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Tiivistelmä 
Georgia Regular, 11pt/14pt, ei tavutettu liehupalsta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis 
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis 
eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem 
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspndisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 2mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mat-
tis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. Sisennetty kappale, sisennys 3mm. 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maece. 
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TIIVISTELMÄ

Tämä maisterin opinnäytetyö on tutkimusmatka kivijalan maailmaan. Työ käsittelee kivijalkaa ja kaupunkilaista eli sitä, miten asukkaat 
kokevat kivijalan osana arkiympäristöään. Kivijalalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka viittaa sekä rakennuksen katutason kerrok-
seen että sen sisältämiin toimintoihin. Kivijalka on sekä sisä- että ulkotilaa, sekä julkista että yksityistä tilaa. Sijainti tekee kivijalasta 
merkittävän osan kaupunkia, mutta samalla kaupunki luo sille rajoitteita. Kivijalka elää muutosten aikaa ja viime vuosina uutisotsikot 
ovat kertoneet muun muassa kaupan rakennemuutoksen ja muuttuvien kulutustottumusten seurauksena tyhjenevistä kivijalkatiloista. 
Kivijalka on kuitenkin jatkuvasti läsnä kaupunkilaisten arjessa: sen ohi kuljetaan, sen edustalle pysähdytään ja kivijalkatilojen palve-
luita hyödynnetään. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ymmärtää, millä tavoin kivijalka vaikuttaa siihen, miltä arkemme näyttää ja 
tuntuu. Tätä moniaistillista kokemusta arjen ympäristöstä käsitellään työssä termillä arkimaisema. 

Opinnäyte jakautuu neljään osaan, joista ensimmäinen osa, Kivijalka, rajaa käsitteen ja tarkastelee siihen liittyviä teemoja ja arvoja. 
Tässä osassa keskitytään ymmärtämään kivijalan roolia osana kaupunki- ja katutilaa. Toisessa osassa, Arkimaisema, perehdytään 
kaupunkilaisen ja kivijalan suhteeseen sekä arkeen ja arjen estetiikkaan. Opinnäytteen kolmas osa, Helsinki, sitoo kivijalan paikkaan. 
Tämä osa rajaa tarkastelun Helsinkiin ja helsinkiläiseen kivijalkaan keskittyen kolmeen eri asuinalueeseen: Kallioon, Lauttasaareen ja 
Punavuoreen. Opinnäytteen viimeisessä osassa, Kivijalka ja kaupunkilainen, tarkastellaan helsinkiläisten ja kivijalan suhdetta asukas-
kyselyn kautta.

Opinnäytetyön lähdemateriaaleina on käytetty alan kirjallisuutta, teemaan liittyviä lehti- ja internet-artikkeleita, kirjoittajan omia 
opintojensa varrella keräämiä havaintoja sekä opinnäytteen yhteydessä toteutetun asukaskyselyn tuloksia. Kirjallisuuskatsaus käsitte-
lee kivijalan suhdetta kaupunkiin ja asukkaisiin muun muassa arkkitehtuurin, kaupunkikulttuurin, kaupunkisuunnittelun, brändäyksen 
ja arjen estetiikan näkökulmista. Tämän teoriakehyksen pohjalta kivijalkaan liittyvät teemat jaotellaan neljään eri arvoon: käytettä-
vyyteen, sosiaalisuuteen, elämyksellisyyteen ja tunnistettavuuteen. Näitä arvoja ja niiden vaikutuksia asukkaiden arkimaisemaan 
tutkitaan opinnäytetyössä asukaskyselyn avulla. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että kivijalka on merkittävä osa kaupunkia ja asukkaiden arkimaisemaa. Kivijal-
katilat ylläpitävät kaupungin monimuotoisuutta, tarjoavat ympäristön kaupunkisosiaalisuudelle ja vaikuttavat jopa paikallisidentiteet-
timme ja hyvinvointiimme. Asukaskyselyssä havaittiin, että eri asuinalueilla painotettiin pääosin samoja arvoja. Käytettävyys koettiin 
merkittävimpänä osana arkiympäristöä, mutta kaikki tutkitut arvot tunnistettiin ja niillä koettiin olevan merkitystä. Asukaskyselyn ha-
vainnot tukevat arjen estetiikan ajatusta tuttuudesta ja sen tarjoamasta pohjasta arkielämälle. Opinnäytteen lopussa käydään lyhyesti 
läpi myös, mitä kivijalkatilojen suunnittelussa kannattaisi tämän tutkimuksen pohjalta ottaa huomioon. 
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ABSTRACT

This master’s thesis is an exploration to the world of street level spaces. The thesis studies how residents experience street level 
spaces in their everyday surroundings. Street level spaces are a combination of the physical first level of a building and all the activities 
that take place in that level. Street level spaces are both indoor and outdoor spaces at the same time. They are also public and private 
at the same time. Their location makes these spaces an important part of the city but at the same time the city creates limits for them. 
Street levels spaces are facing changes as the online commerce continues to grow and more and more street level businesses are 
disappearing. Still, street level spaces are continuously present in residents’ everyday lives. People walk past them, stop in front of 
them and use services they provide. The purpose of this master’s thesis is to understand the ways in which street level spaces affect 
how our everyday life looks and feels. This multisensory experience is described in this thesis as everyday landscape. 

This thesis is divided into four parts. The first part focuses on street level spaces as a physical structure, as a part of city and as a part 
of public street space. This part defines the subject and examines the different themes and values related to the topic. The second 
part of the thesis focuses on the relationship between street level spaces and citizens, as well as the concepts of everyday and every-
day landscape. The third part of the thesis connects the theme to a place, Helsinki. This part discovers the special qualities of street 
level spaces in Helsinki. In the last part of the thesis the focus is on the relationship between the residents and the street level spaces 
of Helsinki. This relationship, everyday landscape, is further analyzed through a survey that was shared in three different residential 
areas: Kallio, Lauttasaari and Punavuori.

The source material for this thesis consists of literature, articles, research papers and websites connected to the field as well as the 
writer’s own observations and the results of the residents’ survey. The literature review deals with the subject of street level spaces and 
their relation to residents through themes of architecture, city planning, city culture, branding, everyday aesthetics etc. Based on this 
theoretical frame, the different themes connected to street level spaces are divided into four values: usability, sociability, experientiali-
ty and recognizability. These values and their connection to everyday landscape is researched through the residents’ survey. 

The outcome of this study is that street level spaces are an important part of city and citizens’ everyday landscape. They support the 
diversity of a city, create an environment for social life in the city and even affect our local identity and well-being. Findings of the 
residents’ survey were that in different residential areas people highlighted the same values. Usability was experienced as the most im-
portant value of everyday landscape but all studied values were recognized and appreciated. The observations of the survey support 
the idea of familiarity found in everyday aesthetics, and how it provides an important base for everyday life. As a final summary, this 
thesis provides insights into what to consider when designing street level spaces.

KEYWORDS

street level, street level spaces, urban space, everyday landscape, everyday aesthetics, Helsinki
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Abstract 
Georgia Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum 
sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae 
arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu 
tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula 
ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. 
Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna 
condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspndisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 2mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. Vesti-
bulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mat-
tis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae 
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. 

Sisennetty kappale, sisennys 3mm. Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, 
lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagit-
tis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec id arcu. 
Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula. Sisennetty kappale, sisennys 3mm. 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis 
libero nisl et sem. Proin interdum maece. 
 
Ke words  keyword, keyword, keyword 
	

a
b
s
t
r
a
c
t



Kuva 01. Kahvilan terassi kävelykadulla.
Tukholma, Ruotsi 2017.
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Kuva 02. Istutusaltaita teatteri-ravintolan edustalla. 
Milano, Italia 2018.

Olen opiskelijana ajelehtinut monien suunnittelun eri osa-alueiden välillä ja pyrkinyt löytämään 
oman paikkani laajassa kokonaisuudessa. Opintojeni aikana olen tutkinut muun muassa maisemia, 
värisommitelmia, ympäristöpsykologiaa ja tilakokemuksia. Olen päässyt suunnittelemaan laajoja 
viheralueita, kaupunkitiloja, puistoja, pihoja, rakennuksia, tiloja ja kalusteita. Olen oppinut ymmär-
tämään suunnittelijan työtä monesta eri näkökulmasta, mutta minun on ollut monesti vaikeaa suh-
teuttaa omaa identiteettiäni tähän laajaan kokonaisuuteen. Luulen, että tästä syystä juuri kivijalka 
nousi minua kiinnostavaksi aiheeksi. Kivijalka ajelehtii monien eri käsitteiden välillä. Kivijalka sijait-
see sisä- ja ulkotilan rajapinnassa, julkisen ja yksityisen tilan rajalla, ja se koetaan sekä liikkeessä että 
pysähdyksissä. Kivijalkaan liittyvät teemat ovat nousseet esiin opinnoissani ennenkin. Olen tutkinut 
sisä- ja ulkotilan välistä rajaa, havainnoinut päivittäisiä bussimatkojani ja niiden tarjoamia näkymiä 
katutilaan sekä tehnyt tilasuunnitelman kivijalkatilalle. Tämä kaikki on saanut minut pohtimaan näitä 
arjessa läsnä olevia tiloja ja miettimään, mikä niiden merkitys kaupunkilaiselle on. 

Olen itse luonteeltani herkkä tarkkailija ja olen lapsesta asti kiinnittänyt huomiota ympärilläni oleviin 
yksityiskohtiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Rakastan hetkiä, joiden tiedän olevan vain väliaikai-
sia: rankkasadetta, auringonlaskua ja syksyn ruskaa. Ihailen luonnon sattumanvaraisuutta ja epätäy-
dellisyyttä. Ennen kaikkea rakastan näiden kautta saamiani kokemuksia muutoksesta ja elämästä, 
meitä ympäröivästä jatkuvasta sykkeestä. Kuten moni muukin suomalainen, en ole kasvanut tiiviissä 
kaupunkiympäristössä, vaikka myöhemmin Helsingistä onkin tullut kotikaupunkini. En ole kotoisin 
maaseudulta, mutta en ole myöskään paljasjalkainen kaupunkilainen. Rakastan luontoa, mutta 
samalla nautin kaupunkiympäristöstä ja sen jatkuvasta muutoksesta. Kaupungissa voi olla yhtä aikaa 
yksin ja yhdessä, lähellä ja kaukana. Olen samaa mieltä kirjan Happy city kirjoittaja Charles Montgo-
meryn kanssa siitä, että jonkinlaisen sydäntä sykähdyttävän vapauden ja riemun tunteen voi kokea 
paitsi luonnon äärellä, myös keskellä elävää kaupunkia (Auckland Conversations 2015). 

KIITOS

Kiitos työni ohjaajalle Sanna Lehtiselle keskusteluista, tuesta ja avusta sekä suuresta kiinnostuksesta 
työni aihetta kohtaan. Kiitos myös työni valvojalle Pentti Kareojalle sekä Aalto-yliopiston muulle 
henkilökunnalle, jotka ovat opettaneet ja ohjanneet minua opintojeni aikana. Kiitos kaikille opin-
näytetyön asukaskyselyyn vastanneille henkilöille, jokainen vastaus oli merkittävä.

Kiitos loputtomasta tuesta ja kannustuksesta sekä tätä opinnäytetyötä tehdessä, että kaikissa 
muissa arjen ja juhlan hetkissä:
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Kamomilla, Hanna ja muut sissarikaverit
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Eevi, Hanna ja Sanni
Kollegat MA-arkkitehdeilla
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Kuva 03. Keltainen kivijalka. 
Zürich, Sveitsi 2018.

Arjen estetiikka
Arjen estetiikalla tarkoitetaan korkeakulttuurin, kuten taiteen, 
ulkopuolelle jäävien asioiden estetiikkaa. Se, mikä kaikki 
taiteen ulkopuolisista asioista koetaan liittyvän estetiikkaan, 
riippuu katsantokannasta.

Arkimaisema
Arkimaisemalla viitataan tässä opinnäytteessä arkielämän 
ympäristöihin, eli toistuviin, yleensä liikkeessä koettuihin 
maisemiin. Arkiympäristöön verrattuna arkimaisema korostaa 
arkiympäristön esteettistä, moniaistillista ja henkilökohtaista 
kokemusta.

Brändi
Brändi tarkoittaa kuluttajan mielessä syntyvää erilaisten 
mielikuvien yhdistelmää tuotteesta, palvelusta tai paikasta. 
Brändi vaatii riittävän joukon yhteneviä mielipiteitä kohteen 
persoonallisuudesta ollakseen pätevä. (Moilanen & Rainisto 
2008: 14)

Kaupan rakennemuutos
Kaupan rakennemuutoksella viitataan tässä työssä kaupan 
keskittymiseen suuriin myymälöihin ja kauppakeskuksiin sekä 
verkkokaupan kasvua. Kaupan rakennemuutosta voidaan 
pitää yhtenä syynä keskusta-alueiden kivijalkatilojen tyhjene-
miselle. 

Kivijalka
Kivijalka tarkoittaa tässä työssä rakennuksen ensimmäistä, 
katutason kerrosta ja sen sisältämiä toimintoja. Kivijalassa voi 
olla asuntoja, varastoja, toimistoja ja liiketiloja. Kivijalka pitää 
sisällään myös rakennuksen arkkitehtuuriin kuuluvia muita 
elementtejä, kuten sisäänkäyntejä ja katoksia, ns. välitiloja. 
Vrt. kivijalkatila.

Kivijalkaliiketila
Kivijalkaliiketila tarkoittaa rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa olevia ja katutilaan avautuvia liiketiloja. Ks. liiketila & 
kivijalkatila. 

Kivijalkatila
Kivijalkatila tarkoittaa kaikkia rakennuksen ensimmäisen ker-
roksen katutasossa olevia tiloja ottamatta kantaa tilan sisältä-
miin toimintoihin. Tässä opinnäytteessä keskitytään kuitenkin 
tiiviissä kaupunkiympäristössä oleviin, katutilaan yhteydessä 
oleviin kivijalkatiloihin. 

Liiketila
Liiketila tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan käyttämää toimiti-
laa. Vrt. toimitila. 

Toimitila
Toimitila tarkoittaa yrityksen, viraston tai muun yhteisön käy-
tössä olevaa huoneistoa tai rakennusta. Vrt. liiketila.

24/7-yhteiskunta
24/7-yhteiskunnalla tarkoitetaan läpi vuorokauden toimivaa 
yhteiskuntaa, jossa kellonajat menettävät merkityksensä. Työ-
tä tehdään perinteisten työaikojen ulkopuolella, jolloin työn ja 
vapaa-ajan rajat hämärtyvät.
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Kuva 04. Kivijalkatila muutoksessa.
Helsinki 2016.

“We go back to some streets more often than others, not just because 
the things we have to do are more centered on one street than another. 
We may chose to focus a part of our lives on a street for reasons that 
are not necessarily economic or functional. Maybe a particular street 
unlocks memories, or offers expectations of something pleasant to be 
seen, or the possibility of meeting someone known, or someone new, the 
possibility of an encounter. It is possible to recall some streets, what they 
feel and look like, and the things to do on them, and to anticipate how 
pleasant it might be to spend time along them. Because some streets 
are more pleasant than others, we may go out of our way to be on them, 
even on a trip to somewhere else.” 

          (Jacobs 1997: 6)
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1.1 AJANKOHTAISUUS

Viime vuosina uutisissa on ollut säännöllisesti otsikoita, jotka kertovat 
tyhjillään olevista liiketiloista ja kivijalkakaupan häviämisestä (kuva 05). 
Ilmiön taustalla on vaihtelevia syitä aina yleisestä taloudellisesta tilan-
teesta ja ostovoiman hiipumisesta kaupan rakennemuutokseen, kaupan 
keskittymiseen ostoskeskuksiin sekä vallalla olevaan kulttuuriin, joka 
korostaa minimalismia ja kulutuksen vähentämistä. Pääkaupunkiseudulla 
toimitilojen vajaakäyttöaste on ollut kasvussa usean vuoden ajan, mutta 
lähti laskuun vuoden 2017 loppupuolella (Helsingin seudun suunnat 
2018).

Yhä suurempi osa ihmisistä asuu kaupungeissa ja viime vuosina myös 
kaupunkitilan vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on alettu keskustella 
enemmän. YK:n raportin mukaan vuonna 2030 noin 60 % maailman 
väestöstä oletetaan asuvan kaupunkialueilla, ja noin joka kolmas ihminen 
tulee asumaan yli puolen miljoonan asukkaan kaupungissa (UN 2016). 
Tämä tarkoittaa nykyisten isojen kaupunkien tiivistymistä ja pienempien 
kasvamista. Kaupunkiympäristön ja asukkaiden välinen suhde on tullut 
tärkeämmäksi, ja samalla myös kaupunkiympäristöjen vaikutuksia sekä 
fyysiseen että mielenterveyteen on alettu tutkia yhä enemmän. Kaupun-
geissa asumisen on todettu aiheuttavan muun muassa stressiä ja ahdis-
tuneisuutta, mikä voi osaltaan johtaa kohonneeseen verenpaineeseen 
(Wei 2014). Ympäristömme voi siis suoraan vaikuttaa myös hyvinvointiim-
me. 

