksemiikan avulla kuten henkilökohtaisen tilan
ja terriotoriaalisuuden muodossa. (Horelli
1981, 100.) Aikaisemmin kappaleessa
kaksi käytiin läpi digitaalisen ja fyysisen

vuorovaikutuksen eroavaisuuksia. Tämä
Sommerin esittelemä tilallinen ja avaruudellinen viestintä jää usein uupumaan
digitaalisessa yhteydenpidossa.
Hissikäyttäytyminen on mielenkiintoinen
esimerkki kirjoittamattomista ympäristön
käyttäytymisen säännöistä. Hississä usein
ihmisen henkilökohtainen tila (personal
space) rikotaan, kun useampi tuntematon ihminen laitetaan pieneen tilaan.
Muut ihmiset tulevat lähemmäksi kuin
mitä yleensä toivoisi, liian lähelle. Tämä
tekee epämiellyttävän tunteen minkä
johdosta otamme katseellamme kiintopisteen, yleensä alhaalta tai alaviistosta, vältämme katsekontaktia muihin
ihmisiin, keho jäykistyy ja pysymme
liikkumattomina ja hengitämme pinnallisemmin tai saatamme jopa pidättää
hengitystä. Fyysisen etäisyyden sijasta
luomme symbolisen etäisyyden. On
hauska huomata, kuinka tunnelma ja
esimerkiksi hengitys muuttuu, kun hissin
ovet aukeavat. Koneen hissien entinen
designjohtaja on kertonut, kuinka Aasian
suurissa kaupungeissa on etenkin nuorilla
naisilla tapana seistä hississä katse
seinään tai nurkkaan päin, näin he välttelevät kontaktia muiden ihmisten kanssa
ja uskottelevat itselleen ollakseen yksin
tilassa. Tämä on kenties osa ihmisen
puolustusmekanismia, kun tuntemattomat
ihmiset tulevat liian lähelle. Olemme silti
oppineet ajan saatossa käyttämään näitä
laitteita, suurin osa niitä pelkäämättä ja
liiaksi asiaa miettimättä. Henkilökohtainen tila on yksilöllinen, mutta kuitenkin
mukautuva ja muuttuva ympäristön,
tunnelman, ajan, tunteen ja sosiaalisten
suhteiden mukaan. Yleensä mitä läheisempi ihminen, sitä lähemmäs hän voi
tulla. On siis hyvä muistaa, että vieressä

Hissikäyttäytyminen on
mielenkiintoinen esimerkki
kirjoittamattomista
ympäristön käyttäytymisen
säännöistä. -- Fyysisen
etäisyyden sijasta luomme
symbolisen etäisyyden .

Liisa Horellin kirjasta Ympäristöpsykologia
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Miten käyttää ympäristöpsykologiaa innovatiivisen
arkkitehtuurin suunnitteluun

Fyysinen terveys
Älyllinen terveys
Emotionaalinen
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Käyttäytymiseen
liittyvä terveys
Henkinen terveys

TERV EYS

Yksilöllinen
vuorovaikutus
Sosiaalinen
vuorovaikutus
Ympäristön
vuorovaikutus

olevan henkilökohtainen tila ei välttämättä ole saman kokoinen kuin itsellä,
jokaisen henkilökohtaista tilaa tulisi kunnioittaa ja huomioida jo suunnittelussa.
(Horelli 1981, 138.)
Me käyttäydymme yleensä eri tavalla
eri
ympäristöissä.
Huomaamatta
me muutamme käyttäytymistämme
ympäristön vaatimaan mahdollisuuksien
mukaan, nämä symboliset aspektit vaikuttavat merkittävästi meidän käyttäytymiseen. Ihmiset oppivat lukemaan
ja tulkitsemaan fyysisen ympäristön
tarjoamia vihjeitä ja symboleja, suurin
osa käytöksen muutoksesta on opittua
ja kulttuurisidonnaista, mutta osa myös
pohjautuu lakeihin ja sääntöihin, kuten
liikennesäännöt. Esimerkiksi hautausmaalla käyttäydytään eri tavalla kuin
vaikka leikkipuistossa. Opimme jo lapsuudesta madaltamaan ääntämme kirjastoissa, museoissa ja uskonnollisissa tiloissa.
Tiedämme, että baareihin, klubeille
ja rockkonsertteihin voimme pukeutua
provokatiivisemmin. Nämä ympäristön
tarjoamat vihjeet ja muiden ihmisten
käytös ja eleet muokkaavat omaa toimintaamme. Lisäksi on olemassa joukko
tiedostettuja ympäristön käyttöön liittyviä
normeja, joita me sen suurempia miettimättä noudatamme. Esimerkiksi emme
yleensä siirtele kovin paljon kalusteita
julkisilla paikoilla, ravintoloissa tai hotellihuoneissa. Hassulla tavalla nämä usein
liikuteltavissa olevat kalusteet pysyvät
paikoillaan, vaikka niiden siirtäminen
saattaisi helpottaa meidän käyttäytymistä, kuten vaikka muiden kanssa seurustelua. (Horelli 1981.)

kognitio on spesifioidumpi konsepti, joka
viittaa siihen, kuinka ihmiset ymmärtävät, diagnosoivat ja ovat yhteydessä
ympäristöön. Tilallinen kognitio on tietty
ajatteluprosessi, joka auttaa ihmisiä
navigoimaan tilassa ja ympäristössä.
Suurin osa muodostaa tilasta kognitiivisen kartan, kuvallisen tai kaavamaisen kuvan siitä, miten tila on järjestetty. Liikkuessamme tilassa näemme
siellä olevien esineiden ja kalusteiden
volyymin ja syvyyden. (Kopec 2012, 50.)
Maantieteellisten karttojen lisäksi ihmiset
muodostavat henkisiä karttoja, jotka
kuvaavat ihmisten, esineiden, tilanteiden
ja paikkojen tärkeitä ominaisuuksia ja
yhteyksiä. Samoin kuin maantieteelliset kartat, toiset henkiset kartat ovat
tarkempia kuin toiset. (Van Gorp &
Adams 2012, 24.)
Ihminen hakee ja muodostaa ympäristössä omia tiloja ja paikkoja. Merkityksellinen paikka syntyy usein kokemuksesta.
Ympäristö muovaa käyttäjiään ja luo
sosiaalisia merkityksiä ja myös toisinpäin.
Ihminen muokkaa ympäristöään ja
antaa ympäristölle tai tilalle esteettisiä
ja toiminnallisia arvoja. Ihminen myös luo
henkisesti omia tiloja ja paikkoja ympäristöihin. “Pienen lapsen oma paikka ruokapöydässä voi muodostua niin tärkeäksi,
että kun hän vieraiden vuoksi joutuu siitä
luopumaan, saa hän raivokohtauksen.
Balettiharjoituksissa oppilaat menevät
jatkuvasti samalle kohdalle lattiaa ’omalle
paikalleen’, vaikka sitä ei ole millään
fyysisellä keinolla merkitty jne.” (Horelli
1981, 86.)

Kognitio on ajattelemisen, tiedon ja
informaation prosessointia. Ympäristön

Perustuu Maria Lorenan puheeseen "Sensing architecture" (2016)
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5.4.