Kaupunkisuunnittelun kentällä käsitteet, kuten käveltävä kaupunki ja ih-
mislähtöinen suunnittelu, ovat yhä ajankohtaisempia. Ihmisen ja kaupun-
kiympäristön toimiva suhde on välttämätön kasvavissa kaupungeissa ja 
tämän lisäksi nykyinen elämyshakuinen kulttuuri vaatii myös kaupunkiti-
lalta monipuolisuutta ja kokemuksellisuutta. Oman haasteensa kaupunki-
tilaan lähitulevaisuudessa tuo kaupunkien ikääntyvä väestö, jolle lähipal-
velut ovat erittäin merkittävässä roolissa. Nämä erilaiset kivijalkatiloihin 
liittyvät suuntaukset ovat pohjana tälle opinnäytetyölle.

1.2 KIVIJALKA JA ARKIMAISEMA

Kivijalka on merkittävä osa kaupunkia, sillä se on läsnä jokaisen kaupun-
kilaisen arjessa jollain tavalla. Wikipedian sanakirja määrittelee sanalle 
kivijalka kolme eri merkitystä, jotka ovat: rakennuksen kivinen perustus, 
kerrostalon katutason kerros, johon käydään sisälle kadun puolelta sekä 
(kuvainnollisesti) vankka pohja (Wikipedia 2017). Tässä opinnäytetyössä 
kivijalkaa käsitellään kokonaisuutena, joka viittaa sekä katutason ker-
rokseen että sen sisältämiin toimintoihin. Kivijalalla on runsaasti erilaisia 
visuaalisia ja sosiaalisia merkityksiä, sillä jokainen kaupunkilainen liikkuu 
päivittäin kivijalkojen reunustamassa katutilassa. Me siirrymme kodeis-
tamme työpaikoille, harrastuksiin, tapaamaan ystäviämme tai hyödyntä-
mään kivijalan tarjoamia palveluita. Kaupunkitila kivijalkoineen on jatku-
vasti läsnä arjessamme ja tätä kokemusta jokapäiväisestä kaupunkitilan ja 
kivijalan kokemisesta käsittelen opinnäytteessäni termillä arkimaisema.

Onko väliä miltä arkimaisemamme näyttää? Arjen estetiikkaa tutki-
neen Ossi Naukkarisen mukaan viime vuosina yleistyneen näkemyksen 
mukaan arki on “läpeensä estetisoitunut” (Naukkarinen 2011: 18–19). 
Tämä tarkoittaa, että esteettisyys on yhä tärkeämpää ja yhä useammille 
ihmisille. Tämän voi nähdä esimerkiksi blogien tai Instagramin kaltaisten 
kuvien jakopalveluiden suosiossa, joissa ihmiset kuvaavat arkielämäänsä 
ennen kaikkea esteettisestä näkökulmasta. Instagramin ideana on, tai 
ainakin alun perin oli, että kuvat ladataan palveluun välittömästi kuvan-
ottohetkellä. Kyse on siis myös arkisten tilanteiden kuvaamisesta ja siitä, 
että löytää arjestaan ja ympäristöstään estetiikkaa. Nykyisin blogien ja 
Instagram-kuvien takana saattaa olla suuri määrä työtä eivätkä lopulli-
set kuvat välttämättä kuvaa oikeaa arkea vaan pikemminkin jonkinlaista 
mielikuvaa siitä, mitä me arjelta haluaisimme. Yhtä kaikki, esteettisyys tai 
kokemus esteettisyydestä vaikuttaa olevan merkittävä osa nykyistä kult-
tuuriamme. Tämä tarkoittaisi, että meille on tärkeää myös miten arkinen 
ympäristömme, eli arkimaisemamme, meille näyttäytyy. Arkimaiseman 
kokeminen ei tietenkään rajoitu pelkästään näköaistiin vaan on erilaisten 
aistikokemusten summa. 

Kuva 05. Uutisotsikoita liiketilojen tyhjenemisestä. 
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Kuva 06. 
Kaupunki - kivijalka - kaupunkilainen
Kaupunki on laaja, jopa vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus. 
Kivijalka on ihmisen mittakaavaan sopiva osa kaupunkia ja 
jatkuvasti läsnä kaupunkilaisten arjessa.

1.3 TAVOITTEET &
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tämä opinnäytetyö on tutkimusmatka kivijalan maailmaan. Opinnäytteen 
päätavoitteena on tarkastella kivijalkaa eri näkökulmista ja ymmärtää 
tämän kautta kivijalkaan liittyviä arvoja. Katutilaan ja kivijalkamyymä-
löihin liittyvää tutkimusta on tehty aiemmin monista eri näkökulmista, 
mutta tässä työssä pyritään yhdistämään kivijalkaan liittyvät ilmiöt saman 
otsikon alle. Työ käsittelee pääosin tiivistä kaupunkiympäristöä, vaikka 
samat tekijät voivat liittyä myös muunlaisiin ympäristöihin. Opinnäyte-
työn toinen tavoite on pyrkiä ymmärtämään ihmisen ja kivijalan suhdetta 
arkimaiseman käsitteen kautta. Tämä opinnäyte ei pyri löytämään syitä 
tyhjille liiketiloille tai kivijalkakaupan häviämiselle, vaan keskittyy kivija-
lan, kaupungin ja kaupunkilaisen väliseen vuorovaikutukseen (kuva 06). 
Opinnäyte pyrkii ymmärtämään kivijalan roolia osana kaupunkitilaa ja 
kaupunkilaisten arkimaisemaa. Opinnäyte pyrkii myös nostamaan esiin 
asioita, jotka voivat olla merkittäviä myös näiden tilojen suunnittelijoille 
ja käyttäjille sekä niissä toimiville yrittäjille.

Opinnäytteen tutkimuskysymykset ovat:

1. Mikä kivijalka on ja mitä arvoja kivijalkaan liittyy?

2. Millä tavoin kivijalka vaikuttaa asukkaiden arkimaisemaan, 
sen kokemiseen ja hyvinvointiin?

3. Miten kivijalka näyttäytyy osana helsinkiläistä arkimaisemaa 
ja kaupunkiympäristöä?

4. Mitä kivijalkatilojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, 
kun halutaan luoda hyvää arkiympäristöä asukkaille?

1.4 OPINNAYTTEEN RAKENNE

Opinnäyte jakautuu neljään osaan, joista ensimmäinen osa, Kivijalka, 
rajaa käsitteen ja tarkastelee siihen liittyviä tekijöitä ja arvoja. Toisessa 
osassa, Arkimaisema, perehdytään kaupunkilaisen ja kivijalan suhteeseen 
sekä arkeen ja arkimaisemaan. Opinnäytteen kolmas osa, Helsinki, rajaa 
tarkastelun Helsinkiin ja helsinkiläiseen kivijalkaan. Viimeisessä osassa, 
Kivijalka ja kaupunkilainen, tarkastellaan helsinkiläisten ja kivijalan suh-
detta.

Opinnäytteen ensimmäinen, toinen ja kolmas osa pohjautuvat kirjal-
lisuuskatsaukseen ja nettiaineistoon sekä omiin, opintojeni varrella kerää-
miini havaintoihin ja valokuviin kivijalkatiloista. Opinnäytteen neljäs osa 
käsittelee asukaskyselyä sekä sen pohjalta tehtyä analyysia kolmen eri 
Helsingin asuinalueen asukkaiden arkimaiseman kokemuksesta. Asu-
kaskysely on toteutettu Punavuoren, Kallion ja Lauttasaaren asukkaille. 
Punavuori edustaa kantakaupunkia, jossa kivijalkatilat ovat olennainen 
osa katukuvaa. Kallio on puolestaan yksi Helsingin tiiveimmin asutuis-
ta alueista ja alueen kivijalkatiloihin on muodostunut monipuolista ja 
-kulttuurista toimintaa. Lauttasaari edustaa lähiöaluetta, jossa kivijalkoja 
ja niissä tapahtuvaa toimintaa on huomattavasti vähemmän kuin kanta-
kaupungissa. Asukaskysely pyrkii löytämään eroja ja samankaltaisuuksia 
näiden alueiden ja niiden asukkaiden arkimaiseman ja kivijalkatilojen 
kokemuksissa.

..



Kuva 07. Parturin terassi.
Helsinki 2018.

Mikä kivijalka on ja kuka sitä käyttää?

Kivijalka on kauppoja, kauneushoitoloita, ravintoloita, mainostelineitä, 
terasseja ja valtava joukko erilaisia persoonallisuuksia. Kivijalka muodostaa 
rakennuksen ensimmäisen kerroksen, rajaa katutilaa ja värittää kaupunkikuvaa. 
Tämä opinnäytteen osa käsittelee kivijalkaa kokonaisuutena, jossa kohtaavat 
julkinen katutila sekä sitä reunustava arkkitehtuuri kivijalkatiloineen. Tässä osassa 
tutustutaan myös kivijalan käyttäjään, kaupunkilaiseen. 
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2.1 POIKKILEIKKAUS

Kivijalan määritelmä tässä opinnäytteessä pitää sisällään rakennuksen 
katutason kerroksen ja sen sisältämät toiminnot. Kivijalka on kytköksissä 
paitsi muuhun rakennukseen, myös ympäristöönsä. Kivijalka sijaitsee 
julkisen katutilan ja yksityisten tilojen, kuten asuntojen rajalla. Kivijalkaa 
voikin ajatella eräänlaisena välitilana, joka yhdistää sekä rakennusten että 
katutilan käyttäjiä. Kivijalkatilojen tulee toimia hyvin erilaisissa ympäris-
töissä sekä eri vuorokauden ja vuodenaikoina. Kivijalan ja sen ympäris-
tön voi ajatella jakautuvan esimerkiksi seuraaviin osiin: katutila (ajoväylä, 
jalkakäytävä / viherkaista), kivijalan edusta (terassialue, kivijalan sisään-
käynti ja ikkuna), kivijalan myymälä tai muu toimitila sekä muu rakennus 
(kuva 08). 

Katutila on olennainen osa kivijalkaa. Kivijalkatilat avautuvat katutilaan, 
kulku kivijalkatiloihin tapahtuu pääosin katutilan kautta ja pitkänomaises-
sa katutilassa kivijalkatilat näkyvät jo kauas ympäristöönsä. Katutila on 
alue, jota hallitsee liike. Tyypillinen katu tiiviissä kaupunkiympäristössä 
on poikkileikkaukseltaan autovaltainen tila, jossa nopeudet hidastuvat 
kohti tilan reunoja, jalkakäytävää ja kivijalkaa. Ajoväylän ja jalkakäytävän 
erottaa toisistaan usein pieni tasoero ja toisinaan tämän lisäksi myös 
viherkaista. Kadun hierarkkinen jako määrittelee hyvin paljon sitä, miten 
jalankulkija voi liikkua alueella. Siirtyminen kadun eri puolille voi olla 
vaikeaa ja usein mahdollista vain tietyillä merkityillä paikoilla, suojateillä. 
Jalankulkija voi kokea tällaisen äänekkään ja vilkkaan ympäristön rasit-
tavana. Voikin ajatella olevan tärkeää, että kivijalka tarjoaa vastapainon 
jatkuvalle automassojen liikkeelle. Kävelykaduilla tai matalanopeuksisilla 
yhteiskäyttöisillä kaduilla nopeuden muutos ei ole näin selkeä, mutta 
näilläkin kaduilla kadun keskiosa on pääosin jatkuvassa liikkeessä, kun 
taas hitaampi eteneminen ja pysähtyminen sijoittuvat katutilan reunoille.
 
Kivijalan edusta levittäytyy jalkakäytävälle ja muodostaa ympäristön, 
jossa ihmiset sekä liikkuvat paikasta toiseen että viettävät mahdollisesti 
enemmänkin aikaa. Tämä alue voi sisältää monenlaisia elementtejä, jotka 
joko mainostavat kivijalan tarjoamia palveluita tai toimivat kivijalkatilan 
jatkeena kadulla. Tyypillisiä elementtejä ovat mainostelineet, kukkaistu-
tukset, penkit ja terassit. Elementit värittävät katutilaa ja muodostavat 
eräänlaisia etupihoja kivijalkatiloille. Uusimpia suuntauksia tällä alueella 
edustavat parklet-ruudut, jotka tarjoavat mahdollisuuden katutilan aiem-
paa laajempaan käyttöön. Parkkiruutujen vuokraaminen kivijalkatilojen 

toimijoille on peräisin San Franciscosta, jossa kokeilu otettiin käyttöön 
Pavement to Park -projektin yhteydessä vuonna 2010. Projektilla pyrit-
tiin antamaan yhteisöille mahdollisuuksia kehittää omaa naapurustoaan 
luomalla uusia pieniä aukioita ja parkkipaikkojen paikalle tehtyjä puisti-
koita, parkletteja. San Franciscon parklet-ohjeistuksessa (Parklet Manual 
2015) korostetaan tilojen julkista luonnetta ja avoimuutta. Keväällä 2015 
San Franciscosta löytyi jo yli 50 parklettia ja määrä on kasvanut jatkuvas-
ti. Parklettien perustajista löytyy sekä yrityksiä, yhteisöjä että yksityisiä 
henkilöitä. Parkletit ovat levinneet useisiin kaupunkeihin Yhdysvallois-
sa ja Kanadassa, ja edelleen ympäri maailmaa Suomi mukaan lukien. 
Helsingin parklet-kokeilua tarkastellaan luvussa 4.3 Mahdollisuudet, 
kokeilut ja suunnitelmat. Parklettien edelläkävijänä voidaan pitää San 
Franciscossa kehittynyttä PARK(ing)-päivää, jonka ideana on parkkipaik-
kojen tilapäinen haltuun ottaminen. Tapahtuman alkusysäyksenä toimi 
muotoilija John Belan tiimeineen toteuttama projekti vuonna 2015, jossa 
he muuttivat parkkipaikan pieneksi puistoksi siirtonurmen ja ruukkuistu-
tusten avulla (Schneider 2017). Kokeilu todettiin onnistuneeksi ja nykyisin 
tapahtumaa vietetään ympäri maailmaa vuosittain syyskuun kolmantena 
viikonloppuna. Suomessa tapahtuma on saanut suomenkielisen nimen 
Parkkipäivä, ja Helsingissä sen järjestämisestä vastaavat Ilmastoinfon ja 
Siivouspäivän tiimit, jotka hakevat tapahtumaa varten luvan rakennusvi-
rastolta ja organisoivat ohjelmaa (Parkkipäivä n.d.).

Kivijalan edustan ja kivijalkatilan sisätilan välille sijoittuu seinäpinta. Ikku-
nat ja sisäänkäynti ovat olennainen osa sitä, miten kivijalkatila näyttäytyy 
ympäristöönsä ja miten sisä- ja ulkotila liittyvät toisiinsa. Kivijalkatilojen 
ikkunat ovat usein suuria ja sisäänkäynnit tyypillisesti selkeitä. Kivijalka-
tilojen ovet saattavat olla raskaita tai toimia automaattiohjauksella. Kai-
kissa kivijalkatiloissa ei aina ole ikkunoita tai vaikka olisi, ne on saatettu 
peittää teippauksilla. Näissä tapauksissa sisäänkäynnin merkitys usein 
korostuu. Rakennuksen arkkitehtuurista riippuen kivijalkatila voi sijaita 
katutason alapuolella, sen yläpuolella tai samassa tasossa ympäristön 
kanssa. Sisäänkäynnin sijainti vaikuttaa suoraan tilan saavutettavuuteen, 
mutta myös siihen, miten katutilan käyttäjät kokevat kivijalkatilan.

Kivijalkatilan sisätila itsessään on kokonaisuuden ydin ja sen luonne 
määrittelee yleensä myös miten tila näyttäytyy ulkopuoliseen katuti-
laan. Kivijalkatilat voivat olla muodoltaan ja kooltaan hyvin erilaisia, ne 
saattavat ulottua useampaan kerrokseen tai yhdistyä esimerkiksi raken-
nuksessa sijaitsevaan kauppakeskukseen. Kivijalkatilojen yläpuolella 

KIVIJALKATILA

RAKENNUKSEN
MUUT OSAT

KIVIJALKATILAN EDUSTA
terassit
mainokset
rakenteet

KATUTILA
ajoneuvot
polkupyörät
jalankulkijat

JULKINEN TILA YKSITYINEN TILAPUOLIJULKINEN TILA

SEINÄKuva 08. Katutila ja kivijalka.
Tokio, Japani 2012.
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saattaa myös sijaita asuntoja tai toimistotiloja, jolloin kivijalkatila ei ole 
yhteydessä rakennuksen muihin osiin. Sisätilan muutokset näyttäytyvät 
tyypillisesti myös katutilaan ikkunoiden ja sisäänkäynnin kautta. Kivijalka-
tilojen sisätilat noudattavat käyttötarkoitustaan: myymälöissä on erilaisia 
tuotetelineitä, ravintoloissa pöytäryhmiä ja kampaamoissa peilejä. Kau-
pan rakennemuutoksen myötä yhä useammissa tiloissa on myös useita 
rinnakkaisia toimintoja, joissa yhdistyvät esimerkiksi myymälät ja kahvilat 
tai kampaamot ja galleriat. 

  

2.2 JULKINEN  YKSITYINEN

Kivijalka sijoittuu julkisen ja yksityisen tilan välimaastoon. Kivijalkatilat 
sisäänkäynteineen avautuvat julkiseen katutilaan, mutta toimivat usein 
yksityisten asukkaiden muodostamissa taloyhtiöissä. Taloyhtiöillä voikin 
olla paljon valtaa siihen, miten kivijalkatilaa käytetään, etenkin jos kivi-
jalan toimija on taloyhtiön ulkopuolinen vuokralainen. Julkinen katutila 
on erityinen ympäristö. Yhdysvaltalainen kaupunkisuunnittelija Allan B. 
Jacobs kuvaa artikkelissaan Looking, Learning, Making (1997: 5) hy-
vän kadun ominaisuuksia. Jacobsin mukaan kommunikaatio on katujen 
tärkein tehtävä sen ohella, että niiden kautta voidaan kulkea paikasta 
toiseen. Kadut tarjoavat mahdollisuuden olla ulkona ja kohdata muita 
ihmisiä, mikä on olennainen osa kaupunkielämää. Jacobsin mukaan 
kadut ovat paikkoja, joissa voidaan keskustella, ilmaista mielipiteitä ja 
jopa osoittaa mieltä. Jacobsin sanoin: “Try doing that at your local mall.” 
Katuympäristö voi siis tarjota pohjan toiminnoille, joita ei muissa ympä-
ristöissä voisi toteuttaa. Katutila on julkinen, yhteinen ja ilmainen tila. Se 
ei kuulu kenellekään, mutta samaan aikaan kaikille. Katutilan sosiaalisia 
konflikteja käsitellään luvussa 2.7.1 Sosiaalisuus. 

Katutilan käytölle on myös rajoituksia, jotka ovat tyypillisesti joko kau-
pungin tai valtion säätämiä. Nämä rajoitukset voivat liittyä paikalliseen 
kulttuuriin, uskontoon tai käytännöllisempiin seikkoihin, kuten katutilan 
kunnossapitoon ja esteettömyyteen. Katutilassa liikkuu suuri määrä ja-
lankulkijoita ja monia eri liikennevälineitä, ja näiden kaikkien eri katutilan 
käyttäjien tulisi pystyä toimimaan samanaikaisesti toistensa kanssa. Tästä 
johtuen katutilan tulee olla selkeästi järjestelty ja helposti huollettava, 
ja näihin erilaisilla rajoituksilla tyypillisesti pyritään. Autot, linja-autot, 
ratikat, polkupyörät ja jalankulkijat liikkuvat kaikki omilla rajatuilla alueil-
laan, kaduilla on liikennevalot ja jalankulkijoiden tulee käyttää suojateitä 

katujen ylityksiin. Myös paikallinen ilmasto vaikuttaa säädöksiin, esimer-
kiksi runsaslumiset pakkastalvet voivat aiheuttaa huomattavia ongelmia 
katutilan kunnossapidolle. 

Osa katutilan rajoituksista suuntautuu myös suoraan katutilan käyttäjiin, 
heidän pukeutumiseensa ja käyttäytymiseensä. Kiellot voivat liittyä esi-
merkiksi julkisessa tilassa tupakointiin, alkoholin nauttimiseen, roskaami-
seen tai kiroiluun. Tunnetuin esimerkki julkisen tilan siisteyteen liittyvien 
lakien määrässä lienee Singapore, joka on kieltänyt jopa sylkemisen 
julkisilla paikoilla ja rajoittanut purukumin syöntiä ja maahantuontia (Gov.
uk 2018). Julkisessa tilassa pukeutumiseen liittyviä sääntöjä on erityi-
sesti Lähi-idän kulttuureissa, mutta myös moni länsimainen turistikohde, 
kuten Barcelona, on alkanut ohjeistaa turisteja uima-asujen käytöstä 
kaupunkialueella (Govan 2018). Julkisen tilan käyttöä voidaan rajoittaa 
myös muotoilun avulla: tyypillisimpiä esimerkkejä tästä ovat penkit, jotka 
soveltuvat istumiseen, mutta eivät mahdollista nukkumista vaakatasossa 
tai erilaiset skeittauksen estävät rakenteet. Ilmiöstä käytetään termejä vi-
hamielinen muotoilu (hostile design) ja puolustautuva muotoilu (defensi-
ve design). Tämänkaltaisella muotoilulla pyritään estämään julkisen tilan 
ja sen kalusteiden väärinkäyttöä, mutta keskustelua herättää erityisesti 
se, että muotoilu kohdistuu tiettyihin ihmisryhmiin, kuten vähäosaisiin 
kodittomiin, joille kaupunkitila on merkittävä osa arkiympäristöä. Myös 
teknologian kehitys vaikuttaa katutilan luonteeseen, esimerkiksi Kiinassa 
katutilaa valvotaan jo satojen tuhansien turvakameroiden voimin (Mati-
kainen 2018). Ääriesimerkkeinä katutilaan vaikuttamisesta ovat erilaiset 
julkisen katutilan käytön rajoitukset tai jopa käyttökiellot, ns. ulkonaliikku-
miskiellot, joihin voidaan kokea tarvetta esimerkiksi poliittisen tilanteen 
tai vaikeiden luonnonilmiöiden takia. Luonteeltaan avoin katutila voikin 
toisinaan olla jopa vaarallinen ja vältettävä paikka.

Kivijalkatilojen julkisuusaste vaihtelee voimakkaasti, vaikka varsinaisia 
julkisia, eli kaikille avoimia, tiloja niissä harvoin sijaitsee. Toiminnaltaan 
julkisimmassa päässä voivat olla esimerkiksi galleriatilat, joihin on vapaa 
pääsy. Näissä tiloissa vierailijoilta odotetaan kuitenkin tiettyä käytöstä 
ja yksittäiset vierailijat voidaan tarvittaessa ohjata ulos gallerian toimes-
ta. Selkeästi yksityisimpiä tiloja ovat kivijalassa sijaitsevat asunnot sekä 
erilaiset toimistot tai taloyhtiöiden katutasossa sijaitsevat yhteistilat, 
joihin on pääsy vain tietyllä joukolla ihmisiä, joilla on tilan avain. Näiden 
välille sijoittuu joukko kahviloita, ravintoloita, myymälöitä, kampaamoita 
ja muita eri palveluntarjoajia. Myös näiden tilojen julkisuusaste vaihtelee 

I

Kuva 09. Karnevaalin jälkiä kadulla. 
Zug, Sveitsi 2018.
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voimakkaasti, sillä osaan ravintoloista vaaditaan pöytävaraus ja osa myy-
mälöistä, ja esimerkiksi kampaamoista, on auki vain sovitusti. 

Erityisissä tilanteissa katuympäristön tai kivijalkatilojen avoimuus voi 
myös muuttua väliaikaisesti. Taloyhtiö saattaa esimerkiksi järjestää 
normaalisti yksityisissä tiloissaan julkisen kirpputorin tai taidegalleria 
voi olla suljettuna yksityistapahtuman vuoksi. Osa katutilasta sen sijaan 
voi muuttua yksityisemmäksi, kun kahviloiden ja ravintoloiden terassit 
avautuvat kesäisin katutilaan. Toisinaan katutiloja voidaan myös muokata 
laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi siirtämällä autoliikenne katufesti-
vaalin ajaksi muille reiteille, jolloin tila vapautuu jalankulkijoiden ja muun 
toiminnan käyttöön (kuva 09). 

2.3 AVOIN  PUOLIAVOIN  SULJETTU

“The best streets have a sense of transparency; one knows, or one 
thinks one knows what is beyond the surface of whatever it is that 
defines the street along its sides. And so, one’s eye or one’s mind’s 
eye moves beyond the surface and into the space beyond. Among 
other things, one gains a sense of the presence of other people and 
a sense of safety, a sense of place.” 
              (Jacobs 1997: 6)

Arkkitehtuurissa käytetään tyypillisesti käsitteitä avoin, puoliavoin ja sul-
jettu tila, jotka kuvaavat tilan avoimuutta erityisesti visuaalisesta näkökul-
masta. Allan B. Jacobsin (1997: 6) mukaan yksi hyvien katujen tärkeim-
mistä ominaisuuksista on läpinäkyvyys. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan 
sitä, että ihminen näkee, tai muussa tapauksessa voi ainakin kuvitella 
tietävänsä, mitä reuna-alueilla, kuten kivijalassa, tapahtuu. Jacobsin mu-
kaan tämä lisää ihmisen kokemusta paikasta, muiden ihmisten läsnä-
olosta ja turvallisuudesta. Tässä opinnäytteessä kivijalkatilat jaotellaan 
kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat avoin kivijalkatila, suljettu kivijalkatila ja 
puoliavoin kivijalkatila.

2.3.1 AVOIN KIVIJALKATILA

Avoin kivijalkatila nimensä mukaisesti avautuu ympäristöönsä, sekä 
visuaalisesti että toiminnallisesti. Avoin kivijalatila voi olla esimerkiksi 
myymälä, joka on visuaalisesti kutsuva ja johon on helppo poiketa. Tila 
saattaa usein levittäytyä ympäristöönsä. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat 
erilaiset kukkakaupat, jotka usein sijoittavat runsaasti kasveja myös 
myymälän ulkopuolelle (kuvat 10 & 11). Kivijalkatilan edessä voi myös 
olla istuimia tai penkkejä, kuten ravintoloiden terassialueilla, mutta ovat 
näistä poiketen avoimia kaikille eivätkä vaadi käyttäjää ostamaan tilan 
tarjoamia tuotteita tai palveluita. Avoimet kivijalkatilat aukeavat katu-
tilaan lisäksi ikkunoiden kautta, jotka ovat joko täysin avoimia tai vain 
osittain peitettyjä. Tilan sisällä oleva toiminta näkyy ulos ja tilan luonne 
avautuu näin myös katutilaan. Avoimet kivijalkatilat muuntuvat eri vuoro-
kauden- ja vuodenaikoina luoden näin katutilaan kausittain vaihtuvan il-
meen. Avoimissa kivijalkatiloissa ikkunoita saatetaan myös avata kesäisin, 
jolloin sisä- ja ulkotilan raja hämärtyy. Myös kivijalkatilan sisäänkäynnillä 
ja ovella voi olla merkitystä siihen, millainen kokemus käyttäjälle syntyy. 
Itsestään aukeavat liukuovet luovat avoimen tunnelman, kun taas raskas 
ovi portaiden päässä voi luoda suljetun vaikutelman. Tämä vaikuttaa 
myös suoraan tilan esteettömyyteen, sillä tasoerot ja raskaat ovet voivat 
estää liikuntarajoitteisten henkilöiden pääsyn tilaan. Sama vaikutus on 
myös vanhojen rakennusten ahtaissa kivijalkatiloissa olevilla tuulikaapeil-
la. Liian helposti aukeavat ovet voivat toisaalta vaikuttaa käyttäjien koke-
mukseen myös negatiivisesti, jos esimerkiksi arkireitin varrella sijaitsevan 
myymälän liukuovet aukeavat pelkästä ohikulkemisesta. 

2.3.2 SULJETTU KIVIJALKATILA

Suljettu kivijalkatila on avoimen kivijalkatilan vastakohta. Se ei avaudu 
ympäristöönsä toiminnallisesti eikä visuaalisesti. Tila on usein esimerkiksi 
toimisto- tai muu työskentelytila, joka on toimintansa puolesta ulkopuo-
lisilta suljettu ja jonka ikkunat on saatettu peittää mainosteippauksin. 
Asunnoiksi muutetuissa kivijalkatiloissa käytetään usein myös peiliteip-
pauksia, jotka mahdollistavat sen, että asunnoista näkyy kadulle, mutta 
katutilasta ei näe sisään. Katutilan puolelta tämä näyttäytyy voimakkaan 
sulkevana, sillä teippaukset heijastavat ainoastaan ympäristöään ker-
tomatta mitään sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Katutilassa liikkuvalle 
ihmiselle tilanne voi näyttäytyä ahdistava, sillä henkilö tietää, että häntä 

Kuvat 10 & 11. Kukkakaupat levittäytyvät katutilaan. 
Zürich, Sveitsi 2018 & Zug, Sveitsi 2018.
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Kuvasarja 01. Avoin - puoliavoin - suljettu kivijalkatila. 

voidaan tarkkailla suljetun lasin takana. Suljetut kivijalkatilat voivat olla 
merkityksellisiä tarjoamiensa toimintojen kannalta, mutta osana arki-
maisemaa ja liikkeessä koettuna ne voivat vaikuttaa kokemukseen myös 
negatiivisesti. Olennaista on, että näissä tiloissa tapahtuvaa elämää ja 
ihmisiä ei ole mahdollista nähdä katutilasta käsin. Suljetut kivijalkatilat 
säilyvät tyypillisesti muuttumattomina eri vuorokauden- ja vuodenaikoi-
na. 

2.3.3. PUOLIAVOIN KIVIJALKATILA

Puoliavoin kivijalkatila on jotain avoimen ja suljetun tilan väliltä: ne voivat 
olla toiminnaltaan suljettuja, mutta avautua kuitenkin visuaalisesti ympä-
ristöönsä. Puoliavoin kivijalkatila on siis joko visuaalisesti tai toiminnalli-
sesti avoin. Monet toiminnaltaan suljetut tilat voivat luoda puoliavoimen 
vaikutelman pitämällä kadunvarren ikkunat avoimina, jolloin katutilan 
käyttäjät näkevät sisälle. Toisaalta, myös toiminnaltaan avoin myymälä-
tila voi luoda puoliavoimen vaikutelman, mikäli sisä- ja ulkotilan välinen 
yhteys on peitetty. Tällöin myymälä on toiminnallisesti avoin, mutta 
visuaalisesti suljettu. Tästä toimivat esimerkkinä esimerkiksi kivijaloissa 
sijaitsevat ruokakaupat, jotka ovat saattaneet teipata kaikki ikkunansa 
umpeen (kuvasarja 01: ylärivi, kolmas kuva vasemmalta). Puoliavointen 
kivijalkatilojen sisäänkäynnit saattavat olla suljetun näköisiä, mutta tällöin 
tilan avoimuudesta voidaan vihjata esimerkiksi kadulla olevalla mainos-
telineellä tai ovessa roikkuvalla auki-kyltillä. Kaiken kaikkiaan suurin osa 
kivijalkatiloista voidaan nähdä puoliavoimina, sillä ne ovat tyypillisesti 
jotain suljetun ja avoimen kivijalkatilan väliltä.

2.3.4 Sosiaalinen avoimuus

Ihminen hakeutuu tyypillisesti muiden ihmisten seuraan, ja myös kivi-
jalkatilojen avoimuuteen voi liittyä sosiaalinen ulottuvuus. Avoimeen, 
ihmisten täyttämään kivijalkatilaan on helppo siirtyä, se on ns. helposti 
lähestyttävä, mutta ihmisten puute voi sen sijaan muodostaa muuten 
avoimesta tilasta jopa suljetun vaikutelman. Visuaaliselta ilmeeltään 
suljetusta kivijalkatilasta poistuvat ihmiset saattavat saada myös muut ka-
dulla liikkuvat kiinnostumaan tilasta. Visuaalisesti avoimien myymälätilo-
jen ovi- tai turvamiehet saattavat tehdä tilasta turvallisen, mutta samalla 

suljetumman. Iloisesti tervehtivä myyjä voi luoda tilaan avoimen tunnel-
man, kun taas välinpitämätön tai tyly palvelu voi karkottaa asiakkaat. 