Ympäristön kokeminen ja tunteet		

Ympäristön kokeminen sisältää ympäristön
havaitsemisen, kognition ja arvioinnin
samanaikaisesti limittyen. Yhdessä nämä
muodostavat
kokonaisvaltaisemman
kokemisprosessin. Ympäristön havaitseminen on jatkuva kehä ja monimutkainen
prosessi. Ympäristö herättää meissä
myös tunteita. Usein nämä tunteet ovat
jäsentymättömiä ja monitasoisia. Hyvä
ympäristö
tarjoaa
mahdollisuuksia
elämyksiin, vetäytymiseen ja yhteiseen
toimintaan. Laadukas ympäristö vastaa
myös käyttäjän esteettisiin tarpeisiin.
Esteettinen tila on kulttuuriin, aikaan ja
paikkaan sidonnainen. (Tapaninen ym,
2002, 21, 43.)
Tunteiden
tutkiminen
on
tärkeää
suunnittelun kannalta, sillä tunteet ovat
avainasemassa kokemukseen ja ne
vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen.
Käyttökokemuksen (user experience)
tutkituin näkökohta onkin tunteet,
mutta niiden tutkiminen on vain yksi
tapa oppia käyttäjän kokemuksesta.
Tunteiden reagoinnin jälkeen emotionaalinen reaktio kasvaa ja sekoittuu usein
toimintaan ja tulkinnan prosessiin. Myös
tunnelma ja muiden ympärillä olevien
ihmisten tunteet vaikuttavat käyttäjän
omiin. (Battarbee 2005, 52.) Pidempiaikaisten seurausten tutkiminen on
erittäin vaikeaa, mutta Katja Battarbeen
mukaan (2005, 52, 58) hyvän käyttäjäkokemuksen tutkimisessa olisi seurattava
kokemuksen ja arvioinnin kehitystä
pidemmällä aikavälillä ja kokonaisvaltaisemmin. Tunteita voidaan tutkia havainnoimalla ja biometrisilla apuvälineillä. Jos
tunteet halutaan verbalisoida, ne ovat
aina jonkun tulkintoja. Useimmat ihmiset
ilmaisevat tunnettaan, tietoisesti tai ei,
mikroilmeillä ja -eleillä, kehon asennolla,
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äänellä, katseella ja niin edelleen. Monet
näistä ovat selvästi havaittavissa, vaikka
usein käyttäjä luulee osaavansa peittää
ne. Tutkimukset sosiaalisesta vuorovaikutuksesta esittävät, että yleensä ihmisiä
motivoi merkityksen etsiminen, ei tunne.
Tunteet ovat voimavaroja, työkaluja
ja niiden arvo riippuu niihin liittyvästä
merkityksestä. Tämän voi nähdä mittakaava erona. Tunteet, niin negatiiviset
kuin positiiviset, ovat elementtejä, jotka
vaikuttavat kokemuksen tulkintaan ja
merkitykseen. (Battarbee 2005, 58, 61.)
Tunne on kokemus ja kaikki suunnittelu
on tunteiden suunnittelua, tunteet
dominoivat valintaa ja päätöksentekoa, tunteet kommunikoivat persoonallisuutta, muodostaa ihmissuhteita ja
antaa asialle merkityksen. Hedonistinen
psykologia viittaa siihen, että ihmisten
käyttäytymistä ohjaa pyrkimys iloon sekä
nautintoon ja tyytymättömyyden välttämiseen. (Van Gorp & Adams 2012, 6.)
(Battarbee 2005, 52.)
Teemme lukuisia päätöksiä tunteidemme
pohjalta. Tunne saattaa ohjata meitä
kulkemaan tiedostamatta tiettyjä reittejä,
valitsemaan toisen puolen kadusta tai
esimerkiksi kiertämään jonkin esteen.
Tunne ohjaa myös sosiaalista käyttäytymistämme, aloitammeko keskustelun
ihmisen kanssa, hymyilemmekö hänelle
vai kierrämmekö kaukaa. Huomio valitsee
tärkeän informaation ja keskittyy siihen
ja jättää huomiotta asiat, joita pitää
epäolennaisina, yksinkertaisesti ohittaa
ne huomiotta. Tunne on energiaa, joka
laukaisee, motivoi ja ohjaa huomiota ja
käyttäytymistämme. Ihminen tekee satoja
näennäisesti vähäpätöisiä päätöksiä
joka päivä ja yksinkertaisesti tunne on

Tunteiden muodostuminen ja kokemuksen aistiminen
kuulostaa teoriassa monimutkaiselta, etenkin kun nämä
tapahtuvat tiedostamatta ja jäämme pohtimaan näitä
harvoin, mutta aihetta voisi yrittää avata esimerkillä.
Kaupungilla kierrellessä, etenkin ehkä ulkomailla,
saattaa kuljeskellessa löytää jotain todella mielenkiintoista, joka herättää huomion ja pysäyttää, kuten
kuulemme jonkun soittavan kaunista musiikkia. Näemme,
kuulemme tai haistamme esteettisesti jotain niin
kaunista tai mielenkiintoista jota meidän on päästävä
tutkimaan lähemmin. Yleensä tämä asia tai kokemus
havaitaan ensimmäisenä tunteilla, jokin herättää meissä
tunnereaktion, jonka jälkeen alamme rationalisoida
nähtyämme tai kuultuamme. Mielenkiintoinen asia vie
huomiomme ja haluamme nähdä, kuulla ja kokea lisää.
Mitä enemmän asiaa tutkimme, alkaa myös muut asiat
vaikuttaa kiinnostuksen kohteeseen, kuten ympäristö,
muut ihmiset ja heidät reaktionsa. Ehkä asia ei ollutkaan
niin mielenkiintoinen? Kenties musiikki oli kaunista,
mutta soittaja ja hänen ympäristönsä olivat luotaantyöntäviä. Jos ympäristö ja ihmiset olisivat olleet kohdallaan,
olisi kulkija kenties mennyt lähemmäs nauttimaan musiikista. Ehkä hän olisi tanssinut tuntemattoman kanssa
ja saanut elinikäisen muiston tapahtumasta. Joka kerta
jälkeenpäin kyseisen kappaleen kuullessaan hän muistaa
tuon kyseisen hetken, miettii tanssi kumppaniaan ja
haistaa ehkä mielessään ympärillä olevat kasvit tai
muuta. Ilo ja hauskanpito ovat sosiaalisia ulottuvuuksia,
usein ne ovat parhaimmillaan ja miellyttävämpiä, kun
muut ihmiset ovat ympärillä jakamassa niitä. Battarbee
(2005, 56) muistuttaa, että ilo ja hauskanpito eivät ole
jonkin tuotteen tai edes välttämättä tilan tai ympäristön
ominaisuuksia, vaan ne ovat seurausta niiden käytöstä ja
yleensä yhdessä muiden kanssa.
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ratkaiseva tekijä tässä päätöksenteossa.
Tiedostamattomat tunteet vaikuttavat
käyttäytymiseemme automaattisesti ja
huomaamatta. Toisin sanoen, emme
yleensä “kuule” näitä ajatuksia liittyen
tiedostamattomaan prosessiin, mahdollisesti siksi, että reagoimme nopeammin
kuin mielemme ehtisi tämän verbalisoida.
Yksi esimerkki tällaisesta fyysisestä stimulaatiosta on kiihtynyt sydämen syke tai
mikroilmeen muodostuminen kasvoille.
Oikeastaan vasta fyysisen reaktion
jälkeen osaamme analysoida sen aiheuttajaa. Mitä voimakkaampi emotionaalinen kokemus on, sitä alhaisemmat
kykymme on tietoisesti arvioida tilanteen
etuja ja haittoja. Tämä tekee meistä
helppoja kohteita markkinoijille ja mainostajille. (Van Gorp & Adams 2012, 6, 9,
26.) Yritykset ja niiden tilat usein pyrkivät
viestimään tiettyä kokemusta tai tavoitetta tunteiden avulla, kaupat haluavat
meidän huomiomme, kirkko kunnioitusta,
ravintola mielihyvää ja esimerkiksi mielisairaala pyrkii rauhoittamaan. Suunnittelijoiden onkin mietittävä mitä rakennuksella ja tilalla pyritään ilmaisemaan ja
minkälainen ympäristösuhde käyttäjään
halutaan. (Horelli 1981, 112.)
Luomalla tehokkaan moniaistinvaraisen
tunnekokemuksen
tuotteesta,
tilasta
tai palvelusta, brändit (tai tuotemerkit)
saavat meidän huomion ja upottavat
voimakkaita muistoja muuttaen ostokäyttäytymistämme ja edistäen brändiuskollisuutta (merkkiuskollisuus). (Van Gorp &
Adams 2012, 11-12.)
“Kuluttajien mieltymykset ja uskomukset
eivät ole yksilöllisiä, vaikka pitkään niin
ajateltiin. ...pidämme samoista tuotteista,
koska muiden ihmisten toimien ja reakti-
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oiden havainnoiminen on meille luontevaa
ja helppoa. Tulkitsemme muiden tunnetiloja, pohdimme päätöksiä toisten
näkökulmasta, koemme empatiaa ja
mukaudumme erityisesti oman viiteryhmämme käytökseen.” (Halko & Hytönen,
2014.)
Vaikka haluaisimme uskotella itsellemme,
että teemme harkittuja ja tietoisia
päätöksiä, niin tutkimuksissa on käynyt
ilmi, että lähes kaikissa tapauksissa me
rationalisoimme tunteitamme niin, että
päätökset ovat yhtenäisiä tunteiden
kanssa. Tämä johtuu osittain meidän
aivorakenteesta, joka voidaan jakaa
kolmeen osaan; isot aivot, väliaivot ja
pikkuaivot. Tunteet on sanottu olevan
peräisin kaikista aivojen osista. Isot aivot
vastaavat kaikkein primitiivisimmistä ja
tiedostamattomista toiminnoista, kuten
elintoiminnoista, ruokaan ja lisääntymiseen liittyvistä vaistoista. Tätä aivojen
osaa voi syyttää siitä, miksi fyysinen
vetovoima on usein sellaista jota emme
osaa selittää ja joka on tahatonta.
Yleensä ei tarvitse miettiä onko jokin asia
kaunis tai ei, se vain on. Pikkuaivot taas
ovat meidän tajuntaa ja ymmärrystä
varten. Tässä osassa rationalisoimme ja
arviomme muiden aivojen osien primitiivisiä vaistoja, ärsykkeitä ja tiedostamattomia toimintoja, harkitsemme ja teemme
päätöksiä toiminnasta ja seurauksista.
(Van Gorp & Adams 2012, 30-31.)
Emme anna yhtäläistä painoa negatiivisille ja positiivisille kokemuksille. Tutkijat
ovat osoittaneet, että negatiiviset
kokemukset vaativat enemmän huomiota
ja siksi saavat enemmän psykologista
painoa kuin myönteiset kokemukset. Siksi
negatiivinen kokemus jättää vahvemman

muiston kuin positiivinen. Tunteita herättävät kokemukset vaikuttavat myös
tapahtumaa ennen oleviin muistikuviin.
Ihmisillä on heikommat muistikuvat
tapahtumista juuri ennen negatiivista
kokemusta verrattuna muistikuviin tapahtumista juuri ennen positiivista kokemusta.
Kun suunnittelemme tunteita, suunnittelemme todellisuudessa emotionaalisia
reaktioita, joita tuote, tila tai palvelu
herättää. Käyttäytyminen on todellinen
tuotos vuorovaikutussuunnittelussa interaction design. (Van Gorp & Adams 2012,
11, 51.) Tiloja ja ympäristöjä suunniteltaessa juuri vuorovaikutussuunnittelu on
tärkeää.