Tilojen sosiaalista avoimuutta saattaa lisäksi korostaa tilan visuaalinen 
ilme. On selvää, että tietyn näköiset tilat vetoavat tiettyihin käyttäjä-
ryhmiin, mutta samanaikaisesti tilan visuaalinen ilme voi myös pitää 
osan asiakkaista loitolla. Kiiltävät valkoiset pinnat voivat edustaa toisille 
kliinisyyttä ja toisille modernia ylellisyyttä. Värit voidaan kokea iloisina ja 
kutsuvina tai sekavina ja tyylittöminä. Kaiken kaikkiaan tilojen avoimuus 
riippuu monista tekijöistä: se koetaan oman persoonan kautta ja koke-
mus voi muuttua erilaisten sosiaalisten tilanteiden mukaan.
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2.4 AIKA JA RYTMI

Aika ja rytmi ovat voimakkaasti läsnä julkisessa katutilassa, sillä kaupunki 
elää ja muuttuu jatkuvasti. Kaupunkeihin rakennetaan uusia alueita ja 
vanhoja täydennetään. Rakennuksia puretaan ja toisia kunnostetaan. 
Talvisin kaupunki saattaa peittyä lumeen ja kesähelteellä asfaltti hohkaa 
kuumuutta. Toisinaan kadut täyttyvät juhlivista ihmisistä ja toisinaan juh-
lapyhät tyhjentävät kaupungin. Suurten kaupunkien keskustoissa katutila 
on voimakkaassa käytössä ja siinä voivat liikkua sekä ruuhka-aikojen 
autoletkat että myöhäisiltojen ruokalähetit. Katutilaa käytetään kasva-
vassa määrin kaikkina vuorokauden aikoina. Kaupunkien julkinen ilta- ja 
yöelämä on kehittynyt siitä lähtien kun julkiset katuvalot alkoivat ilmes-
tyä katukuvaan ensin lyhtyjen avulla ja myöhemmin kaasulamppuina ja 
sähkövaloina. Nykyisin kaupungeissa on tarjolla yhä enemmän palveluita 
myös iltaisin ja öisin, ja osa myymälöistä ja ravintoloista on Suomessakin 
auki ympäri vuorokauden. Samanaikaisesti matkapuhelimet ja internet 
ovat mahdollistaneet etätyön ja hämärtäneet perinteistä työ- ja va-
paa-ajan rajapintaa. Ihmisten vuorokausirytmi on muuttunut yhä yksilölli-
semmäksi ja vuorotyö on lisääntynyt, mikä on jälleen lisännyt palvelujen 
tarvetta perinteisten aukioloaikojen ulkopuolella. 

2.4.1 24  7

“A truly 24h city will be defined as a city that takes a holistic 
approach to the 24h cycle; a city in tune with natural rhythms and 
people’s ever changing personal and public needs and desires.”  

              (ARUP 2015: 14)

Kehittyvä 24/7-yhteiskunta tuo omat haasteensa myös kaupunkitilalle. 
Julkisia tiloja käytetään yhä useammin ja monipuolisemmin myös öisin, 
mutta samalla kaupunkilaisten turvallisuus ja viihtyvyys on turvattava. 
Katutilan ilta- ja yöilme riippuu usein paljon myös kivijalassa toimivista 
yrityksistä. Monet kivijalkojen palveluista, varsinkin pienemmät liikkeet 
ydinkeskustan ulkopuolella, noudattavat perinteistä kello 9–17 rytmiä, 
mutta useat kaupat ja ravintolat ovat auki myös tämän jälkeen. Tässä 
yhteydessä korostuu usein se, miten sekoittuneita toiminnot ovat tietyillä 
alueilla. Enemmän toimintoja sisältävillä alueilla riittää elämää jopa läpi 

vuorokauden, kun taas esimerkiksi toimistovaltaiset alueet voivat olla lä-
hes autioita iltaisin ja viikonloppuisin. Nykyisin kaupunkien kaavoituksen 
ideaalina, etenkin pohjoismaissa (Lilius 2016: 24), pidetään sekoittunutta 
kaupunkirakennetta, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat sekoittuvat 
toisiinsa. Katujen ja kivijalkojen käyttöajat vaihtelevat toki myös eri käyt-
täjäryhmien välillä. Aamuisin katutilassa liikkuu työhön ja opintoihin siir-
tyviä ihmisiä, päivisin lounasruokailijoita tai eläkeläisiä ja työajan jälkeen 
ihmisiä matkalla kotiin tai vapaa-ajan viettoon muualle kaupunkiin. 

Useissa kaupungeissa, kuten New Yorkissa, Lontoossa ja Amsterdamissa, 
öisen kaupunkielämän hallintaan on valittu jopa erillinen yöpormestari. 
Yöpormestarin tehtävänä on tyypillisesti ratkaista julkisten tilojen yökäyt-
töön liittyviä ongelmia ja toisaalta löytää uusia mahdollisuuksia öisen 
kaupungin elävöittämiseksi. Lari Malmbergin kirjoittamassa Helsingin 
sanomien artikkelissa otetaan esiin kuinka Amsterdamissa ravintoloiden 
yhtenäisiin sulkemisaikoihin liittyvät ongelmat on ratkaistu perustamalla 
keskustan ulkopuolelle kymmenen aluetta, joilla on mahdollista juhlia 
ympäri vuorokauden. Malmberg nostaa esiin myös Amsterdamin yöpor-
mestarin Mirik Milanin ajatukset siitä kuinka yöelämä tarjoaa erityisesti 
nuorille luoville ihmisille tärkeän ympäristön vaihtaa ideoita ja synnyttää 
innovaatioita. Öinen kaupunki ei ole pelkkää juhlaa, vaan sillä voi olla 
tärkeä rooli osana kaupungin elinvoimaa, hyvinvointia ja taloutta. (Malm-
berg 2017) 

2.4.2 VALO

Kaupunki näyttää öisin erilaiselta. Kaupungin yöilme rakentuu valojen 
varaan, valo luo katutilaan turvallisuuden tunnetta, luo ympäristöstä visu-
aalisesti miellyttävän ja osoittaa, missä tapahtuu jotain mielenkiintoista. 
Valolla voidaan piilottaa, korostaa, yllättää tai värittää, sillä voidaan teh-
dä tavanomaisista paikoista mielenkiintoisia ja aktivoida kaupunkilaisia. 
Suurten kaupunkien öinen valomaisema herättää ihastusta ja kivijalkayri-
tysten neon-logot ja näyteikkunoista kajastava valo muodostavat merkit-
tävän osan katutilan valaistuksesta. Kivijalkatilojen öisellä valaistuksella 
voikin ajatella olevan suora vaikutus katutilan viihtyvyyteen. 

Valoa on kuitenkin koko ajan yhä enemmän ja tähtitaivas häviää hiljalleen 
kaupunkien yltä. Toimittaja Aisling Irwinin Nature-lehteen kirjoittaman ar-
tikkelin (2018) mukaan nykyisin arvioidaan, että noin kymmenes maapal-

Kuva 12. Voimakkaat mainosvalot.
New York, Yhdysvallat 2015.

I



33

lon pinta-alasta on valaistu öisin ja luku kasvaa jopa 23 prosenttiin, mikäli 
huomioidaan myös taivaalta heijastuva hohde (Irwin 2018). Katutilassa 
valo voi olla lisäksi vilkkuvaa, värikästä tai tarjota muita ylimääräisiä ärsyk-
keitä. Ääriesimerkkinä valaistusta katutilasta voidaan pitää esimerkiksi 
New Yorkin Times Squarea, josta on muodostunut turistinähtävyys osaksi 
suurten valomainostensa takia (kuva 11). Liialla valaistuksella on haitta-
puolensa. Liike- ja toimistotilojen yövalaistuksen energiankulutuksesta 
sekä jatkuvan valaistuksen, ns. valosaasteen, vaikutuksista ihmisille, eläi-
mille ja kasveille on herännyt yhä enemmän keskustelua. Päivän ja yön 
vaihtelulla on suuri vaikutus kaikkiin eläviin organismeihin ja keinovalo 
vaikuttaa voimakkaasti normaalin päivärytmin säätelyyn. Valo voi häiritä 
esimerkiksi kasvien kasvua, lintujen muuttoa, lepakoiden käyttäytymistä 
ja olla tuhoisa hyönteisille; saksalaisessa tutkimuksessa on todettu, että 
katuvalot voivat hävittää yli 60 miljardia hyönteistä kesän aikana (Irwin 
2018). Liialla valolla voi näin ollen olla vaikutuksia kokonaisiin ekosys-
teemeihin. Ihminen tarvitsee keinovaloa normaaliin arkielämään, mutta 
valosta on todettu olevan haittaa myös ihmisille. Jari Lyytimäki ja Janne 
Rinne (2013) ovat tutkineet valon haittapuolia, joissa nousee esiin muun 
muassa syöpäriskin kasvu, univaikeudet ja liikalihavuus. Tähän vaikuttaa 
Lyytimäen ja Rinteen mukaan ainakin valon vaikutus yöhormoni melato-
niinin tuotantoon, joka tyrehtyy jo vähäisestäkin keinovalosta.

Monissa kaupungeissa valosaasteeseen on alettu puuttumaan, sillä ener-
giatehokkuudella on myös taloudellisia vaikutuksia. Valon kaupunkina 
tunnetussa Pariisissa tyhjien toimistojen ja myymälöiden valaistus kiellet-
tiin öisin kello 1–7 välillä vuonna 2013, ja vaikka vaikutuksia on ollut, on 
kiellon valvonnassa todettu olevan myös ongelmia (Bain 2015). Kaupun-
gin valaistus koetaan usein visuaalisesti tärkeänä ja turisteja houkuttele-
vana tekijänä, joten monissa kaupungeissa onkin päädytty kannustamaan 
energiatehokkaisiin led-valonlähteisiin valaistuksen kieltämisen sijaan. 
Tulevaisuudessa teknologia voi mahdollistaa myös uudenlaista valon 
käyttöä katutilassa. Jo nykyisin katuvaloja voidaan himmentää tiettyinä 
aikoina ja puistojen valaistus voi mennä päälle nappia painamalla käyttä-
jän saapuessa paikalle. Tämä valojen muuntuvuus todennäköisesti yleis-
tyy tulevaisuudessa ja mahdollisesti muuttuu yhä tarkemmin yksittäisten 
käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Kansainvälinen, myös tutkimusta tekevä, 
suunnittelutoimisto ARUP (2015) on tuottanut julkaisun Cities Alive - Re-
thinking the Shades of Night kaupunkien yövalaistuksen tulevaisuudesta. 
Julkaisussa todetaan, että tulevaisuudessa kaupunkien valaistuksen tulisi 
olla nimenomaan muuttuva ja monipuolinen; kaupunkia tulisi suunnitella 
lähtökohtaisesti ajatellen koko vuorokauden jatkuvaa käyttöä, ei pelkäs-

tään päiviä. Julkaisussa otetaan esiin myös kokemuksellisuuden luomi-
nen: öinen kaupunki voi ilahduttaa, luoda uusia paikkoja, tehdä alueista 
helpommin lähestyttäviä ja parantaa hyvinvointia. 

2.4.3 VUODENAJAT

Katutilan käyttö vaihtelee myös eri vuodenaikoina, sillä talvisin ihmiset 
viettävät enemmän aikaa sisätiloissa, kun taas kesäisin kadut täyttyvät 
tapahtumista ja puistot piknikkien viettäjistä. Lomien aikana osa ihmi-
sistä siirtyy kaupungeista maaseudulle tai ulkomaille lomailemaan ja 
lomat voivat näkyä myös kaupunkien palveluiden aukioloajoissa. Kivi-
jalkatilat eivät näyttäydy katutilaan aina samalla tavalla vaan ne elävät 
vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Erilaiset juhlasesongit, kuten joulu 
tai juhannus vaikuttavat voimakkaasti myös kivijalkatiloihin ja katuti-
lassa liikkuvien ihmisten määriin. Myös kivijalkatilat itse osallistuvat eri 
sesonkeihin esimerkiksi poikkeavien aukioloaikojen tai juhlakoristelun 
kautta. Euroopassa tyypillisiä katutilassa voimakkaasti näkyviä juhlia ovat 
erilaiset karnevaalit, joiden aikana kaduista muodostuu yleisiä juhla- ja 
tapahtumapaikkoja. Karnevaaliaikaan katutila täytyy paitsi ihmisistä, 
myös juhlaan kuuluvasta rekvisiitasta ja koristeista, kuten konfetista (kuva 
09). Suomessa eurooppalaisia karnevaaleja vastaa eniten yhtä lailla 
katutilassa näyttäytyvä opiskelijoiden ja työväen juhlapäivä vappu, johon 
ovat kuuluneet ja kuuluvat yhä jossain määrin erilaiset vappumarssit ja 
poliittisesti sävyttyneet tapahtumat. 

Vuodenajat tuovat myös haasteita katutilan käyttöön, sillä niiden tuomat 
erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat suoraan avoimessa katutilassa. Sää-
olosuhteiden voi ajatella olevan yksi voimakas syy kaupan keskittymiseen 
suurempiin ostoskeskuksiin, joissa ihmisten ei tarvitse kohdata muuttuvia 
olosuhteita. Runsasluminen talvi voi pahimmillaan estää pääsyn kivijal-
katiloihin, kun lunta ei ehditä aurata kaikkialta samanaikaisesti. Vaati-
vat sääolosuhteet voivat toisaalta myös ohjata ihmisiä kivijalkatiloihin. 
Pakkasella kahvilat ja myymälät kutsuvat lämmittelemään, ja sateella 
kivijalkatilat katoksineen tarjoavat suojaa. Kesäinen helle sen sijaan 
houkuttelee istumaan terassille ja vierailemaan ilmastoidussa liiketilassa. 
Monissa kaupungeissa keskusta-alueilla on myös runsaasti katettua jalka-
käytävää, joka parantaa tilan käyttöä säästä riippumatta. Tulevaisuudessa 
ilmastonmuutos tuo mukanaan yleistyviä äärimmäisiä sääilmiöitä, kuten 
rankkasateita ja hellejaksoja, jolloin myös katutila ja siihen aukeavat kivi-

Kuvat  13 & 14. Elokuvateatterin edusta päivällä ja illalla.
Zug, Sveitsi 2018.
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jalkatilat tulevat kokemaan uusia haasteita. Hulevesien ja tulvien hallintaa 
voidaan parantaa vettä läpäisevillä pinnoilla ja kasvillisuudella, joiden 
käyttöä pyritään nostamaan myös Suomessa viherkerroinmenetelmällä1. 
Kasvillisuudella voidaan lisäksi parantaa paikallista pienilmastoa, sillä 
kasvillisuus sitoo hiilidioksidia ja viilentää ilmaa haihduttaessaan vettä. 
Nousevilla lämpötiloilla voi olla vaikutuksia myös suomalaiseen katukult-
tuuriin: terassikausi voi pidentyä ja katujen talvikunnossapito helpottua 
lumisateiden muuttuessa harvinaisemmiksi.

Haastavat sääolosuhteet ovat osaltaan myös muovanneet (kaupunki)
kulttuuria. Lämpimissä maissa vietetään siestaa ja pukeudutaan eri tavoin 
kuin kylmemmillä ilmastovyöhykkeillä. Talvisin Keski-Euroopassa juo-
daan lämmikkeeksi hehkuviiniä ja Suomessa vastaavasti glögiä. Erilaiset 
talvimarkkinat liittyvät jouluun ja lahjahankintoihin, mutta tarjoavat lisäksi 
lämpöä ja valoa vuoden pimeimpään aikaan. Erilaiset talviliikuntamuo-
dot, kuten luisteluradat ilmestyvät yhä useammin myös kaupunkien 
keskustoihin. 

2.5 Arkkitehtuuri

Kivijalka tarkoittaa kerrostalojen katutason kerrosta ja siinä olevia tiloja 
sekä toimintoja. Kivijalassa voi olla asuntoja, autotalleja tai varastoja, 
mutta tiiviissä kaupunkiympäristössä niissä on tyypillisesti myös muille 
kuin rakennuksen asukkaille avoimia kivijalkatiloja. Kaupunkikeskustoissa 
rakennusten kivijalkojen visuaalinen ilme eroaa usein rakennuksen muus-
ta arkkitehtuurista. Kivijalassa on tyypillisesti runsaasti ovia ja ikkunoita 
ja se voi myös olla väriltään tai muotokieleltään muusta rakennuksesta 
poikkeava. Kivijalka voi olla sisäänvedetty, jolloin ylemmät kerrokset 
muodostavat katetun alueen. Kivijalan yläpuolella voi olla myös ulokkei-
ta, kuten ylempien kerrosten parvekkeita tai markiiseja. Nämä elementit 
tekevät katutilasta mielenkiintoisemman ja tarjoavat samalla katutilan 
käyttäjille suojaa sateelta ja auringon paahteelta (kuvat 15 & 16). Kivijal-
katiloihin saattaa myös johtaa portaita tai niiden edustalla voi olla koro-
tettu alue, joka muodostaa esimerkiksi luontaisen ympäristön terassille.

 Kivijalka voi olla visuaalisuudessaan hyvinkin monimuotoinen, vaikka 
modernia elementtiarkkitehtuuria onkin usein syytetty yksitoikkoisen 
katutilan luomisesta. 

2.5.1 RAKENTEET JA KALUSTEET

Erilaiset rakenteet ja kalusteet ovat tärkeä osa katutilaa, sillä ne tarjoavat 
jatkuvassa liikkeessä olevaan tilaan pysähdyspaikkoja ja samalla elävöit-
tävät ympäristöä. Rakenteet liittyvät tyypillisesti rakennuksen arkkiteh-
tuuriin, johon voi kuulua katoksia, portaita ja korotettuja tasoja. Irrallisia 
kalusteita käytetään etenkin kahviloiden ja ravintoloiden terassialueilla, 
joissa niillä on selkeä yhteys kivijalan tarjoamaan palveluun. Kuitenkin, 
myös myymälät tai muut kivijalkatilojen toimijat voivat käyttää rakenteita 
hyödykseen luodakseen itselleen näkyvyyttä katutilassa. 

Kivijalan yhteydessä voi olla runsaasti erilaisia irrallisia tai arkkitehtuuriin 
kiinteästi liittyviä elementtejä, kuten penkkejä. Rakennuksen arkkitehtuuri 
voi tarjota jo itsessään sopivia tasoja, joita voidaan käyttää pienin muu-
toksin istuimina tai pöytätasoina. Arkkitehtuuri voi myös tarjota sopivia 
muotoja, kuten sisäänvetoja ja ulokkeita, jotka muodostavat luontevia 
paikkoja irrallisille kalusteille. Tämän kaltaisia paikkoja voi syntyä esimer-
kiksi pilasterien väliin tai ikkunalaudoille. (kuvasarja 02)  

Julkisessa katutilassa voi ajatella olevan kolmenlaisia kalusteita: julkisia 
kaupungin omistamia kalusteita, puolijulkisia kivijalkayritysten omistamia 
kalusteita ja yksityisiä kivijalkayritysten omistamia kalusteita. Kaupungin 
omistamat kalusteet erottaa jo niiden ulkonäöstä, sillä ne noudattavat 
tyypillisesti kaupunkien omia kalusteohjeistuksia. Kaupungin omistamat 
kalusteet ovat kaikkien vapaassa käytössä, mutta ne sijoittuvat yleensä 
puistoihin tai aukioille, jolloin kalusteet eivät kata kuin tietyn osan kau-
pungista. Puolijulkiset ja yksityiset kivijalkayritysten omistamat kalusteet 
sijaitsevat sen sijaan lähes aina katutilassa, vaikka niitä on toisinaan myös 
sisäpihoilla tai muissa puolijulkisissa tiloissa. Katutilan kalusteet ovat 
yleisimmin ravintoloille tai kahviloille kuuluvia kalusteita. Nämä kalus-
teet ovat yksityisiä, eikä niille ole tyypillisesti hyväksyttävää pysähtyä 
esimerkiksi syömään omia eväitä. Terassialueet saattavat toisinaan olla 
myös voimakkaasti rajattuja. Puolijulkisiksi kalusteiksi voidaan sen sijaan 
ajatella kuuluvan kivijalassa toimivien yritysten kalusteet, joiden käyttö 
ei vaadi käyttämään kalusteen omistavan yrityksen tarjoamia palveluita. 

1Viherkerroinmenetelmä on suunnittelijoille suunnattu työkalu, jossa tonteille määritel-
lään tietty viherkerrointavoitetaso. Tämä taso saavutetaan käyttämällä tontilla riittävästi 
viherelementtejä, jotka voivat olla esimerkiksi erilaisia pinnoitteita ja kasvillisuutta. 
(Inkiläinen, Tiihonen & Eitsi 2014) 
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Kuvasarja 02. Kivijalan istuinrakenteita. 

Nämä kalusteet ovat kaikkien käytössä, mutta niiden käyttö on osittain 
valvottua. Puolijulkiset kalusteet eivät myöskään ole välttämättä käytössä 
kaikkina vuorokauden- tai vuodenaikoina vaan niiden saatavuus on täysin 
kiinni kivijalkatilan toimijasta. 

Julkisten kalusteiden puuttuessa katutilasta, kivijalkatiloissa toimivilla 
yrityksillä on iso rooli katutilan käytettävyyden lisäämisessä. Kaupun-
geissa liikkuu suuri joukko ihmisiä, joille levähdyspaikat arkiympäristössä 
ovat äärimmäisen tärkeitä esimerkiksi ikänsä tai terveytensä takia. Asia ei 
kuitenkaan kosketa pelkästään tiettyjä käyttäjäryhmiä, vaan kuka tahansa 
voi toisinaan kaivata penkkiä ihmisten tarkkailuun, eväiden syöntiin tai 
löytääkseen reppunsa uumenista kotiavaimen.

2.5.2 VARIT JA MATERIAALIT

Kivijalkatilat voivat näyttää visuaalisesti hyvin erilaisilta. Rakennuksen en-
simmäinen kerros voi poiketa muusta rakennuksesta jo arkkitehtuuriltaan, 
mutta monesti kivijalan yritykset myös haluavat erottua ympäristöstään. 
Visuaalista ilmettä voidaan luoda pienillä elementeillä, kuten ikkunateip-
pauksilla tai valomainoksilla, mutta etenkin suurten kansainvälisten yritys-
ten liiketilat voivat olla jo hyvinkin näyttäviä ja lähestyä erikoisuutensa, tai 
tekijänsä, myötä taidetta. Avoimien kivijalkatilojen ulkonäköön vaikuttavat 
toki myös kivijalkatilojen sisätilat, sillä ikkunoiden kautta sisätilat ovat 
näkyvissä katutilaan.
 
Kivijalan väritys voi joko noudatella muun rakennuksen sävyä tai poiketa 
siitä täysin (kuvasarja 03). Seinät voivat olla yksivärisiä tai sisältää uniikkeja 
seinämaalauksia, muraaleja. Myös kivijalan julkisivumateriaali voi poiketa 
muusta rakennuksesta. Kivijalassa voidaan käyttää myös kasvillisuutta, 
jota voi olla paitsi istutusaltaissa, myös vertikaaleilla pinnoilla, joko köyn-
nöksinä tai viherseininä. Kasvillisuuden rooli tulee tulevaisuudessa toden-
näköisesti korostumaan, sillä kasvillisuus parantaa ilmanlaatua, vähentää 
tulvariskiä ja sen on todettu vaikuttavan positiivisesti myös ihmisten 
hyvinvointiin (Inkiläinen, Tiihonen & Eitsi 2014).

Kivijalkatilat ovat näkyvillä katutilassa ympäri vuorokauden, joten myös 
tilojen valaistus vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. Kivijalkatilojen va-
laistusta käsiteltiin luvussa 2.4.2 Valo. Valon merkitys korostuu erityisesti 
talvisin, jolloin katutilan käytössä voi olla sään takia muitakin haasteita. 

Parhaimmillaan kivijalkatilojen valaistus toimii elementtinä, joka kerää 
ihmisiä ympärilleen tai tarjoaa jotain uutta ympäristöönsä pimeinä aikoina 
(kuvasarja 03). Tulevaisuudessa teknologia voi mahdollistaa kivijalkatilojen 
muuttumisen katutilan käyttäjien mukaan. Valot voivat esimerkiksi kirkas-
tua tarpeen mukaan ja virtuaalitodellisuus (VR) tai lisätty todellisuus (AR) 
tarjoavat rajattoman määrän mahdollisuuksia muuntaa myös kivijalkatilo-
jen julkisivuja tai näyteikkunoita käyttäjälle sopiviksi.

 
2.5.3 KIVIJALAN ARKKITEHTUURIN
vaikutus hyvinvointiin

Kivijalkatilojen arkkitehtuuri ei ole pelkkiä esteettisiä ominaisuuksia vaan 
niillä voi olla suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Arkkitehtuurin ja 
kaupunkisuunnittelun vaikutuksia hyvinvointiin ovat tarkastelleet muun 
muassa arkkitehdit, neurotieteilijät ja psykologit. Michael Bond (2017) 
on koonnut BBC:lle tekemäänsä artikkeliin joukon tutkimustuloksia, 
joiden mukaan esimerkiksi rakennukset vaikuttavat sekä mielialaamme 
että hyvinvointiimme. Bond tuo esille muun muassa neurotieteilijä Colin 
Ellardin tutkimukset, joissa on todettu, että rakennusten julkisivuilla on 
suuri vaikutus ihmisiin. Tutkimustulosten mukaan monipuoliset ja kiinnos-
tavat julkisivut vaikuttavat ihmisiin positiivisesti, kun taas yksinkertaiset ja 
monotoniset julkisivut negatiivisesti. Yksitoikkoisilla, ns. kuolleilla alueilla 
ihmiset vaikuttivat myös liikkuvan nopeammin, kun taas monimuotoisilla 
alueille ihmiset tunsivat itsensä eloisammiksi ja läsnäolevimmiksi. Liikku-
mista käsitellään tarkemmin luvussa 2.7.5 Liikkuminen kaupunkitilassa. 

Kivijalka on olennainen osa katutilan kokemusta sijaintinsa takia; se 
sijaitsee ihmisen näkökorkeudella ja on näin ollen usein ensimmäisenä 
havaittava osa rakennuksesta. Colin Ellard on itse kuvannut tutkimuksiaan 
kirjansa Places of the Heart pohjalta julkaisemassaan esseessä Streets 
with no game (2015). Ellard ottaa tekstissään esiin rakennusten alaosan, 
joka tarkoittaa ensimmäistä kolme metriä katutasosta, tärkeyden, todeten 
sillä olevan dramaattinen vaikutus kaupunkitilan käyttöön. Kyse ei ole 
ainoastaan ihmisten tuntemuksista vaan tällä on vaikutuksia myös ihmis-
ten käyttäytymiseen. Ellardin mukaan ihmiset viihtyvät eloisien julkisivujen 
edessä, ja tämän kaltaiset julkisivut saavat heidät pysähtymään ja tutki-
maan ympäristöään. Ellard viittaa teksteissään Tukholman, Melbournen ja 
Amsterdamin rakennusmääräyksiin, joissa on ohjeita esimerkiksi katuta-
son ovien määrään ja ikkunoiden läpinäkyvyyteen. Ellard ottaa esiin myös 

..
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tanskalaisen arkkitehdin ja kaupunkisuunnittelijan, professori Jan Gehlin 
tutkimukset, joiden mukaan hyvällä kadulla on jotain mielenkiintoista näh-
tävää kävelijälle joka viides sekunti. Jan Gehl (2006:21, 148–153) pitää 
kaduilla tapahtuvaa elämää tärkeänä osana sosiaalista hyvinvointiamme. 
Hänen mukaansa ihmisten tarkkailu on tärkeä osa sosiaalista kehitystäm-
me ja sosiaalisuuden ylläpitoa. Gehlin näkemys on, että ihmisten tarkkailu 
tarjoaa huomattavasti enemmän virikkeitä kuin esimerkiksi arkkitehtuu-
rilla on mahdollista luoda, mutta arkkitehtuurin kautta näitä sosiaalisia 
tilanteita on mahdollista luoda. Tästä esimerkkinä Gehl pitää esimerkiksi 
rakennusten katutason maailmaa, kivijalkaa, joka muodostaa luontevan 
reunavyöhykkeen kohtaamisille. Gehlin mukaan mitä vaihtelevampi ja 
monimuotoisempi tuo alue on, sitä enemmän elämää ja sosiaalisia koh-
taamisia se synnyttää. 
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2.6 IMAGO JA AUTENTTISUUS

“Cities are not people. But, like people, cities have their own per-
sonalities: in some cases one city has many different personalities 
-- there are a dozen Londons, a crowd of different New Yorks. 

A city is a collection of lives and buildings, and it has identity and 
personality. Cities exist in location, and in time. 

There are good cities -- the ones that welcome you, that seem to 
care about you, that seem pleased you’re in them. There are indiffe-
rent cities -- the ones that honestly don’t care if you’re there or not; 
cities with their own agendas, the ones that ignore people. There 
are cities gone bad, and there are places in otherwise healthy cities 
as rotten and maggoty as windfall apples. There are even cities that 
seem lost -- some, lacking a centre, feel like they would be happier 
being elsewhere, somewhere smaller, somewhere easier to unders-
tand.”

     (Neil Gaiman esseessä SIMCITY, 1994)

“Architecture can’t do anything that the culture doesn’t. We all 
complain that we are confronted by urban environments that are 
completely similar. We say we want to create beauty, identity, 
quality, singularity. And yet, maybe in truth these cities that we have 
are desired. Maybe their very characterlessness provides the best 
context for living.”

          (Rem Koolhaas Wired-lehden haastattelussa, 1996)

Kaupungit ovat inspiroineet taidetta ja populaarikulttuuria kautta aikojen, 
ja niiden kokemisesta on kirjoitettu loputtomasti kirjallisuutta, lauluja ja 
runoja. Taiteessa kaupungit voidaan nähdä helposti näyttämönä tapah-
tumille, mutta ne voivat olla myös aktiivisena osallistujana tapahtumiin. 
Kaupunki voi luoda vastoinkäymisiä tai tarjota mahdollisuuksia. Kaupunki 
voi altistaa vaaroille, mutta voi toisaalta tarjota lämpimän ja turvallisen 
sylin. Tästä esimerkkinä voidaan nähdä esimerkiksi tv-sarjat, kuten Sex 
and the City tai Broad City, joissa New Yorkin kaupungilla on selkeästi 
oma roolinsa tapahtumissa. Kaupungin roolia on käytetty jopa elokuvien 
mainonnassa, josta esimerkkinä toimii vuodelta 2014 olevan amerikkalai-
sen elokuvan They Came Together mainosjulisteessa oleva teksti: “Please 
note: New York City plays such a central role in this story, it is almost like 
another character in the movie” (Wickman & Berman 2014). Tässä yh-
teydessä kaupunki korotetaan, tai ainakin yritetään korottaa, siis jo lähes 
inhimilliseen rooliin. 

Tämän luvun alussa on kaksi osittain vastakkaista kaupunkien luonteeseen 
ja persoonallisuuteen liittyvää lainausta. Ensimmäinen lainaus sisältää en-
simmäiset kappaleet englantilaisen kirjailijan Neil Gaimanin SimCity 2000 
-videopeliin tekemästä esseestä, joka oli piilotettu peliin pääsiäismunana. 
Toisessa lainauksessa tähtiarkkitehtina tunnettu alankomaalainen Rem 
Koolhaas kommentoi arkkitehtien roolia nopeasti kasvavien kaupunkien 
kehittyessä geneerisempään tai yksitoikkoisempaan suuntaan. Ensimmäi-
nen lainaus korostaa kaupunkien itsenäistä persoonaa, kun taas toisessa 
suhtaudutaan kaupunkiin ihmisten luomana kokonaisuutena. Ensimmäi-
sessä lainauksessa korostetaan erilaisten kaupunkien lukematonta määrää 
ja toisessa esitetään ajatuksia kaupunkien samankaltaistumisesta. Tässä 
luvussa perehdytään siihen mistä kaupunkien autenttisuus, identiteetti ja 
imago syntyvät sekä mitkä tekijät niihin voivat vaikuttaa. 

Kuva 17. Monimuotoista katutilaa.
Dublin, Irlanti 2018.
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2.6.1 IDENTITEETTI JA autenttisuus

Paikan identiteetti, luonne, persoona tai henki. Sille, miltä paikka tuntuu 
ja millaisen ilmapiirin tai tunnelman se herättää, on monta eri nimeä. 
Kuten Neil Gaiman tekstissään SIMCITY (1994) toteaa, kaupunki elää 
paikassa ja ajassa. Toisaalta kaupungit ovat juurtuneet paikoilleen ja niillä 
on takanaan runsaasti historiaa, mutta samalla ne muuttavat muotoaan 
ajan myötä. Paikan henki eli genius loci on antiikin Roomasta peräisin 
oleva käsite, jonka mukaan kaikilla ihmisillä ja paikoilla on suojelushenki, 
joka synnyttää, suojelee ja määrittelee niiden olemuksen (Norberg-Schulz 
1980: 18). Paikan hengen voidaan ajatella kuvaavan joitain paikalle omi-
naisia tai pitkään säilyneitä piirteitä. Paikan henki on jotain, jonka kautta 
paikan luonne säilyy muuttuvista olosuhteista huolimatta, se erottaa 
paikan muista paikoista. Se voi olla historiaa, kulttuuria tai ihmisiä. Eri 
kaupungit eroavat toinen toisistaan, mutta eroja on myös kaupunkien 
sisällä eri kaupunginosien ja niiden sisältämien paikkojen välillä. 