Biologinen

Sosiaalinen

Käyttäytyminen

Ympäristö
Kirjasta Environmental psychology for Design,
Dak Kopec, 2006
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5.5.

Hyvän ympäristön yhtäläisyyksiä		

On tärkeää muistaa, että ihmisen hyvä
ympäristö tai esteettinen arvio koostuu
muustakin kuin pelkästään objektiivisesta
aineesta ja teknisestä todellisesta maailmasta, tähän sekoittuu tunteiden lisäksi
myös aistit, kokemus, muistot, kuvitelmat
ja mielikuvat sekä aika, kulttuuri, yksilö ja
tilanne. Se on sekoitus kohteen ominaisuuksista ja arvioijan omasta tulkinnasta.
Siksi ei voida tehdä täysin yleispätevää
normia kauneudelle, estetiikalle tai
hyvälle kokemukselle, mikä tekee suunnittelusta erittäin vaikeaa (Tapaninen ym,
2002, 86 ; Horelli 1981.)
Joitakin yhtäläisyyksiä ja yleistyksiä
voidaan hakea, mutta usein esteettinen
ja viihtyisä tila koetaan hyvin yksilöllisesti. Usein hyvään ympäristöön koetaan
kuuluvan luonnon elementtejä, kuten
vettä, vihreyttä ja päivänvaloa, myös
rakennetussa ympäristössä. Luonnontila
koetaan usein elvyttäväksi, stressiä
helpottavaksi
ympäristöksi.
Suomalaiset nauttivatkin usein luonnon ääressä
oleilusta, vaikka valtaosa asuukin joko
taajamissa tai kaupungeissa. Useimpien
ihmisten lempipaikka onkin kotona tai
luonnossa. (Tapaninen ym, 2002, 21,
83, 86, 90.) Horelli kuvaa kirjassaan
(1981, 89) kuinka “esteettiset ominaisuudet liittyvät paikan yleiseen ilmastoon
(ambienceen), joka vaikuttaa piristävästi
henkilön emotionaaliseen perusvireeseen
ja sitä kautta mielentilaan. Vastaavasti
ankea ympäristö laskee perusvirettä ja
aiheuttaa kielteisiä tunnesävyjä. Toistaiseksi tutkimuksia on tehty verrattain
vähän.”

Kirjasta The Concise, Townscape, Gordon Cullen, 2006
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Tietämys ja ymmärrys meidän neurobiologisista suhteista ihmisten ja ympäristön
välillä on vielä erittäin vähäistä. Tietä-

mystä saavutettaisiin Dak Kopecin
mukaan yhdistämällä sosiaalisen, biologisen ja neurobiologisen osaamisen
suunnitteluun. Jatkuvalla tutkimuksella
ja suuremmalla huomioinnilla voimme
arvioida ja oppia suunnittelun vaikutuksesta ihmisten kokemukseen. (Kopec
2012, 39-41.)
Rapoportin (1977) muukaan hyvää arkkitehtuuria tai rakennustaidetta kuvataan
usein sanoilla ’yllätyksellisyys’, ’moniselitteisyys’, ’harmonia’ ja ’hallittu vaihtelu’.
Smith (1979) puolestaan esittää, että
vaihtelu virittää sopivasti vastaanottajan mielenkiinnon, järjestys puolestaan
palauttaa mahdollisuuden tunnistaa
kohde tutuksi ja turvalliseksi. Horelli (1981,
90) yleistää, että “maallikot pitävät
yksinkertaisesta symmetriasta (vrt. Pietarinen, 1980), arkkitehdit monimutkaisesta
symmetriasta ja taiteilijat asymmetriasta.”
Usein ihmiset hakeutuvat rauhoittaviin
ympäristöihin, kun kaipaavat lepoa,
lomaympäristöt ovatkin usein täynnä
rauhoittavia
ärsykkeitä.
Mielenkiintoinen esimerkki on näkymät ja niiden
rauhoittava vaikutus. Ihmiset ovat usein
valmiita tekemään vähän enemmän
töitä tai maksamaan ekstraa saadakseen
paremman näkymän ja miellyttävämmän
ympäristön ja nauttimaan näkymän
rauhoittavuudesta. (Kopec 2012, 26.)
Liisa Horelli esittää kirjassaan (1981)
esimerkkejä
mielikuvia
herättävistä
ympäristöistä, joissa ihminen näyttää
olevan
sopusoinnussa
ympäristönsä
kanssa “Verkkaisesti lämpiävä sauna
järven rannalla, syreenin varjostama
kiemurteleva
kylänraitti,
Jokikatu
vanhassa Porvoossa, Etelä-Ranskan
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pikkukaupungit, San Geminianon tornit”.
Jokainen voi miettiä mielessään omaa
mielikuvaa täydellisestä maisemasta
tai ympäristöstä. Usein tähän liittyy
ilahduttava muisto, kokemus tai tunnetila,
mutta myös hetkessä ja ajassa olemista,
pysähtyneisyyttä ja hetkestä nauttimista.
Kiireisessä arjessa ei välttämättä edes
ehdi huomioida ympäristöään, vaan
parhaat muistot syntyvät hitauden ja
paikallaanolon seurauksena.
Hyvän ympäristön ominaisuudet tukevat
ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta (Horelli 1981, 197). Hyvässä
ympäristössä ihminen kokee merkityksellisiä ja ilahduttavia kokemuksia yksilönä ja
yhdessä muiden kanssa. Hyvä ympäristö
tarjoaa mahdollisuuden ja hyvät puitteet
muiden kohtaamiseen ja yhdessäoloon.
Myös mahdollisuus ajan tuomiin uusiin
harrastuksiin ja spontaaniin yhdessätekemiseen. Yksityisyyden vastapainona
ihmiselle on tärkeää yhteisyys, tuntea
yhteenkuuluvuutta
muiden
ihmisten
kanssa ja olla osana yhteisöjä.

Turkkilaisille kuuluu joutilaisuuden
tavoitteleminen, tälle on oma sanansakin, keyi f, ja se on osa turkkilaisten
arkipäivää. Alun perin arabiankielinen
termi tarkoittaa tunnelmasta juopumista.
Keyi fiä on esimerkiksi päämäärätön
käveleminen, pitkä kiireetön aamiainen,
laiskottelu ja pitkä teehetki. "Jos joku
luulee, että keyi f ei ole hyödyllistä, hän
erehtyy. Joutilaisuus tuo mukanaan iloa,
riemua, autuutta ja korkeapainetta."
(Rinne 2013, 64-71.) Kiireisessä arjessa
voisimme kaikki ottaa pieniä keyi f-taukoja
välillä elämäämme, nauttia toisten
ihmisten seurasta ja joutenolosta.

Kuva: pinterest
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Valitsin kolme helsinkiläistä uudehkoa
tilaa, joita tarkastelin, tutkin ja analysoin
etenkin tilojen sosiaalisista näkökulmista. Tarkastelin muun muassa kuinka
hyvin tilat houkuttelivat käyttäjiä, minkälaisia ja ikäisiä kävijöitä tilaa käyttivät,
mitkä olivat suosittuja paikkoja ja pyrin
arvioimaan miksi. Lisäksi miten tiloihin
tullaan, miten tila on jaoteltu ja etenkin
kuinka hyvin ihmiset kohtaavat muita
ihmisiä tilassa. Valitsemani esimerkki
tilat ovat Starbucks -kahvila Akateemisen
kirjakaupan tiloissa Esplanadilla, Kaisakirjasto Helsingin yliopiston pääkirjasto
sekä uusi Kampin kauppakeskuksen
Kortteli -ravintolamaailma.
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6.1.

http://www.city.fi/opas/kahvilajatti+starbucks+rantautui+helsingin+keskustaan/7626

Valokuva 12.4.2017
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Starbucks Akateemisen kulma		