Autenttisuus

Kaupungit elävät myös jatkuvassa muutoksessa, mutta siitä huolimatta, tai 
juuri sen takia, kaupunkien luonteesta puhuttaessa esiin nousee autent-
tisuus, jolla tarkoitetaan yleisesti ottaen aitoa ja alkuperäistä. Arkkitehti 
Klaus Philipsenin (n.d.) mukaan autenttisuus on termi, joka on noussut 
pinnalle erityisesti milleniaalien keskuudessa. Milleniaalien voidaan nähdä 
etsivän autenttisuutta, mutta samalla autenttisuuden pelätään myös 
katoavan heidän vaikutuksensa myötä. Philipsen liittää autenttisuuteen 
luonteen (character) ja ottaa esiin myös termin kreikkalaisen alkuperän 
(authentikós), joka korostaa aidon ja alkuperäisen ohella myös itse teke-
mistä (self-doing).

Sosiologian professori Sharon Zukin käsittelee teoksessaan Naked City 
(2010: ix–31) kaupunkiympäristöjen autenttisuutta ja imagoa. Zukinin 
tutkimuksen keskiössä ovat New Yorkin kaupunginosat, jotka Zukinin 
mukaan ovat menettäneet autenttisuuttaan erityisesti 2000-luvun alussa. 
Zukin toteaa jopa kärjistetysti, että New York on menettänyt sielunsa. Zu-
kinin mukaan myös autenttisuuden käsite on muuttunut, ja siitä on tullut 
markkinointikeino ja vallan työkalu. Autenttisuus ei enää merkitse juuria 
tai alkuperää vaan ennemminkin tyyliä. Autenttisuuden avulla halutaan 
erottua muista, visuaalisesti, tunteellisesti ja jopa moraalisesti. Autentti-

suus on siirtynyt ihmisistä tavaroihin ja kokemuksiin. Zukinin mukaan yhä 
harvempi asia on autenttinen, sillä silloin pitäisi olla samanaikaisesti al-
kukantainen ja perinteinen sekä uniikki ja innovatiivinen. Zukinin mukaan 
nykyisin autenttisuuteen riittää se, että synnyttää kokemuksen alkuperäs-
tä. Tämänkaltaisen keinotekoisen tai tietoisesti kehitetyn autenttisuuden 
voi ajatella lähestyvän imagoa ja brändiä, joita käsitellään luvussa 2.6.2. 
Paikan imago ja markkinointi.

Zukin (2010: ix–31) pitää autenttisuuden häviämistä erityisesti markkina-
talouden, kaupallistumisen ja palvelujen yksityistämisen, eli rahan vallan 
tuloksena. Alueiden autenttisuus muodostuu Zukinin mukaan monimuo-
toisuudesta, joka tuhoutuu, kun kaupunkeja lähdetään päämäärätietoises-
ti kehittämään yhtä aikaa trendikkäiksi, haluttaviksi, turvallisiksi ja ennus-
tettaviksi. Toinen merkittävä osa kaupungin sielua on Zukinin mukaan 
jatkuvuus, luotto siihen, että ympäristö ja naapurit ovat samat vielä 
huomennakin. Kun vanhoja, maamerkeiksi muodostuneita rakennuksia 
puretaan ja pienet lähimyymälät siirtyvät suurten ketjujen omistukseen, 
tämä jatkuvuus katkeaa, sillä alueiden mittakaava muuttuu ja ihmiset 
vaihtuvat. Alueiden kehittämisessä pyritään myös alueen rahallisen arvon 
nousuun, minkä seurauksena myös alueen vuokrat nousevat. Taloudel-
lisen kehityksen ohella myös alueen kulttuuri muuttuu, Zukinin mukaan 
uudet maut korvaavat vanhat. Tämä johtaa siihen, että vanhat asukkaat 
eivät enää tunne itseään kotoisaksi uusien palveluiden ja tyylien keskellä. 
Muokatut ympäristöt eivät tue vanhojen asukkaiden elämäntapaa. Tämä 
tarkoittaa Zukinin mukaan myös paikallisidentiteetin tuhoutumista. Zukin 
peräänkuuluttaa etenkin kaupunkien hallinnon roolia alueiden kehittämi-
sessä, jotta alueen ominaiset arvot ja niiden tuottajat pysyisivät alueella 
muutosten jälkeenkin. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi suojelemalla 
alueen merkittäviä rakennuksia, tukemalla pieniä, paikallisia myymälöitä 
sekä brändäämällä alueet niille ominaisen identiteetin mukaisiksi.

Kuva 18. Persoonallinen ravintola.
Zürich, Sveitsi 2018.
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Aineeton kulttuuriperintö

Tutkija Mervi Ilmonen (2014) tarkastelee artikkelissaan Kivijalkaliikkeet 
rakentavat kaupunkia Kallion ja Vallilan kivijalkakauppojen sosiaalista 
merkitystä Sharon Zukinin ajatusten pohjalta. Ilmonen ottaa esiin Zukinin 
käsitteen aineettomasta kulttuuriperinnöstä, jolla tarkoitetaan sitä, että 
katuihin ja kivijalkaan liittyy “tapoja, rituaaleja, yhteistä tietoisuutta ja 
elettyä arkea”. Yksi katujen tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollis-
taa sosiaaliset kohtaamiset, mutta myös kivijalan toimijoilla on suuri rooli 
alueen yhteisöllisyydessä. Ilmosen mukaan “kulttuuriperinnön tuottami-
nen tarvitsee sekä tilallista että sosiaalista pysyvyyttä”. Jatkuvuus vaikut-
taisi siis Zukinin ja Ilmosen mukaan olevan selkeä osa alueen identiteetin 
ja kaupunkilaisten paikallisidentiteetin syntymistä. Tämä tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että vanhoista, pitkään samalla paikalla sijainneista kivijalan 
yrityksistä muodostuu usein tärkeä osa aluetta ja yhteisöä, ne varastoivat 
kollektiivista muistia. 

Ilmonen (2014) on tutkimuksensa pohjalta jakanut Kallion - Vallilan alueen 
yrittäjät viiteen eri tyyppiin. Ensimmäinen yrittäjätyyppi on perinteiset 
perheyrittäjät, joiden ylisukupolviset liikkeet nauttivat usein kulttimainetta 
ja ovat trendiriippumattomia. Näistä liikkeistä on muodostunut tiivis osa 
paikallishistoriaa ja niiden häviäminen voi vaikuttaa voimakkaasti alueen 
asukkaisiin ja kaupunkitilaan. Toisen ryhmän muodostavat elämäntapayrit-
täjät, joille myymälän pyörittäminen on tärkeä osa identiteettiä. He tarjoa-
vat tuotteiden ohella asiantuntemusta ja saattavat olla tunnettuja oman 
alansa piireissä myös lähialueen ulkopuolella. Kolmas ryhmä muodos-
tuu maahanmuuttajayrityksistä, jotka ovat syntyneet ensin palvelemaan 
etnisten ryhmien omia tarpeita ja toimimaan heidän tapaamispaikkanaan, 
mutta joiden asiakaskunnasta löytyy yhä kasvavassa määrin myös keski-
luokkaisia kuluttajia. Neljännen yrittäjäryhmän muodostavat gentrifioijat, 
jotka perustavat alueelle trendikkäitä myymälöitä tai kahviloita. Näitä 
yrityksiä Ilmonen pitää Zukinin lailla keskiluokkaistumisen mittarina, ja 
ottaa esiin myös kahviloiden roolin osana kulutustottumusten ja perinteis-
ten työaikojen muutosta. Viidennen ryhmän Ilmonen on nimennyt luoviksi 
yrittäjiksi. Tälle ryhmälle on ominaista muodostaa monialaisia ja -toimin-
nallisia ympäristöjä, jotka myös muuttuvat trendien mukaan. Tätä ryhmää 
Ilmonen pitää osittain paikkariippumattomana.
 
Ilmosen (2014) tutkimuksen mukaan Sharon Zukinin ajatukset kivijalkakau-
pan sosiaalisesta ja kulttuurisesta merkityksestä pitävät paikkansa myös 
Helsingissä. Kivijalkaliikkeet rakentavat aineetonta kulttuuriperintöä tuke-

malla kollektiivista muistia, kaupunkiseurallisuutta, monimuotoistumista 
ja paikallisidentiteettiä. Kivijalkamyymälät voivat toimia paikkana, jossa 
asukkaat kuulevat uusimmat juorut, vaihtavat kuulumisia, saavat opastusta 
tai kohtaavat uusia ja erilaisia ihmisiä. Kahviloissa voi kokea yhteenkuulu-
vuuden tunnetta jopa ottamatta suoraa kontaktia muihin ihmisiin. Zukinin 
lailla Ilmonen peräänkuuluttaa aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, 
joka ei tapahdu museoinnin kautta, vaan suojelemalla kivijalkaliikkeitä ja 
niissä tapahtuvia sosiaalisia tapahtumia.

Skenet

Yksi näkökulma alueiden persoonaan ja autenttisuuteen ovat skenet, 
joita muun muassa yhdysvaltalaiset sosiologian professorit Daniel Silver 
ja Terry Clark ovat tutkineet teoksessaan Scenescapes. Käsite skene on 
suomen kielessä vielä melko tuore, mutta termiä on käsitelty kielenhuol-
lon tiedotuslehden kysymyspalstalla, jonka vastauksen mukaan skenellä 
voidaan viitata alakulttuureihin tai sosiaalisiin ryhmiin, joilla on yhteisiä 
mielenkiinnon kohteita (Paananen 2011). Lehdessä skene liitetään yhteen 
termien hipsteri ja indie kanssa. Tämä antaa termille kaiun, jossa se liittyy 
vahvasti tietyn ikäisten ja luonteisten ihmisten muodostamiin yhteisöihin. 
Silverin ja Clarkin (2006: 1–5) mukaan skene voi muodostua esimerkiksi 
yhteisen toiminnan (esim. jazz-skene) tai kaupunginosan mukaan. Toimin-
nalliseen skeneen liittyvät erilaiset käyttäytymismallit, johon liittyen Silver 
ja Clark nostavat esiin jazz-keikan ja klassisen musiikin konsertin. Näissä 
kahdessa eri skenessä käyttäydytään hyvin eri tavoin, mutta sekä yleisölle 
että esiintyjille käyttäytymismallit ovat itsestään selviä, sillä he tuntevat 
skenen. Kaupunginosien skenet muodostuvat tietyille paikoille ja näitä 
voidaan usein myös vahvistaa kaupungin toimesta, esimerkkinä voi toimia 
esimerkiksi monista suurista kaupungeista löytyvä alakulttuurin luoma 
Chinatown tai Little Italy (kuva 19). Silverin ja Clarkin mukaan on kuitenkin 
myös kolmas tapa ymmärtää skenejä, joka pohjautuu siihen, että ihminen 
ymmärtää paitsi asiat, myös ympäristönsä, holistisesti kokonaisuuksien 
kautta. Kyse on siis ennen kaikkea ihmisten ja ympäristön vuorovaikutuk-
sesta, ja ympäristön antamien visuaalisten ja muiden vihjeiden tulkinnas-
ta. 

Silverin ja Clarkin mukaan tyyli ja estetiikka näkyvät yhä enemmän arjes-
samme. Samasta ilmiöstä puhutaan myös arjen estetiikan tutkimuksessa, 
johon syvennytään tarkemmin luvussa 3.1 Arki ja estetiikka. Individualis-

min korostaminen ja kulttuurinen monimuotoisuus ovat luoneet yhä kas-
vavan määrän tyylejä ja alakulttuureita. Tämä ja kasvava vapaa-ajan määrä 
on johtanut siihen, että yhä useammat ammatit syntyvät ihmisten halusta 
toteuttaa itseään. Silverin ja Clarkin väittämänä on, että näistä toiveista 
ja haluista muodostuu lopulta kahviloita, gallerioita ja pyöräkauppoja. 
Ihmisten unelmat siis ikään kuin realisoituvat todelliseen kaupunkitilaan. 
Skenet muodostuvat ja vahvistuvat. Ihmisille on tullut lisäksi yhä tärkeäm-
mäksi millaiselle alueelle he haluavat muuttaa tai missä he haluavat tehdä 
töitä. Näin muodostuu samanhenkisten ihmisten asuttamia alueita, joista 
voidaan puhua myös eräänlaisina kuplina. Suomessa media on tehnyt 
tunnetuksi ainakin punavihreän kuplan, joka sijoitetaan maantieteellisesti 
Kallion alueelle. Silverin ja Clarkin mukaan osa skeneistä kuitenkin ylittää 
iän, koulutuksen, rodun tai poliittisen näkemyksen, joista esimerkeiksi 
tutkijat antavat muun muassa aasialaiset taistelulajit, taide-organisaatiot 
sekä populaarikulttuurin kokonaisuudessaan. Samanhenkisten ihmisten 
muodostamista skeneistä voi olla myös taloudellista hyötyä, sillä esimer-
kiksi ekspressiiviset tai vaihtoehtoiset skenet muodostavat inspiroivia 
ympäristöjä, joissa voi kehittyä uusia innovaatioita. (Silver & Clark 2006: 
1-15)

Silverin ja Clarkin (2006: 29-69) väite on, että kaikki skenet muodostuvat 
vaihtelevasta joukosta erilaisia laadullisia tekijöitä (cultural element), joista 
tutkijat käyttävät myös nimitystä skeneulottuvuus (scene dimension). 
Nämä ulottuvuudet voivat siis yhdistyä lukemattomin eri tavoin ja erilai-
sissa historiallisissa sekä maantieteellisissä konteksteissa. Ulottuvuudet 
jaetaan kolmeen pääkategoriaan, jotka ovat: autenttisuus, teatraalisuus ja 
legitiimisyys. Näistä kategorioista jokainen jakautuu jälleen viiteen alaka-
tegoriaan (kaavio 01), joiden avulla kuka tahansa voi määritellä ympäröi-
vän skenensä. Silver ja Clark toteavat itse tutkimuksessaan, että muitakin 
kategorioita varmasti löytyy, mutta tämä on heidän luomansa valikoima 
skenejen eri ulottuvuuksia. Yksittäisiä skenejä tutkimalla ei voi vetää 
suoria johtopäätöksiä, joten omassa tutkimuksessaan Silver ja Clark hyö-
dyntävät Yhdysvaltojen postinumeroalueita sekä näiltä alueilta löytyviä 
palvelutietoja (BIZZIP ja Yellow Pages) kerätäkseen laajemman aineiston. 
Silverin ja Clarkin luoman näkökulman pohjalta skeneistä on tehty myös 
runsaasti jatkotutkimusta eri puolilla maailmaa ja tutkijoiden yhteisenä 
alustana toimii The Scenes Project (https://scenescapes.weebly.com/). 
Scenescapes on saanut osakseen myös kritiikkiä muun muassa siitä, että 
vaikka teoksen teemat liittyvät paikkaan ja paikan henkeen, ei näihin 
teemoihin liittyvää aiempaa tutkimusta ja kirjallisuutta ole otettu riittävästi 

huomioon (Lew 2018). Joka tapauksessa, skenejen tutkiminen tarjoaa 
kiinnostavan näkökulman paikan luonteen ja identiteetin tutkimukseen.

  THEATRICALITY

  Exhibitionistic Reserved
  Glamorous Ordinary
  Neighborly Distant
  Transgressive Conformist
  Formal  Informal

  LEGITIMACY

  Traditional Novel
  Charismatic Routine
  Utilitarian Unproductive
  Egalitarian Particularist
  Self-expressive Scripted

  AUTHENTICITY

  Local  Global
  State  Antistate
  Ethnic  Nonethnic
  Corporate Independent
  Rational  Irrational

Kaavio 01. Skeneulottuvuudet (Silver & Clark 2006: 42)
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New York, Yhdysvalla 2015. 

2.6.2 paikan imago ja markkinointi

Autenttisen, eli aidon tai alkuperäisen vastaparina voidaan puhua teen-
näisestä tai epäaidosta, imagosta ja brändistä, eli siitä miltä kaupungin 
halutaan näyttävän tai miten sitä yritetään markkinoida ulkopuolelle. 
Monilla suurilla kaupungeilla, kuten New Yorkilla, Roomalla ja Pariisilla, on 
voimakas brändi. Kaupunkien brändit voivat tukeutua yksittäisiin maa-
merkkeihin, kuten Pariisin Eiffel-torniin, tai laajempiin ominaisuuksiin, ku-
ten New Yorkin monikulttuurisuuteen tai Amsterdamin pyöräilykulttuuriiin. 
Lähes jokaisella on ajatuksia siitä, miltä tunnetuissa kaupungeissa näyttää 
ja minkälainen tunnelma niissä on. Kaupunkien markkinointi, kuten kaikki 
muukin markkinointi, perustuu mielikuvien luomiseen. Kaupunkien brän-
dit eivät ole syntyneet itsestään, esimerkiksi New Yorkin kaupunki aloitti 
voimakkaan markkinoinnin 1970-luvun lopulla. New Yorkin tunnettu logo 
I ♥ NY luotiin vuonna 1977, jolloin huonosta taloustilanteesta kärsivää 
kaupunkia pyrittiin elvyttämään luomalla kaupungille parempi imago 
(Hiebert 2014). 

Mitä isommat edellä, sitä pienemmät perässä; myös Suomessa on alettu 
viime aikoina kiinnittää yhä enemmän huomiota paikan markkinointiin. 
Mielikuvamarkkinointi ja brändäys ovat yhä tutumpia termejä myös kau-
pungeille ja kunnille, ja niillä voi olla myös huomattavaa rahallista arvoa 
(Hautamäki 2017). Brändiasiantuntija ja tekniikan tohtori Seppo Rainisto 
on tehnyt väitöskirjansa ja useita julkaisuja paikan markkinoinnista, yksi 
näistä on kuntien markkinointia käsittelevä teos Kunnasta brändi?. Rainis-
ton mukaan paikkojen markkinointi on huomattavasti monitahoisempaa 
kuin perinteisten tuotteiden tai palveluiden markkinointi: paikkoihin liittyy 
julkisia organisaatioita, sosiaalisia tehtäviä eikä paikkaa voida mitata ra-
hassa. Paikkojen markkinoinnin tulee tämän takia olla myös pitkäjänteistä, 
se vaatii runsaasti taustatyötä ja kehittämistä. Seppo Rainiston ja Teemu 
Moilasen kirjassa Suomen maabrändin rakentaminen aihetta lähestytään 
yhä laajemmasta, valtiotasoisesta, näkökulmasta. Rainiston ja Moila-
sen mukaan vahvalla maabrändillä on monia positiivisia vaikutuksia. Se 
esimerkiksi lisää vetovoimaa ja houkuttelee osaavaa työvoimaa, edistää 
matkailuteollisuuden tavoitteita sekä vahvistaa kansalaisten identiteettiä 
ja nostaa itsetuntoa. Samat periaatteet pätevät todennäköisesti myös 
pienemmässä mittakaavassa kaupunkeihin tai kaupunginosiin. (Moilanen 
& Rainisto 2008: 18–19 & Rainisto 2004: 10, 16) 

Brändäyksessä tavoitteena on usein luoda mielikuvia alueen ulkopuolisil-
le henkilöille, ei paikallisille. Tärkeää on kuitenkin, että brändin pohjana 
ovat alueen ja sen asukkaiden luonnolliset ominaisuudet. Seppo Rainis-
ton (2004: 25, 62–63) mukaan paikan brändissä oleellista on identiteetin 
rakentaminen, jonka kautta määritellään miten paikka haluaa itsensä 
nähtävän tulevaisuudessa. Identiteetti rakennetaan paikan vahvuuksien 
varaan, sillä mikäli identiteetti eroaa liiaksi paikan todellisesta luonteesta, 
se synnyttää uskottavuusongelmia markkinoinnissa. Parhaassa tapauk-
sessa brändäyksen voi ajatella voimistavan alueen ominaista luonnetta 
ja vaikuttavan näin ollen myös asukkaiden paikallisidentiteetin kokemuk-
seen. Seppo Rainiston mukaan “kotipaikan identiteetin omaksuminen 
voi antaa asukkaille itsekunnioitusta ja myönteistä motivaatiota osallistua 
myös itse kunnan kehittämiseen”. Rainisto käsittelee paikan markkinointia 
kuntatasolla, mutta ajatus pätee yhtä lailla myös pienempiin yksiköihin, 
kuten kaupunginosiin. Olennaista paikan markkinoinnissa, kuten muussa-
kin markkinoinnissa, on tunnistaa vahvuudet ja paikallinen potentiaali ja 
kehittää niiden pohjalta markkinoitavan kohteen identiteettiä. Samoilla 
linjoilla on myös matkailualan professori Jonathon Day, joka on maininnut 
The New Yorkerin haastattelussa: “When the locals say, ‘We need a new 
brand’, part of what they’re saying is that the way they’re being portrayed 
is not the way they see themselves.” (Hiebert 2014) On tärkeää, että 
myös asukkaat tuntevat asuinalueensa brändin omakseen. 

Tutkija Johanna Liliuksen (2016: 13–27) mukaan asuinalueen brändäyksel-
lä, tai ainakin identiteetillä, voi olla positiivisia vaikutuksia myös asuin-
alueen yhteisöllisyyden syntyyn, mikä puolestaan lisää hyvinvointia ja 
helpottaa alueelle juurtumista. Yhteisöllisyys ja kohtaamiset voivat tukea 
ongelma-alueiden kehittymistä tai lisätä kaupungin elävyyttä ja moni-
naisuutta. Lilius nostaa esiin Joongsub Kimin ja Rachel Kaplanin (2004) 
tutkimuksen, jonka mukaan asuinympäristön yhteisöllisyys on yhteydessä 
sosiaalisten verkostojen lisäksi alueen fyysiseen ympäristöön. Alueen per-
soonallisuus ja identiteetti voivat siis helpottaa tai vaikeuttaa yhteisöön 
identifioitumista. Paikkaan kuulumisen tunne syntyy Liliuksen mukaan 
muun muassa arjen toistuvista kohtaamisista ja paikoista. Julkinen tila 
voi toisaalta luoda ympäristöjä sosiaalisille kohtaamisille, mutta sinne 
luodut kohtaamispaikat, ns. fyysiset muodot, eivät kuitenkaan välttämättä 
suoraan lisää yhteisöllisyyttä. Fyysinen ympäristö voi kuitenkin vaikuttaa 
paikan kokemiseen ja siihen kuulumisen tunteeseen. Tämän takia ihminen 
ei välttämättä sopeudu lähiympäristöönsä, jos hän ei ole itse saanut valita 
asuinpaikkaansa. Lilius nostaa esiin myös professori Ash Aminin (2002: 
962) tutkimuksen, jonka mukaan liian vahvat yhteisöt voivat myös estää 
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kohtaamisia, ja että julkinen tila ei ole luonnollinen kohtauspaikka eri 
etnisille ryhmille. Tästä näkökulmasta kaupunkitilan tulisi pyrkiä tarjoa-
maan ja luomaan riittävän monipuolista ja -kulttuurista ympäristöä, jotta 
se mahdollistaisi myös eri käyttäjäryhmien kohtaamiset. 

2.6.3 TRENDIT JA SAMANKALTAISTUMINEN

Maailma on täynnä lukemattoman monia eriluonteisia paikkoja, mutta 
nykypäivän globaalissa maailmassa erilaiset trendit leviävät yhä nopeam-
min ja yhä laajemmalle. Kaupungeissa vanhat, vahvasti tiettyjen kulttuu-
rien tai esimerkiksi työväenluokan värittämät alueet keskiluokkaistuvat, 
mikä tyypillisesti vaikuttaa myös siellä oleviin kivijalkatilojen palveluihin ja 
alueen ulkoiseen olemukseen. Suurten kansainvälisten yritysten eri maissa 
sijaitsevien toimipisteiden tulee olla tunnistettavia, minkä takia ne näyt-
tävät tyypillisesti samanlaisilta. Nykyisin kuitenkin myös yhä useammat 
itsenäiset pienet yritykset, kuten kahvilat ja baarit, ovat alkaneet muistut-
taa toinen toisiaan eri puolilla maailmaa, maku globalisoituu. 

Kirjailija Kyle Chayka pohtii tätä samankaltaistumisen ilmiötä artikkeleis-
saan Welcome to AirSpace (2016) ja Same old, same old. How the hips-
ter aesthetic is taking over the world (2016). Sosiaalisen median, kuten 
Facebookin, Instagramin ja Pinterestin, avulla erilaiset trendit leviävät 
hetkessä ympäri maapalloa ja muodostavat omanlaisensa geografian, jos-
ta Chayka käyttää termiä AirSpace. Chaykan mukaan ilmiön taustalla on 
kyse siitä, että ihmiset haluavat samaan aikaan sekä jotain autenttista että 
tuttua. Yhä enemmän ihmisiä liikkuu ympäri maailmaa yhä nopeammin 
ja tutut elementit, kuten Chaykan mainitsemat valkoiset tilat, tiiliseinät, 
Vitran tuolit ja hehkulamput, tekevät maasta toiseen siirtymisen ja siellä 
orientoitumisen helpommaksi. Chayka ottaa esiin myös majoituspalvelu 
Airbnb:n, joka sekin perustuu ajatukseen autenttisuudesta, sillä palvelun 
lähtökohtana on tarjota majoituspaikaksi omaa kotia. Massatuotannon ja 
sosiaalisen median aikakaudella monet näistäkin asunnoista ovat alkaneet 
muistuttaa toisiaan, tarjoten turisteille jotain autenttisuuden ja kaupalli-
suuden välimaastosta. Chaykan mukaan tällä on myös positiivisia vaiku-
tuksia, sillä tutut elementit auttavat sopeutumaan ja tekevät olon kotoi-
saksi. Tämä pätee paitsi tuttuihin kalusteisiin, myös kaupungeista löytyviin 
ketjuravintoloihin ja vaatekauppoihin. Tutut logot, valikoimat ja tilat voivat 
auttaa sopeutumaan uuteen ympäristöön. 

Arkkitehti ja kriitikko Anna Klingmann (2007) käsittelee arkkitehtuurin 
brändäämistä ja alueiden samankaltaistumista teoksessaan Brandscapes. 

Klingmannin mukaan arkkitehtuuria tulisi katsoa rakennuksia ja siluet-
teja laajempina elämyksellisinä ja jopa brändättyinä kokonaisuuksina. 
Klingmann on samoilla linjoilla Daniel Silverin ja Terry Clarkin kanssa 
siitä, että ihmisten unelmat jollain tasolla konkretisoituvat rakennettuun 
ympäristöön. Nykypäivänä rakennukset ja arkkitehtuuri eivät ole ainoas-
taan arkipäivän toimintaympäristöjä vaan ne edustavat unelmia siitä, mitä 
haluaisimme olla; muodostuu brändimaisemia (brandscapes). Klingman-
nin mukaan uhkana arkkitehtuurin brändäämisessä voidaan nähdä liialli-
nen keskittyminen muotoon ja ulkoasuun, ns. wau-arkkitehturiin, jolloin 
voidaan päätyä kopiokulttuuriin (culture of copy). Yksittäiset rakennukset 
ovat onnistuneet muokkaamaan kokonaisten kaupunkien brändiä, josta 
tunnettuna esimerkkinä voidaan pitää Bilbaon Guggenheim-museota. 
Vastaavia hankkeita on runsaasti, mutta niin kutsutun Bilbao-efektin 
toistamisen on huomattu olevan vaikeaa (Moore 2017). Tämä korostaa 
Klingmannin näkemystä siitä, että brändäyksen tulee olla yhteydessä 
paikkaan eikä samaa strategiaa voi toistaa missä tahansa. Klingmann 
nostaa esiin myös kestävyyden, jonka merkitys korostuu entisestään, kun 
ollaan tekemisissä tuotteiden sijaan rakennusten ja kaupunkien mitta-
kaavassa. Nykytrendien kaltaisella nopealla brändäyksellä voidaan luoda 
trendikkäitä Instagram-kelpoisia rakennuksia, mutta rakennukset luovat 
elinympäristöjä ja ovat läsnä arkielämässä, jolloin on tärkeää, että ne 
myös kestävät aikaa. Klingmannin näkökulmasta brändäykseen pitäisi siis 
suhtautua pikemminkin paikkalähtöisesti ja kauaskantoisesti. 

Sosiologian professori Saskia Sassen käsittelee artikkeleissaan (2015) 
globalisaatioon ja kasvavaan kiinteistömarkkinaan liittyviä uhkia. Sassenin 
mukaan kaupunkien monimuotoisuus syntyy ihmisten mahdollisuuksista 
vaikuttaa ympäristöönsä varallisuudesta tai vaikutusvallasta riippumatta: 
“Cities are the spaces where those without power get to make a history 
and a culture, thereby making their powerlessness complex.” Sassen 
näkee globalisoituvan kiinteistökaupan uhkana tälle monimuotoisuudelle, 
sillä kulttuurisesti merkittävien alueiden ja kiinteistöjen hinnat kasvavat 
yhä korkeammiksi ja ostajana on tämän myötä yhä useammin suuryritys. 
Tämä merkitsee tonttien arvon kasvua ja yhä useammin vanhojen raken-
nusten tilalle ilmestyy arvokkaita luksusasuntoja tai toimistokomplekseja. 
Uusiin rakennuksiin ilmestyy uutta toimintaa, mutta se on aiempaa ohjat-
tua ja määriteltyä. Pienet ja julkiset tilat muuttuvat suuriksi ja yksityisiksi, 
Sassenin mukaan alueille syntyy läpinäkyviä seiniä. Rakennusten uudet 
omistajat saattavat olla kansainvälisiä, mutta edustavat Sassenin mukaan 
globaalia menestymisen kulttuuria.  Sassen näkee, että monimuotoista, 
innovatiivista ja luovaa kaupunkikulttuuria ei voi syntyä tällaiseen ympäris-
töön, sillä uusi ei sopeudu tai kytkeydy vanhaan.

Kuva 20. Trendikäs baari.
Zug, Sveitsi 2018.
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2.7 KIVIJALAN KAYTTAJA

Tämä luku käsittelee kivijalan käyttäjiä, keitä he ovat ja miten he käyttävät 
katuja ja kivijalkatiloja. Kuten luvussa 2.4 Aika ja rytmi todettiin, kivijalkaa 
käytetään hyvin eri aikoina ja eri tarkoituksiin. Kivijalan käyttäjiä voidaan 
tarkastella monien erilaisten kategorioiden kautta, joista esimerkkeinä 
voidaan pitää esimerkiksi käyttäjän ikää ja elämäntilannetta. Kaikkien 
käyttäjien voidaan kuitenkin laskea kuuluvan myös erilaisiin yläluokkiin, 
joista kuluttaja, tai kuten kaupunkisosiologi Pasi Mäenpää (2005) kuvailee, 
kuluttaja-kaupunkilainen, on merkittävä erityisesti suhteessa kivijalkatiloi-
hin.

2.7.1 sosiaalisuus

Sosiaalisuus on merkittävä osa kaupunkikulttuuria, sillä kaupunki määritel-
lään tyypillisesti asukkaiden määrän ja tiheyden mukaan. Suuri joukko ih-
misiä pienellä alueella tekee kaupungeista kiinnostavia, mutta tästä saat-
taa toisinaan muodostua myös ongelmia. Ihminen on sosiaalinen olento 
ja myös arkkitehti Jan Gehlin (2006: 9–30) mukaan ihmiset hakeutuvat 
tyypillisesti muiden ihmisten seuraan. Tämä tarkoittaa, että alueille, joilla 
on ihmisiä, kerääntyy yhä enemmän väkeä, kun taas autiot alueet säilyvät 
autioina. Gehlin mukaan sosiaalisuuden asteita on useita ja sosiaaliseen 
kontaktiin riittää minimissään jo muiden ihmisten seurassa oleminen. Kau-
pungeissa tapahtuu valtava määrä sosiaalisia kontakteja, mutta kaupun-
kien sosiaalisuuden voidaan toisaalta katsoa olevan pinnallista tai etäistä. 
Sosiologian tohtori Timo Cantell (2018) tutkii tekstissään Kohtaamisia ja 
kohtaamattomuutta - elämää suuressa kaupungissa ihmisten sosiaalisia 
kohtaamisia kaupunkitilassa, etenkin suurkaupunkien näkökulmasta. Can-
tell nostaa esiin yhdysvaltalaisen sosiologi Louis Wirthin ajatukset siitä, 
että vaikka kaupunkiympäristössä tapahtuu runsaasti sosiaalisia kontak-
teja, ne ovat samalla kevyitä: muiden ihmisten asioihin ei puututa eikä 
heidän reaktioistaan välitetä, on lupa olla itsekäs. Ihmiset ovat samanai-
kaisesti fyysisesti lähellä toisiaan, mutta sosiaalisesti kaukana toisistaan. 
Cantellin mukaan Wirthin ajatukset ovat saaneet kritiikkiä siitä, että hän 
ylikorostaa kaupunkien epäsosiaalisuutta, vaikka itse asiassa kaupunkien 
sisään voi syntyä runsaasti pieniä yhteisöjä, alakulttuureja ja naapurustoja. 
Kaupungeissa ihmisillä on mahdollisuus luoda uusia sosiaalisia kontakteja 
ja löytää itsensä kaltaista seuraa. Etäisyys on Cantellin mukaan myös tär-
keää, sillä ilman sitä kaupunkien nopealla rytmillä tarjoamat aistivirikkeet 

voisivat muodostua liian kuormittaviksi. Etäisyys synnyttää samalla tilaa ja 
vapautta löytää eri tapoja olla osa kaupunkia.
 