Starbucks on monikansallinen jätti, ketjukahvila, joita sijaitsee ympäri maailmaa.
Kahvilabrändi on onnistuneesti osannut
yleensä luomaan rennon olohuonemaisen
kahvilailmeen ja tunnelman, joka sopii
hyvin monelle asiakkaalle. Yrityksen
kahvilat ympäri maailmaa vastaavat
samaa tyyliä ja näin matkustaessasi
toiselle puolelle maailmaa löydät aina
jotain tuttua ja turvallista: Starbuckskahvilan, johon on aina helppo tulla.
Starbucksin Suomeen tulosta oli pitkään
puhetta ja epäilyksiä. Suomalainen kahvilakulttuuri ja meidän tarkka tietynlainen
kahvimakumme saattoi pitkittää brändin
saapumista. Ensimmäinen kahvila avattiin
vuonna 2012 ensin Helsinki-Vantaan
lentokentälle, jossa myynti oli varmaa
vähintään kansainvälisten matkustajien
joukossa, mutta samalla voitiin testata ja
saada kommentteja suomalaisilta kuluttajilta. Suosiohan oli taattu, ja kuukausia
oli kahvilaan kymmenien metrien jonot.
Akateemisen tiloihin Pohjoisesplanadin
ja Keskuskadun kulmaan brändi avasi
kahvilansa vuonna 2013 ja myös tänne
jonotettiin kuukausikaupalla.
Helsingin keskustan kahvilan tyyli
on tuttua Starbucks-henkeä, mutta
kyseiseen kahvilaan on panostettu erityisellä tavalla. Alvar Aaltoa ja rakennuksen
arkkitehtuuria on tilassa haluttu kunnioittaa muun muassa Aallon valaisimilla.
Muutenkin kalusteisiin ja pintoihin on
panostettu ja kalusteet ovat suurimmaksi
osaksi Artekin valikoimasta ja suomalaisille tuttuja. Yleensä brändi ei käytä
paikallista muotoilua kahviloissaan, joten
tässä he ovat tehneet selvästi poikkeuksen.
Kahvilan sijainti on lähes täydellinen,
vilkkaan Esplanadin ja Stockmannin
tavaratalon
risteyksessä,
näkyvällä

paikalla ja osana kirjakauppaa.
Analysoin tilaa paikan päällä keskiviikkona
12.4. alkuillasta kello 18.30-19.30 välisenä
aikana. Kahvilassa oli yllättävän hiljaista.
Kahvilaan oli tullut kaiken ikäisiä asiakkaita, niin yksin, pareittain kuin isommallakin porukalla. Molemmat paikalla
olevat isommat porukat koostuivat
nuorista (noin 15-20 vuotiaista). Tila on
näkyvä julkinen tila, johon uskoisin melkein
kenen tahansa tulevan. Artekin kalusteet
saattavat jonkun silmään näyttää liian
kalliilta, ja mielikuva kalliista kahvilasta
voi siten syntyä (edullisia Starbucksin
tuotteet eivät olekaan). Suomessa jostain
syystä nuoret teinitytöt ja nuoret aikuiset
ovat ottaneet kahvilan omakseen. Tämä
saattaa vähentää vanhempien asiakkaiden määrää. Kyseisenä päivänä
molemmilla oviaukoilla oli isommat
nuorien muodostamat hieman äänekkäät
ystäväporukat. Heidän äänet ja olemus
saattaisivat
vähentää
vanhempien
asiakkaiden tuloa kahvilaan. Silti tuona
aikana myös aikuisemmat asiakkaat
tulivat sisään. Starbucksilla on vahva
helposti lähestyttävä brändi, jonka
matkustavat suomalaiset tuntevat jo aika
hyvin entuudestaan ulkomaanmatkoilta.
Brändin saapuminen Suomeen aiheutti
paljon keskustelua ja moni on varmasti
halunnut tulla vain mielenkiinnosta tilaa
katsomaan. Tilassa on lämmin tunnelma
ja jokseenkin aidon oloinen, ketjukahvilan
kliseisiä asioita lukuun ottamatta. Brändi
haluaa näyttää enemmän kulmakuppilalta kuin ketjukahvilalta, ja onnistuu siinä
ihan hyvin. Kahvilasta on erittäin suosittua
tilata kahvijuomat myös mukaan ja take
away -kupeista onkin syntynyt brändin
yksi tunnistettavimmista mainoskappaleista. Itseään kuvaavat nuoret tytöt
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Aukeaman kuvat: Rauno Traskelin, http://nordicdesign.ca/starbucks-fans-finnish-design-classics/

päivittävät sosiaaliseen mediaan omakuviaan (selfie) take away -kuppeineen.
Tuosta omalla nimellä olevasta pahviesineestä onkin muodostunut yksi yrityksen
tunnuskappaleista, joka myös on osana
osallistamassa ja personoimassa kahvilakokemusta. Jossain vaiheessa kulki
huhukin, että brändin työntekijät kirjoittivat tahallaan tilaajan nimen vähän
väärin mukiin, jotta he ottivat tästä
valokuvan ja jakoivat ystävilleen ja
sosiaalisen mediaan. Erittäin edullista ja
tehokasta mainontaa. Kyseisenä päivänä
nimet mukeissa näyttäisi olevan oikein,
eikä kukaan näytä kiinnittävän tähän
mitään huomiota. Myös itseään logon
edessä kuvaavat teinit ovat poissa.
Kahvilan tunnelma koostuu lämpimistä
väreistä ja aidoista materiaaleista.
Tilassa ja kalusteissa on käytetty paljon
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aitoa puuta, myös aito patinoitunut
nahka, kivilattia, betoni, musta metalli,
juuttiköysi, tummat ja pehmeät sävyt ja
miellyttävä valaistus ovat osana luomassa
tunnelmaa. Liiketilalle tunnusomaiset
isot ikkunat tuovat paljon luonnonvaloa
tilaan. Isot ikkunat myös mahdollistavat
näkymät vilkkaalle kadulle kaupunkielämään. Oikeastaan jokaiselta paikalta
on mahdollista nähdä ulos, joka mahdollistaa tuttuihin törmäämisen, onhan tila
myös niin keskeisellä sijainnilla. Ikkunoihin
liittyy myös sosiaalinen puoli, istumapaikat
ovat lähinnä sijoiteltu ikkunoiden viereen
ja tässä istuessaan tuntee olevansa osana
kaupungin elämää. Ikkunoista on helppo
ja mukava seurata Esplanadin tunnelmaa
ja kulkevia ihmisiä. Ikkunat toimivat
myös toisinpäin. Kadulla ohikulkijoista
monen pää kääntyy kahvilan kohdalla
ja he kurkkaavat sisään, mahdollista

ehkä nähdä tutut kasvot sisällä. Myös
kahvilan äänet ja tuoksut ovat luomassa
tunnelmaa. Kahvin miellyttävä tuoksu
ja kahvin teon äänet herättävät kahvin
houkutukselle. Kahvilan äänimaailmassa
osana ovat myös henkilökunnan keittiössä
ja kassalla häärääminen, kylmälaitteiden humina, taustalla soiva hiljainen
ja leppoisa loungemainen musiikki,
tyttöjen kikatus ja juttelu, askelten äänet
ja puheen sorina. Asiakaspalvelija tuntui
mukavalta ja hänen jutustelu tuntui
luontevalta. Yllättävän moni hymyilee
ja jutustelee takaisin asiakaspalvelijalle
tilausta tehdessään.
Yleensä ihmiset tulivat tilaan yhdessä
jonkun kanssa, jokunen tuli etukäteen ja
odotti sisällä ystävää tai perheenjäsentä.
Muutama tilasi tuotteen mukaan. Asiakaskävijäsegmentti oli yllättävän laaja. Jo

edellä mainittujen nuorisoryhmien lisäksi
oli nuoria aikuisia tapaamassa ystäviään,
treffeillä, työskentelemässä ja nauttimassa kahvituotteita. Lisäksi tilassa oli
yksi vanhempi rouva yksin lukemassa
kirjaa sekä pari vanhempaa aikuista
miestä, todennäköisesti ystäviä, viettämässä yhdessä aikaa. Myös todennäköisesti äiti ja nuori poika tulivat yhdessä
kahville lähtiessäni. Asiakkaat levittäytyivät aika vapaasti, ikkunalla olevat
nojatuolipaikat näyttivät olevan suosituimpia. Etenkin yksin tulijat katsoivat
mahdollisuuksien mukaan muita asiakkaita silmiin, mutta hymyä tai keskustelua ei näyttänyt syntyvän muuta kuin
asiakaspalvelijan kanssa.
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1

Keskuskatu

2

8
6

5

4

minä

9
ikkunan takana
vilkuttava ystävä

1

Teinityttöporukka, 15-20v, 6 henkilöä.
Hihitystä, kova äänistä juttelua, välillä istuivat
sylikkäin tai samalla tuolilla, puhelimet!

2

Kaksi miespuolista ystävää (tai esim veljekset?),
n.35-45v. Istuivat vierekkäin, rauhallista keskustelua.

3

Kaksi naispuolista ystävää, noin kolmekymppisiä.
Istuivat vastakkain, hyvä katsekontakti, rauhallista keskustelua, välillä puhe yltyi kovemmaksi.

4

Rouva, n.50-60v., yksin lukemassa kirjaa. Välillä
seurasi elämää ikkunan toisella puolella.

5

Mies, n.35, yksin työskentelemässä kannettavan
tietokoneen kanssa. Keskittyi täysin työntekoon.

6

Nuori pariskunta, n.25v, kuiskuttelivat
keskenään, paljon ujoja hymyjä ja pieneiä kosketuksia, keskittyivät täysin toisiinsa.

7

Nuorisoporukka, tyttöjä ja poikkia, n. 15-20v,
8hlöä, kikatusta, huutelua ja juttelua. Osa
porukasta muodosti pienempiä ryhmiä.

7

Vanhempi nainen ja nuorempi poika, äiti ja
poika? Ei kommunikointia keskenään.

3

Pohjoisesplanadi

Starbucks Aleksanterinkatu
Oheisesta kartasta näkee asiakkaiden valitsemat paikat ja tilan
yleisen layoutin.
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6.2.

Kaisa-kirjasto

Helsingin
Kaisaniemessä
sijaitseva
vuonna 2012 valmistunut Anttinen Oiva
Arkkitehtien suunnittelema Kaisa-talo on
Helsingin yliopiston rakennus ja pääasiallisesti siellä toimii yliopiston pääkirjasto. Opiskelijat ja myös muut, kuten
freelancer- ja etätyöntekijät, ottivat tilan
hyvin haltuun avauksesta lähtien. Kirjastossa on normaalien kirjastopalveluiden
lisäksi panostettu erityisesti erilaisiin
työskentelypisteisiin, kuten muun muassa
sähköpistokkeellisiin työpöytiin, erilaisiin
rennompiin nojatuoleihin sivupöydillä,
tietokoneellisiin
työskentelylooseihin,
varattaviin ryhmätyötiloihin ja puhelinkoppeihin. Lisäksi ei ole unohdettu
eväspisteitä, keittiötä, vesipisteitä, kahviautomaatteja, kahvilaa ja ylimmästä
kerroksesta löytyy myös avoin parveketila
upeilla näkymillä Kruununhaan kaupunginosaan. Myös parvekkeella voi työskennellä tai pitää esimerkiksi evästauon.

http://uutiset.helsinki.fi/2014/05/07/kaisa-kirjastotayttyy-joka-paiva/#.WPUnU2PmRE4

Tuomas Uusheimo http://uusheimo.photoshelter.com/
image/I0000gItCteacJec
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Kävijälle näyttäisi siltä, että kohde on
saatu onnistuneesti suunniteltua kokonaisvaltaisesti, aina pienempiin detaljeihin asti,
kaikki ovat linjassa muun arkkitehtuurin
kanssa. Tilan avaruus, vaaleus, materiaalien raikkaus, arkkitehtuurin yllätyksellisyys, suurien ikkunoiden luonnonvalo
ja näkymät kaupunkikeskustaan sekä
valittujen kalusteiden laadukkuus ovat
osa onnistunutta kokonaisuutta. Tila on
mielestäni erittäin inspiroiva ja tilassa
on erittäin hyvä tilankäyttö, avaran ja
valoisan aulakeskuksen rinnalle on saatu
suunniteltua riittävän pieniä ja suojaisia
työskentelypisteitä, joissa on helppo keskityttyä työskentelyyn, mutta silti usein
aukeaa avara ja valoisa näkymä.
On mielenkiintoista huomata kuinka
ihmiset tulevat kirjastoon työskente-

lemään, lukemaan tai touhuamaan
muita omia juttuja. Osa tulee vain
hetkeksi, esimerkiksi selaamaan lehden,
osa työskentelee koko päivän. Tiloissa
vallitsee kirjoittamaton työskentelyrauha
ja hiljaisuus, mutta silti tilassa ollaan
yhdessä. Tämä “yksin yhdessä” (together
alone) on mielenkiintoinen konsepti, joka
mielestäni kuvaa meidän ihmisten yhteisöllisiä ja seuranhakutarpeita. Sama
vallitsee esimerkiksi uusissa erilaisissa
learning hub:eissa, jotka ovat tulleet
vastaamaan vastaavaan etätyöskentelytarpeeseen. Ihmiset tekevät yksin työtä
yleensä kannettavalla tietokoneella, mutta
silti he ovat muiden ihmisten joukossa. Se
on mielestäni hiljaista yhdessäoloa. Tämä
on usein miellyttävämpää ja inspiroivampaa, kuin yksin työskentely esimerkiksi
kotona. Vaikka ihmiset eivät välttämättä
kommunikoi keskenään, syntyy usein silti
monenlaista vuorovaikutusta, kuten katsekontaktit, ilmeet, yhdessä kalusteiden
siirtelyä tai muuta. Myös irtautuminen
työstä yleisillä paikoilla on helpompaa,
voi kävellä kadulle ja tavata ihmisiä,
hakea kahvin kahvilasta tai tavata tuttuja
yleisillä paikoilla. Tämä on ominaista
etenkin nuoremmalle sukupolvelle, jotka
eivät enää kaipaa omia työhuoneita
tai konkreettista paikkaa työskentelyyn.
Richard Florida on tutkinut etenkin niin
sanotun luovan luokan työskentelytapoja
ja -paikkoja. Samalla, kun työskentelee
ihmisten ympäröimänä, voi heitä tutkiessaan oppia heistä ja heiltä. Niin kuin
Jan Gehl on todennut, muita ihmisiä
seuraamalla ja tutkimalla opimme paljon
itsestämme, ihmisyydestä ja muista
ihmisistä. Tämä voi esimerkiksi auttaa
suunnittelemaan muille ihmisille tuotteita
tai palveluita, kun vain työskentelemällä
yksin omassa tyhjiössään. Euroopassa
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on yleisempää, että työpäivän jälkeen
tai vapaapäivänä voidaan mennä yksin
kahvilaan tai pubiin juomaan kahvi tai
tuoppi ja lukemaan päivän lehti. Kotoa
lähdetään niin sanotusti ihmisten ilmoille.
Tilaan mennään olemaan yhdessä
muiden kanssa, vaikka usein tullaankin
yksin paikalle.
Kaisa-kirjasto on suuri rakennus, mutta
suurin osa kerroksista toimii samalla
tavalla. Alimmassa kerroksessa näyttäisi
olevan kaikkein rauhallisimmat työskentelypisteet. Täältä puuttuu näkymät
suurista ikkunoista, mutta myös ohikävelijöiden aiheuttama rauhattomuus. Alin
kerros ei näytä olevan yhtä suosittu kuin
ylemmät. Katutasossa (kolmas kerros) on
aulan vieressä isojen ikkunoiden edessä
kookkaita pyöriviä Karuselli-nojatuoleja,
jotka ovat erittäin suosittuja etenkin
lyhytaikaiseen työskentelyyn, lukemiseen
tai vain rauhoittumiseen. Kaarevat
korkeaselkänojaiset nojatuolit kätkevät
sisäänsä oman pienen tilan kuin sylin,
jossa saa suljettua ulkopuolisen maailman
helpommin. Sähköpistokkeet puuttuvat
tältä alueelta, mutta tämä voi ollakin
suunniteltu juttu, jotta kyseiselle alueelle
ei jäädä työskentelemään liian pitkäksi
aikaa. Ikkunoiden reunoilla kulkee puisia
istuinryhmiä, kuin keittiön ruokailuryhmiä.
Näistä sähköpistokkeet löytyvät ja nämä
ovat etenkin oivallisia hiljaiseen ryhmätyöskentelyyn. Nurkasta löytyy myös
pieni keittiö, jossa omat eväät saa lämmitettyä ja nautittua rauhassa muita häiritsemättä. Neljäs, viides ja kuudes kerros
ovat hyvin samankaltaisia. Keskusaukion
läpi kulkevan valoaukon ja ikkunoiden
ympärillä on erittäin suosittuja työskentelypisteitä, työtuolillisia, sähköpistokkeellisia ja työvalolla. Sivummalla sijait-
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sevat tietokoneelliset työpisteet sekä
rennompia nojatuoleja. Seitsemännessä
eli ylimmässä kerroksessa on tila varattaville pienille suljettaville huoneille ryhmä-,
alumni- ja hiljaiseen työskentelyyn.
Myös valoaukon ympärillä on perinteisiä
työskentelypisteitä. Muuten koko kerros
on kalustettu vapaasti erilaisilla siirrettävillä kalusteilla: kevyillä sohvilla, nojatuoleilla, pikkutuoleilla, matalilla ja korkeilla
pöydillä. Näitä kalusteita käyttäjät uskaltavat siirrellä ja aamun jälkeen joka päivä
kerroksessa on vähän erilainen järjestys.
Tämä tila on erittäin suosittu, varmaan
myös isoista ikkunoista avautuvan
näkymän ja viereisen parvekkeen vuoksi.
Kirjasto on jaettu erilaisiin alueisiin, joissa
on eri pelisäännöt. On virkistysalueita,
ryhmätyötiloja, lukualueita ja hiljaisia
tiloja. Ihmiset ovat löytäneet erittäin hyvin
tiloihin ja eri kerroksiin, he osaavat kulkea
ja käyttää tiloja luonnollisesti. Suosittuna
päivänä melkein kaikki työskentelypisteet
ovat
varattuina.
Kaisaniemenkadun
puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä toimii
myös pieni kirjakauppa-kahvila. Tämä
on suosittu tauko- ja tapaamispaikka.
Kahvila on vain harmillisesti vähän liian
pieni rakennuksen kokoon nähden ja siksi
usein täynnä.
Sosiaalisuus tiloissa on vaihtelevaa. Suurin
osa ihmisistä tulee tilaan, etsii sopivan
työpisteen, työskentelee ja lähtee pois.
Verbaalista kommunikointia viereisten
ihmisten välillä ei useinkaan synny. Välillä
joku pyytää vieressä olevaa vahtimaan
tavaroitaan kun käy wc-tiloissa tai
muualla. Mutta yhdessäolo ja ympärillä
olevien ihmisten aistiminen on kaiken
aikaa läsnä. Kun henkilö etsii työskentelypistettä, hän katsoo ihmisiä silmiin, arvioi
myös vieressä istuvia henkilöitä, onko

työskentelypiste sopiva. Yleensä pisteelle
tultaessa vähintään vieressä istuvia
katsotaan silmiin, kuin hyväksyvästi
paikan haltuunotosta. Jos jotakin hauskaa
tai yllättävää tapahtuu, kuten viereinen
henkilö nukahtaa ja mumisee unissaan,
vieressä olevat katsovat toisiaan silmiin,
hymyilevät tai hymähtävät toisilleen
yhteisesti koetun hauskan asian merkiksi.
Välillä ystävät tai tutut kohtaavat tiloissa
ja syntyy vaivaantunut tilanne, kun tekisi
mieli jutella ja kertoa enemmänkin kuulu-

misia, mutta lukutiloissa olisi oltava hiljaa.
Tällöin kohdanneet ihmiset siirtyvät usein
sivummalle ja arvioivat vaihtavatko kuulumiset pikaisesti kuiskien vai lähtevätkö
yhdessä esimerkiksi alakerran kahvilaan.
Suomalaiset tunnetusti noudattavat
tunnollisesti sääntöjä ja siksi kirjaston
yhteiset pelisäännöt ovat useimmille itsestäänselvyyksiä.

Luonnos yhden kerroksen työskentelijöistä
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6.3.

oma kuva

Kampin Kortteli -ravintolamaailma

Viime vuoden lopulla (2016) Kampin
kauppakeskuksen ylimpään kerrokseen
aukesi täysin uusi Kortteli -ravintolamaailma. Noin 3500 neliön ja tuhannen
asiakaspaikan Kortteli koostuu kymmenestä ravintolasta ja kahvilasta sekä
muutamasta muusta yrityksestä. Kauppakeskusten ravintolamaailmoja ja keskittymiä on kritisoitu niiden kääntäessä selän
keskustan kivijalkojen liiketiloille. Mutta
vaikka kuinka mukavaa on kävellä kesäisellä kävelykadulla lämpimässä ilmassa,
niin todellisuudessa meillä Helsingissä
näitä päiviä on erittäin vähän vuodessa.
Tällainen ravintola keskittymä sisätiloissa
on monen mielestä tervetullut meidän
ilmastoon ja säätilaan. Kuten Kortteleiden
mainoksessa kerrotaan, täältä löytyy
aikaa arjen yläpuolella. Hyvänä puolena
kauppakeskuksen palvelut löytyvät heti
alakerrasta.
Kampin Korttelissa kauppakeskuksille
epätyypilliseen tapaan ravintolat eivät
ole ketjuravintoloita vaan suurimmaksi
osaksi yksittäisiä paikkoja ja yrittäjiä.
Myös muulla tavoin on pyritty välttämään
kauppakeskusmaista ravintolamaailman
ilmettä. Koko kerros on varattu ravintoloille ja näkymiä kauppakeskukseen ei ole
haluttu avata, kauppakeskuksen kuulutukset eivät kuulu ylimpään kerrokseen
ja pääsisäänkäynti on suoraan kadulta
hissillä ylös. Ajatus on muutoin samankaltainen kuin muualla, yhteen on tuotu
eri ravintoloita, joihin käynti on yhteiseltä käytävältä tai aukiolta. Toteutus on
tehty astetta tyylikkäämmin, kuin mihin
Suomessa on totuttu, ravintolat ovat
kivijalka ravintoloiden tyyliin yksittäisiä
uniikkeja ravintoloita, joiden sisäänkäynnit
ovat kuitenkin yhteneväiset. Kauppakeskuksesta muistuttaa yhteinen wc-alue,

joka on kuitenkin siististi toteutettu, mutta
ravintolasta kesken ruokailua poistuminen
ison aulan halki wc-tiloihin rikkoo kivijalkamaisen ravintolatunnelman. Remontti ja
uudistus on ollut iso ja kallis. Kiitosta saa
etenkin kattojen yläpuolelle avautuvat
näkymät ja kattoterassit. Ravintoloiden
suosituimmat paikat ovatkin ikkunoiden
vieressä, josta avautuu upeat näkymät
kaupunkikeskustaan.
Helsinkiläiset
etenkin nuoret aikuiset ovat ottaneet tilat
nopeasti hyvin käyttöönsä. Avajaisten
jälkeen moneen odotettuun ravintolaan
sai jonottaa pidemmänkin aikaa.
Analysoin tilaa erityisesti ma 27.3.2017
useampaan otteeseen. Näyttäisi siltä,
että ylimpään kerrokseen tullaan varta
vasten, joko hissillä tai liukuportaita,
eikä sinne eksytä vahingossa shoppailun
lomassa. Alemmissa kerroksissa oli kyllä
hyvin mainoksia ja opasteita yläkertaan.
Usein Kortteliin tullaan tapaamaan
ystäviä, perheenjäseniä tai muita tuttuja.
Tilaan tullaan yhdessä jonkun kanssa tai
seurueena, tai jos tapaaminen tapahtuu
täällä, odottaa usein ensin tullut keskiaukiolla liukuportaiden tai hissin läheisyydessä. Jossakin tapauksissa odottaminen tapahtuu jo jossain ravintolassa
tai kahvilassa. Näyttäisi kuitenkin siltä,
että monessa tapauksessa ei olla vielä
päätetty valmiiksi mihin ravintolaan
mennään, vaan päätös tehdään vasta
yhdessä paikan päällä. Päätös tehdään
kuljeksimalla ja kiertelemällä ravintolaalueen käytäviä ja kurkkimalla ravintoloihin sisään ja tutkimalla niiden menua.
Vähän kuin jossain Eurooppalaisen
kaupungin ravintolakaduilla.
Korttelin yrityskattaus on kuratoitu
mielestäni onnistuneesti. Sopiva määrä

http://www.amerikka.fi/projektit/kortteli/
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ravintoloista on jo lyhyen ajan tuttuja
ja suuressa suosiossa (Sandro, Hoku,
La Torrefazione, Story) ja osa täysin
uusia (Bar Cón, Bastardo ja Beijing8),
suurimmaksi osaksi Euroopasta tulleita
yrittäjiä. Ruokatarjonta on monipuolista
ja uutta, juuri kaupunkilaiselle nuorelle
aikuiselle sopivaa. Asiakaskunta onkin
lähinnä urbaaneja aikuisia, nuorempia
ja vähän vanhempia. Päivällä asiakaskunta näyttää hieman muuttuvan iltaan
verrattuna, niin kuin useassa muussakin
ravintolassa tai kahvilassa. Päivällä äidit
lastenvaunuineen täyttävät tilat. Helposti
saavutettavissa olevaan Kortteliin pääsee
suoraan hissillä parkkihallista tai bussi- ja
metroterminaalista. Eli kulkuyhteydet ovat
erinomaiset, vaikka tila sijaitseekin aivan
keskustassa. Myös lähialueen työntekijät
ovat löytäneet Korttelin lounasravintoloikseen. Lounasruokailijat ovat kaikenikäisiä ja asiakaskunta onkin selkeästi
laajempi kuin illalla.
Korttelialueen reunalla on myös vapaa
istuskelualue, joka ei ole minkään ravintolan tontilla. Nämä mukavat sohvat ja
nojatuolit ovat etenkin nuorten suosiossa.
Kolmannessa luvussa käytiinkin läpi
asennemuutosta nuorten kauppakeskuksissa hengailuun. Vielä viisi vuotta sitten,
ei olisi osannut ajatella, että rennot
kangaspäällysteiset sohvat voisivat olla
kauppakeskuksen istuimina.

täysin avoimesta pienempiin alueisiin ja
mahdollisuus uusiin ihmisiin tutustumiseen
olisi aika helppoa. Toisaalta etenkin ravintolassa on usein omat paikat, eikä tilassa
ole hyväksyttyä vaellella ympäriinsä
juttelemassa tuntemattomille vastaavasti
kuin esimerkiksi baareissa. Ravintolaan tai
kahvilaan tullaan nauttimaan muustakin
kuin hyvästä ruoasta tai juomasta. Usein
yhdessä oleminen ja ystävien tapaaminen ja kuulumisten vaihtaminen ovatkin
tärkeimpiä asioita, ruoasta nauttiminen
vain sivuseikka. Ravintolaan tullaan
myös siksi, ettei kummankaan osapuolen
tarvitse olla isäntänä tai emäntänä, vaan
kaikki voivat rentoutua ja nauttia valmiista
ruoasta ja hyvästä ympäristöstä. Mutta
yksi syy on myös muut ympärillä olevat
ihmiset. Ihmiset haluavat nähdä muita
ihmisiä ja olla heidän seurassaan. Yhdessäolo ja kaupungin ytimessä nautittu aika
on myös tietynlaista näyttäytymistä ja
esillä oloa. Se on myös osa sosiaalista
elämää.

Tutkittavana iltana näyttäisi, että tilaan
ei tule ketään yksin ilman, että seuralainen olisi jo odottamassa tai tulossa
myöhemmin. Ehkä Kortteli ei kutsu
tekemään uusia tuttavuuksia vaan
nauttimaan ajasta jo olemassa olevien
tuttujen kanssa. Tila on kuitenkin hyvin
avoin ja ravintoloiden tilajako vaihteleva
Luonnos yhden päivän aulatiloissa odottelijat
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Case studies

Kaikki nämä kolme tilaa, ovat aika uusia ja trendikkäitä. Vain aika näyttää kuinka hyvin ne pysyvät
ajassa kiinni, muuttuvatko ne ja kuinka hyvin
ne pitävät kiinni omasta tyylistä ja asiakaskunnasta. Tuotteet, tilat tai palvelut, jotka säilyttävät
huomiomme pidemmän aikaa, eivät ole vain esteettisesti miellyttäviä vaan ne myös auttavat meitä tyydyttämään meidän sosiaalisen, kulttuurisen ja aineellisen tarpeen sekä vahvistavat meidän identiteettiä ja
herättää meissä positiivisia tunteita ja muistoja.
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Analyysi, tulokset ja
yhteenveto
7. Analyysi, tulokset ja yhteenveto				
			
Aiheen lopullinen analyysi ja tulokset ja
aiheen lopullinen yhteenveto
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Me elämme tässä maailmassa yhdessä ja on selvää,
että meidän on tultava toimeen keskenämme. Toisista
ihmisistä pitäisi voida nauttia ja siihen pitäisi luoda
mahdollisuudet. On tärkeää, että jokainen kaupungin
asukas iästä, statuksesta, uskonnollisesta tai etnisestä
taustasta huolimatta voivat tavata kasvotusten muita
kaupunkilaisia arjen toimintojen välillä. Tämä on
myös erittäin hyvä tapa oppia muista asukkaista.
Kaupunkeja pitäisi suunnitella ihmisille ja heidät olisi
kutsuttava käyttämään kaupunkejaan. Myös kaupallisten tilojen olisi tarjottava laadukkaita tiloja ihmisten
yhdessä oloon. Yhteisöllisyyttä kasvattavat tilat lähentävät yhteisön jäseniä ja tarjoavat yhteisön antamaa
tukea ja iloa. Hyvän ympäristön ominaisuudet tukevat
ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta.
Hyvässä ympäristössä ihminen kokee merkityksellisiä
ja ilahduttavia kokemuksia yksilönä ja yhdessä muiden
kanssa. Hyvin suunniteltu sosiaalinen ympäristö tarjoaa
mahdollisuuden ja hyvät puitteet muiden kohtaamiseen
ja yhdessä oloon.
Kaupunkitilassa syntyy kohtaamisia ja sosiaalista
elämää, mutta tähän vaaditaan ihmisiä. Kaupunkitilaan
ihmisiä saadaan kutsumalla, lisäämällä toimintaa ja
tapahtumia ja panostamalla kaupunkitilan houkuttelevuuteen. Mikään tila tai rakennus ei ole merkittävä, jos
niissä ei ole merkityksellistä toimintaa ja elävää elämää.
Vasta ihmiset herättävät niin kaupalliset tilat kuin koko
kaupunkiympäristön henkiin.
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida erilaisia
kohtaamistiloja ja niiden tärkeyttä niin kaupungin tarjoamana kuin kaupallisissa ympäristöissä. Ratkaisevaa on,
miten tulevaisuuden suunnittelussa näihin ympäristöihin
tartutaan ja otetaan vielä laaja-alaisemmin huomioon
ihmisen sosiaaliset tarpeet. Opinnäyteen tarkoituksen
ei ole tyh jentävästi esitellä ihmisen sosiaalista elämää
ja ympäristön siihen vaikuttavia teki jöitä, vaan herättää
luki ja ajattelemaan asiaa laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Koen, että suunnitteli jat ovat yhdessä kaupallisten ja kaupungin toimi joiden kanssa vastuussa näiden
tilojen ja ympäristöjen sosiaalisen käytön toimivuudesta
ja houkuttelevuudesta.
Ihmisiltä usein kysytään, että mikä on heidän mielestään
elämässä tärkeintä. Tähän moni luettelee esimerkiksi
perhe, terveys, työ, ystävät ja hyvinvointi. Kun vanhukselta kysytään samaa asiaa, harva edes mainitsee siinä
vaiheessa työn tai hyvinvoinnin. Perhe, ystävät, läheiset
ja heidän kanssaan vietetty aika ovat usein päällimmäisenä mielessä. Jos jotain kadutaan, niin usein juurikin
liian vähän vietettyä aikaa läheisten kanssa ja aidosti
läsnä olemista esimerkiksi liiallisen työnteon vuoksi.
Jokaisen olisi hyvä pysähtyä aika a join miettimään ja
muistuttamaan itselleen, mikä oikeasti on tärkeää, mikä
tekee onnelliseksi ja toimia sen mukaan. Elämän parhaat
muistot liittyvät usein läheisten kanssa vietettyyn aikaan,
yhdessä koettuihin kokemuksiin ja iloisiin tapahtumiin.
Älä jää odottelemaan ja kadu myöhemmin, vaan lähde
heti tapaamaan muita ihmisiä!
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Sisustusarkkitehdin olisi aina tunnettava käyttä jät, joille hän tiloja
suunnittelee. Ihmisen käyttäytymisen ymmärrys ja ennakointi olisi
erittäin hyvä lisä suunnitteli jan työssä. En ole koskaan opintojeni
aikana lukenut esimerkiksi psykologiaa ja siksi uskon, että valitsemastani lopputyön aiheesta on minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa.
Olen ymmärtänyt hieman siitä, miten ja miksi ihmiset sosialisoivat,
mitä on sosiaalinen vuorovaikutus ja sosiaalinen elämä. Parhaiten
ihmisistä oppii myös heitä seuraamalla. Olen havainnut, kuinka tärkeää
sosiaalinen elämä on, etenkin fyysinen kohtaaminen tuntemattomien ja
tuttu jen kanssa, niin spontaanisti kaupungissa liikkuessa kuin järjestetyissä tapaamisissa.
Tiloja ja ympäristöjä olisi suunniteltava niin, että ihmisillä on mahdollisuus kohdata ja tavata ihmisiä. Uusien ihmisten kohtaaminen saattaa
jännittää ja saattaa tulla pelko siitä, että jos keskustelun aloittaa, ei
siitä voi enää paeta. Siksi parhaat tilat olisi suunniteltava niin, että
niissä olisi myös vetäytymisen mahdollisuus.

+08
08

Reality check
+8. Reality check 							
Miten itse sisustusarkkitehtina voin hyödyntää
työssäni tutkimusta?
Omat ajatukset ja löydökset tulevaan työuraan
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Digitaalinen yhteydenpito on helpottanut ja nopeuttanut kanssakäymistä, mutta on muistettava, että se ei voi korvata kaikkea yhteistä
kanssakäymistä ja että se on hyvin erilaista kuin fyysinen kanssakäyminen. Vaikka tänä päivänä on trendikästä lisätä tilojen digitaalisuutta,
niin näen suunnitteli jalla ison vastuun arvioida milloin digitaalisuus
lähentää meitä ja on todellisuudessa hyödyksi ja milloin se vähentää
meidän yhteistä kanssakäymistä. Jos arkisista palveluista poistetaan
ihmiskontakti, olisi ainakin jossain muualla panostettava ihmisläheiseen elämään. Suunnitteli joilla on vastuu siitä minkälaisia tulevaisuuden tiloja ja ympäristöjä me suunnittelemme. Tuovatko nämä tilat
meitä lähemmäksi toisiamme ja kannustavatko nämä yhdessäoloon?
Nykyään suunnitteli jat, rakennuttajat ja omistajat ovat oppineet
kannustamaan sosiaaliseen elämään uusissa tiloissaan. Kaupallisiin
tiloihin yhdistetään usein pieniä kohtaamistiloja, myymälän ja toimistotilojen loungealueet kutsuvat istuskelemaan mukavasti, keskustelemaan ja hengailemaan. On mukavaa, että tämä nähdään positiivisena
asiana ja siihen panostetaan.
Hyvän ympäristön kokeminen on osa käyttä jän ja ympäristön välistä
vuorovaikutusta. Hyvä ympäristö yhdessä muiden ihmisten kanssa
herättää meissä positiivisia tunteita, kokemuksia ja saa aikaan hyviä
muistoja.

123

Lähdeluettelo

Kirjallisuus lähteet

Battarbee, K (2005). Co-experience,
understanding user experiences in social
interaction. Painopörssi.
+

Butina Watson, G. & Bentley, I. (2007).
Identity By Design. Architectural Press.

Lähdeluettelo
ja liitteet

Carmona, M., Heath, T., Oc, T. &
Tiesdell, S. (2007, ensimmäinen painos
2003). Public Places, Urban Spaces,
The dimensions of Urban Design. Architectural Press.

								
Sanamäärä: 		
21 611
Merkkien määrä: 185 267

+

Holmila, M. (2001). Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa - elämän hallinta
pienyhteisössä. Kustantaja: Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura.
Horelli, L. (1981) Ympäristöpsykologia.
Weilin+Göös

Cullen, G. (1969, ensimmäinen painos
1961). The Concise Townscape. Architectural Press.

Jacobs, A. & Appleyard, D. (1987).
Towards an Urban Design Manifesto.
University of California, Berkley.

Florida, R. (2000). The Rise of the
Creative Glass, And How It’s Transforming Work Leisure, Community and
Everyday Life. Basic Books.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of
Great American cities. Modern Library
Inc.

Gehl, J. (1987, alkuperäiskielinen Livet
mellem husene 1980). Life Between
Buildings, using Public Space. Van
Nostrand Reinhold, New York.

124

Goffman, E. (1963). Behaviour in Public
Places - Notes on the Social Organization of Gatherings. The Free Press
New York.

Kalanti, T. (1996) Elämää kaupungissa
- toiseuden kanssa. Kirjasarjassa Elävä
Kaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun
täydennyskoulutuskeskus.

Gehl, J. (2010). Cities for People. Island
press.

Katz, P. (1994). The New Urbanism,
Toward an Architecture of Community.
McGraw-Hill Education.

Gehl, J. & Svarre, B. (2013). How to
study public Life. Island press.

Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. WSOY.

125

Artikkelilähteet

Kolbe, L. Kaupunkikulttuuri: Suomalainen unelma ja todellisuus? Kirjasarjassa Elävä Kaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus.
Kopec, D. (2012). Environmental
psychology for design. Fairchild Publications inc.
Kopomaa, T. (1997). Tori - marginaali
- haastava kaupunki, Tilatapauksia
julkisten ulkotilojen käytöstä ja reunimmaisista käytännöistä. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 670.
Oldenburg, R. (1999). The Great Good
Place, Cafés, coffee shops, bookstores,
bars, hair salons and other hangouts
at the heart of a community. Da Capo
press.
Oldenburg, R. (2000). Celebrating The
Third Place. Da Capo Press.
Rapoport, A. (1977). Human
aspects of urban form, Towards a
Man-Environment Approach to Urban
Form and Design. Pergamon Press.
Salonen, K. (2005). Mieli ja maisemat:
eko- ja ympäristöpsykologian
näkökulma. Edita Publishing Oy.
Sommers, R. (1969). Personal space, the
behavioral basis of design. A spectrum
Book.
Tapaninen, A., Kauppinen, T., Kivinen,
K., Kotilainen, H., Kurenniemi, M. &
Pajukoski, M. (2002). Ympäristö ja
Hyvinvointi. WSOY.
Van Gorp, T. & Adams, E. (2012).

126

Design for Emotion. Elsevier.
Ylimaula, A-M. (2002) Urban Adventures, urbaanit elämysten paikat. Taideteollinen Korkeakoulu.

Demos Helsinki. (2015). Nordic cities
beyond digital disruption - a novel way
to develop cities.
Di Marino, M. & Lapintie, K. (2015).
Libraries as transitory workspaces and
spatial incubators. Department of Architecture, School of Arts, Design and
Architecture, Aalto University
Haapamäki, J., Hietanen, P., Mikkonen,
V., Nenonen, S., Niemi, O. ym. (2011).
Käyttäjälähtöiset tilat, uutta ajattelua
tilojen suunnitteluun. Tekesin julkaisu
Helsinki.
Hakola, M-L. & Hytönen, K. (2014).
Sosiaalinen ympäristö ja kuluttajien
käyttäytyminen. Kansantaloudellinen
aikakauskirja – 110. vsk. – 4/2014
Horelli, L. & Kukkonen, H. (1995).
Kaipuu terveeseen kaupunkiin. Stakes
raportteja.
Jalkanen, R., Haapanen, S., Helander,
H., Hellman, P., Koponen, R. ym (2012).
Townhouse- rakentaminen Helsingissä.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
julkaisu.
Koskela, H. (2003). Avoin kaupunki /
Suljettu kaupunki - Kirjoituksia urbaanista turvallisuuspolitiikasta. Helsingin
yliopisto, maantieteen laitos Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja 45.
Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto.
Kortteinen, M., Tuominen, M. & Vaattovaara, M. (2005). Asumistoiveet, sosiaalinen epäjärjestys ja kaupunkisuunnittelu
pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 70

Kurenniemi, M., & Törmänen, E. (2003).
Ympäristö menee ihon alle? Kaupunkirakenteen ja asuinalueiden laadun yhteys
alueelliseen kuolleisuuteen Helsingissä.
Stakes
Manninen, M. (2017). Suomalainen
jutustelee yhä useammin. Helsingin
Sanomat, Kotimaa A10. Viitattu
10.1.2017.
Mäenpää, P. (2005). Narkissos kaupungissa. Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Sosiologian
väitöskirja. Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Paarvala, J. (2008). Verkkoyhteisöt ja
e-vähittäismyynti. Pro gradu -tutkielma,
Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Vuorovaikutteinen teknologia.
Palttala, P. (2012). Hengailu puhutti
valtuustoa. Helsingin Sanomat,
Kaupunki. Julkaistu: 29.3.2012 3:00.
Viitattu 13.4.2017
Pessa, S-L (2001). Kahvilaelämää :
Tapaustutkimus kahdesta Helsingin
keskustan coffee shopista. Helsingin
yliopisto, Sosiologian laitos. Pro gradu
tutkielma.
Pölkki, M. (2016). Väitös: Hermosto
reagoi katsekontaktiin. Helsingin
Sanomat, Kotimaa A15. 29.8.2016.
Viitattu 15.10.2016.
Proshansky, H. M. (1978). The city and
self-identity. Journal of Environment and
Behaviour
Riekkinen, M. (2012). Kaupunkilaisten

127

talo - julkinen olohuone Kaartinkaupungissa. Tilasuunnittelun maisterin
lopputyö, muotoilun laitos. Taideteollinen
korkeakoulu.
Rinne, J. (2013). Istanbulin lumoissa. Viini
lehti 6/2013
Rosenbaum, M., Ward, J., Walker, B.
& Ostrom, A. (2007). A Cup of Coffee
With a Dash of Love An Investigation of
Commercial Social Support and ThirdPlace Attachment. Journal of Service
Research
Social Networking, The "Third Place,"
and The Evolution of Communication.
(2007). New Media Cosortium.

Luennot ja videot

Elektroniset lähteet

Burden, A.(2014). How public spaces
make cities work. TED-talk.

Ervasti, A. (2016). Kauppakeskus
Valkeassa luotiin pelisäännöt nuorille.
Sanomalehti Kaleva. http://www.
kaleva.fi/uutiset/oulu/kauppakeskusvalkeassa-luotiin-pelisaannotnuorille/725886/ Viitattu 2.12.2016.

Fake, C. (2016). The Soul of the
internet 2016. Puhe Slush 2016 tapahtumassa. 9.12.2016
Gehl, J. (2017). From Jane Jacobs to
liveable cities. Luento Otaniemessä
21.2.2017.
Lorena, M. (2016). Sensing architectute. TED -talk
Whyte, W. (1980). The social life of
small urban spaces. Dokumentti-

elokuva.

Thompson, C. & Arsel, Z: (2004). The
Starbucks Brandscape and Consumers’
(Anticorporate) Experiences of Glocalization. Journal of Consumer Research,
Vol. 31, No. 3. Oxford University Press
Kuvalähteet

Kaikki kuvat ja grafiikat ovat tekijän
omia, ellei toisin ole mainittu.

Hakkarainen, K. & Moilanen, K. (2016).
Kauppakeskukset käänsivät kelkkansa:
nuoria ei enää häädetä. Helsingin
Sanomat, Kaupunki. http://www.hs.fi/
kaupunki/art-2000002887418.html.
Viitattu 2.12.2016

27.3.2017. http://www.uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiologia/luku3.html
Otanvastuun.fi. (2017). Internet ja vuorovaikutus verkossa. Viitattu 27.3.2017.
http://www.otanvastuun.fi/03-internetja-vuorovaikutus-verkossa.html
Tulevaisuuden townhouse-talossa
voi asua yksin, kaksin tai porukalla.
27.8.2015
Viitattu 29.3.2017. http://www.aalto.fi/fi/
current/news/2015-08-26-006/

Helsingin yleiskaava, YOS (2016).
Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto. 6.10.2015

United Nations, For a better Urban
Future. Viitattu 30.3.2017. https://
unhabitat.org/

Iisakka, L. & Alanen, A. (2006). Sosiaalinen pääoma Suomessa: kotimaista ja
kansainvälistä taustaa. Tilastokeskus.
Viitattu 26.3.2017. http://www.stat.fi/
tup/julkaisut/tiedostot/isbn_952-467532-3_luku1.html

World Health Organization. (2017).
Viitattu 27.3.2017. http://www.who.int/
about/mission/en/

Jansson. (2015). Kahvila Siili on Käpylän
tosielämän yhteisösovellus. Viitattu
27.3.2017. http://www.city.fi/opas/kahvil
a+siili+on+kapylan+tosielaman+yhteisoso
vellus/8909

YK-liitto, maailman väestö. Viitattu
30.3.2017. http://www.ykliitto.fi/yk70v/
sosiaalinen/maailman-vaesto

Kauppakeskusten nuoret -hankkeen
loppuraportti. (2014). Nuorten Palvelu
ry. http://nuortenpalvelu.fi/hankkeet/
toiminta/kauppakeskusten-nuoret-hanke/
Viitattu 16.2.2017
Lux Helsinki. Viitattu 15.4.2017. http://
www.luxhelsinki.fi/index.html
Melin, H. & Roine, M. (2008). Sosiologian peruskurssi. TYT Avoimen
yliopiston verkko-opinnot. Viitattu

128

129

Kiitos

Kaikille työssä
auttaneille
henkilölille

130

131

Anni Ojanen

Yhdessä - Tilan ja ympäristön vaikutus ihmisen sosiaaliseen elämään