Cantell (2018) nostaa artikkelissaan esiin myös sosiologi Georg Simmelin 
ajatukset siitä, että kaupungeissa vastakkain eivät ole ihminen ja luonto 
vaan ihminen ja toiset ihmiset. Kaupunkeihin saapuu jatkuvasti uusia 
ihmisiä, muukalaisia, jotka täytyy sulauttaa osaksi kaupunkien elämää. 
Suuri määrä ihmisiä pienessä tilassa voi tuoda mukanaan myös ongelmia, 
joita syntyy esimerkiksi eri kulttuurien törmäyksestä tai alueiden eriytymi-
sestä eli segregaatiosta. Tiiviissä kaupungeissa eri ihmisryhmien välisissä 
kiistoissa tavoitteena on kuitenkin löytää keinoja elää yhdessä myös 
vastakkaisia mielipiteitä omaavien henkilöiden kanssa. Tästä näkökulmas-
ta julkista tilaa voidaan pitää agonistisena tilana2. Kaupunkien julkisen 
tilan rooli on aina ollut sosiaalisuuden tai uskonnollisuuden ohella myös 
poliittinen. Tämän voi kuitenkin nähdä myös julkisen tilan vahvuutena, 
sillä näyttämöä vastakkaisten mielipiteiden ilmaisuun tarvitaan. Kadut 
ovat mielenilmausten näyttämöitä, mutta vastakkaisten mielipiteiden 
kohtaaminen ei kuitenkaan aina suju rauhallisesti. Yhdysvalloissa on viime 
vuosina mellakoitu tummaihoisten kokemaa poliisiväkivaltaa vastaan ja 
äärioikeisto on nostanut päätään ympäri Eurooppaa. Terrori-iskujen vaara 
on tehnyt katutilasta aiempaa turvattomamman ja muokannut katutilo-
jen ilmettä, kun kävelykatuja on pyritty suojaamaan esimerkiksi raskaalta 
ajoneuvoliikenteeltä. Kaikkialla maailmassa katutila ei myöskään ole 
edelleenkään kaikkien eri ihmisryhmien vapaasti käytettävissä, vaan sen 
käyttöä on saatettu rajoittaa esimerkiksi sukupuolen, uskonnon tai kansal-
lisuuden perusteella.

Kaupunkien suuri ihmismäärä siis synnyttää paitsi sosiaalisuutta, myös 
konflikteja. Samaan aikaan eläminen tuntemattomien ihmisten seurassa 
vaatii sitä, että kaupungeissa vallitsee turvallisuuden tunne. Turvallisuu-
den tunnetta voidaan parantaa toimivilla kulkuyhteyksillä, paremmalla 
valvonnalla tai esimerkiksi valaistuksella, mutta siihen vaikuttavat erityi-
sesti muut ihmiset. Yhdysvaltalainen kaupunkiteoreetikko ja aktivisti Jane 
Jacobs (1691) korosti teksteissään ihmisten ja erityisesti silmien roolia 
kaupunkitilassa. Tällä hän tarkoitti sitä, että kadulla liikkuvat ihmiset tark-
kailevat kadun elämää ja luovat tämän kautta turvallisuuden tunnetta. 

2Politiikan teoreetikko Chantal Mouffe on käsitellyt teksteissään agonistisen demokra-
tian ja agonistisen tilan käsitteitä. Agonistinen demokratia pitää olennaisena yksimie-
lisyyteen pyrkimisen sijaan vastakkaisten näkemysten välistä keskustelua ja kiistaa, 
jossa hyväksytään poikkeavien mielipiteiden olemassaolo. Mouffen mukaan julkinen 
tila tarjoaa ympäristön näiden erilaisten näkemysten esiin tuomiselle ja niiden väliselle 
kamppailulle. (Mouffe 2007) 
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Jacobsin mukaan jo muutama rikos saattaa tehdä kaduista turvattoman 
tuntuisia, mikä vähentää katutilan käyttöä ja lisää näin entisestään myös 
turvattomuuden tunnetta. Ratkaisuna tähän on saada ihmiset takaisin 
kaduille esimerkiksi tiivistämällä asuinalueita, parantamalla kävelymahdol-
lisuuksia ja sekoittamalla toimintoja. Viihtyisät kadut jalkakäytävineen ja 
niitä reunustavine palveluineen houkuttelevat asukkaiden lisäksi alueelle 
myös yhä enemmän tuntemattomia ihmisiä. Syntyy positiivinen kierre, 
jossa kasvava ihmismäärä lisää, paitsi katutilan turvallisuudentunnetta, 
myös viihtyisyyttä. Kivijalkatiloilla on olennainen rooli katutilan elävöittä-
misessä: ne houkuttelevat katutilaan erilaisia ihmisiä ja luovat enemmän 
mahdollisuuksia katutilan käytölle.  

2.7.2 kuluttaja  kaupunkilainen

Kuluttaminen on olennainen osa modernia kaupunkitilaa. Pasi Mäenpää 
käsittelee väitöskirjassaan Narkissos kaupungissa (2005) modernia kulut-
tajaa sosiaalisesta näkökulmasta. Mäenpään ajatuksen mukaan kaupunki-
elämä on kuin teatteriesitys, jossa kaupunkilainen pyrkii olemaan yhtäai-
kaisesti sekä oma itsensä että joku toinen. Mäenpää nimeää modernin 
kuluttajan nimellä homo ludens urbanus, leikkivä kaupunkilainen. Termi 
viittaa siihen, että Mäenpään mukaan kuluttaminen on leikkiä, jonka avul-
la ihmiset pyrkivät määrittelemään itsensä ja oman paikkansa maailmas-
sa peilaamalla omaa toimintaansa muiden kaupunkilaisten toimintaan. 
Kaupungissa suuren, tuntemattomien ihmisten muodostaman väkijoukon 
keskellä oleminen saa Mäenpään mukaan ihmisen tuntemaan myös 
itsensä tuntemattomaksi. Tämä luo ympäristön, jossa tulee ikään kuin 
tarve määritellä omaa olemustaan. Tavaran kautta kuluttaja pyrkii sekä 
yhdistämään että erottamaan itsensä muista ihmisistä - Mäenpää näkee 
kuluttamisen ennemminkin sosiaalisena kuin materialistisena tapahtuma-
na. Mäenpään mukaan kuluttamisesta on tullut yhteiskunnassa olemisen 
muoto, joka näkyy kaupunkitilassa ja määrittelee jopa kaupunkisuunnit-
telua. Tällä Mäenpää viittaa erityisesti kauppakeskuksiin ja kaupunkitilan 
homogenisoitumiseen, eli samoihin teemoihin, joista myös muut tutkijat 
(esim. Zukin) ovat olleet huolissaan. Tiedeykkösen (2015) haastattelussa 
kymmenen vuotta väitöskirjan julkaisun jälkeen Mäenpää kuitenkin tote-
aa, että kaupunkikulttuuri on jatkanut kehittymistään ja kulutuskulttuuri 
on synnyttänyt uusia asioita. Taloudellinen tilanne ja verkkokauppa ovat 
muokanneet kulutustottumuksia ja kulttuuri on muuttunut tavarakeskei-
sestä yhä aineettomampaan ja elämyshakuisempaan suuntaan. Kaupun-

kikulttuuriin on lisäksi ilmestynyt paljon ruohonjuuritason toimintaa, kuten 
ravintolapäivä ja ruokapiirejä, jotka muun muassa sosiaalinen media on 
mahdollistanut. Tämä on Mäenpään mukaan merkki kaupungin sosiaali-
sesta kehityksestä, sillä vaikutukset eivät välttämättä näy suoraan kaupun-
kitilassa. 

Mäenpään (2005) mukaan keskeinen kaupunkielämää määrittävä tekijä on 
viihtyminen, joka muodostuu siitä, että kaupunkilaiselle on samanaikai-
sesti tarjolla rauhallinen ympäristö ja runsaasti virikkeitä. Kaupunkiympä-
ristössä ihminen ei anna itsestään mitään ulospäin, mutta ottaa vastaan 
virikkeitä, mikä herättää mielikuvamaailman. Mäenpään mukaan kaupun-
kitilasta muodostuu tämän takia luonteva ympäristö myös kuluttamiselle. 
Kuluttaja-kaupunkilaiselle tyypillistä on myös haaveilu ja odottaminen, 
sillä varsinainen ostopäätöksen tekeminen voi vaatia aikaa, ja tätä varten 
esimerkiksi kauppakeskukset keskittyvät yhä enemmän luomaan viihdyt-
täviä ympäristöjä. Viihtyminen ei kuitenkaan aina edellytä varsinaista os-
totapahtumaa, vaan jo pelkkä kaupoissa pyöriminen, ns. ikkunashoppailu, 
riittää. Viihtymisen kulttuuri siirtyy koko ajan enemmän kohti elämyksiä, 
ja Tiedeykkösen haastattelussa (2015) Mäenpää toteaa, että Helsingin 
kasvava saunakulttuuri on osoitus siitä miten viihtymisen kulttuuri nousee 
esiin perinteisen suomalaisen kulttuurin kautta. 

2.7.3 elamyskulttuuri &  markkInointi

Aistien merkitys markkinoinnissa on korostunut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana kun palvelutaloudesta on siirrytty tarjoamaan yhä yksi-
löllisempiä elämyksiä. Käsitteet, kuten elämysshoppailu tai -shoppailija 
korostavat kulutuksen uutta suuntausta, jossa markkinoidaan tuottei-
den sijaan kokonaista elämäntapaa, ja jossa shoppailusta on tullut osa 
kulttuuria. Markkinointitutkija Susanne Markkanen vertaa suuntausta jopa 
taiteeseen: “Myymälä on kuin performanssiesitys, joka tulee nauttia tietyn 
ajan kuluessa tietyssä paikassa”. (Markkanen 2008: 9–14)

Nykyaikainen kuluttaja ei ole aina järkevä vaan tekee valintojaan myös 
tunnepohjalta. Myymälöissä vierailu nähdään ajanvietteenä ja osa 
ostoksista on vain hetken pohdinnan perusteella tehtyjä valintoja, ns. 
heräteostoksia. Näiden huomioiden myötä myös tuotteiden markkinoin-
tia on kehitetty yhä enemmän asiakaslähtöiseksi ja myös myymälöiden 
ulkoasuun on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Markkanen nostaa 
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esiin professori Bernd Schmittin elämysmarkkinointimallin sekä Pinen ja 
Gilmoren elämysmallin. Schmittin viiden ulottuvuuden elämysmarkki-
nointimallin mukaan kokonaisvaltainen elämys syntyy aistien, tunteiden, 
ajatusten, toiminnan ja yhdenmukaisuuden tunteen muodostamasta 
kokonaisuudesta. Pinen ja Gilmoren elämysmallin mukaan elämykset 
jaetaan sen sijaan neljään eri luokkaan: imeytymiseen, mukaan menoon, 
passiiviseen osallistumiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Nämä luokat 
taas määrittävät neljä elämystyyppiä, jotka ovat viihde, oppiminen, este-
tiikka ja todellisuudesta pakeneminen. Kaikkien neljän tyypin yhdistyessä 
elämys on täydellinen. Aistimarkkinoinnin tavoitteena on pyrkiä herättä-
mään mahdollisimman monia eri aisteja. Markkasen mukaan Martin Lind-
stromin johtamassa Brand Sense -tutkimuksessa todettiin brändin jäävän 
mieleen sitä paremmin, mitä useampiin aisteihin se vaikuttaa, vaikka 
suurin merkitys onkin näkö-, haju- ja kuuloaisteilla. Eri aistien merkitys 
vaihtelee kuitenkin paitsi tuotteiden, myös kohderyhmän mukaan, sillä 
esimerkiksi lasten hajuaistin on todettu olevan parempi kuin vanhem-
pien. (Markkanen 2008: 20–36)

Myymälän tai muun liiketilan sisätilan ohella on tärkeää myös, miten se 
näyttäytyy ympäristöönsä esimerkiksi sisäänkäynnin kautta. Markkanen 
nostaa esiin TRIO Display -nimisen liikesuunnitteluun ja konsultointiin 
erikoistuneen yrityksen, jonka mukaan myymälän sisäänkäynnin tulisi 
tarjota vihjeitä sen sisätilasta tai teemasta (Markkanen 2008: 42). Tämä 
ajatus on olennainen nimenomaan kivijalkaliiketilojen kohdalla, sillä nii-
den ohi kulkee päivittäin valtava määrä ihmisiä ja erottuminen ympäröi-
vistä liiketiloista on tärkeää hyvän markkinoinnin kannalta. Markkinoinnin 
näkökulman voi kuitenkin nähdä olevan ristiriidassa kaupunkisuunnittelun 
kanssa, sillä mikäli jokainen liiketila kilpailee aina yhä näyttävämmällä tai 
voimakkaammalla sisäänkäynnillä, voi katutilasta kokonaisuutena tulla 
liian monimutkainen ja ihmistä kuormittava. 

2.7.4 ika & elamantilanne

Eri ikäiset ihmiset käyttävät katutilaa ja siihen liittyvää kivijalkaa hyvin 
eri tavoin. Eri käyttäjäryhmät liikkuvat kaupungissa eri aikoina ja mo-
nesti myös erilaisilla kulkuvälineillä. Lapsen elämänpiiri alkaa laajentua 
kouluikäisenä, jolloin lapsi alkaa vähitellen tutustua ympäristöön ja 
ympäröivään kaupunkitilaan myös itsenäisesti. Lapsille kaupunki voi 
olla tutkimusmatka, jossa jokaisen ojan tai sadevesikourun reunalta voi 
löytyä aarteita. Lapset eivät kulje suoraviivaisesti paikkojen välillä vaan 

saattavat harhailla reitiltä ja kävellä pitkin tukimuureja. Ero jalkakäytävän 
ja muun tilan välillä ei ole niin selvä kuin vanhemmille ikäryhmille. Tämän 
takia katutilassa on tärkeää pitää huolta lasten turvallisuudesta pitämällä 
reitit selkeinä ja liikennevalot toiminnassa. 

Nuoriso käyttää katutilaa pääasiassa ystävien tapaamiseen ja oleiluun. 
Tässä suhteessa katutilan haastajaksi ovat viime vuosina nousseet ostos-
keskukset, joissa on tarjolla paitsi valtava valikoima erilaisia myymälöitä, 
kahviloita ja ravintoloita, myös runsaasti tilaa, suojaa eri sääolosuhteilta 
sekä usein myös ilmaisia ajanviettopaikkoja. Myös katutilalla ja kivijal-
katiloilla olisi mahdollisuus tarjota samoja elementtejä, mutta se vaatisi 
kivijalkatiloilta avoimuutta ja julkisuutta. 

Työssäkäyvillä aikuisilla on todennäköisesti kaikista käyttäjäryhmistä 
voimakkain arkirytmi, joka muodostuu työ- ja vapaa-ajan vaihtelusta. 
Katutilassa liikkuminen voi olla osa työpäivää, jolloin liikutaan erilaisiin 
tapaamisiin tai lounaalle, tai vapaa-aikaa, jolloin tavataan ihmisiä ja liiku-
taan harrastuksiin. Tämä käyttäjäryhmä on tyypillisesti se, jolla on eniten 
ostovoimaa ja mahdollisuuksia käyttää kivijalan tarjoamia palveluita. Tälle 
ryhmälle esimerkiksi kivijalkatilojen lyhyet aukioloajat voivat kuitenkin 
vaikeuttaa niiden käyttöä. 

Eläkeiässä olevat seniorit voivat käyttää katutilaa valitseminaan aikoina 
ja muodostavat tyypillisesti päiväaikaan liikkuvan kivijalkatilojen käyt-
täjäryhmän. Työverkoston puuttuessa katutila kivijalkoineen voi tarjota 
käyttäjäryhmälle tärkeän sosiaalisen ympäristön. Iäkkäämmillä ihmisil-
lä kunnon huonontuminen voi kuitenkin merkitä myös arkimaiseman 
pienenemistä. Katutilan ja kivijalkatilojen käyttöä voivat haitata tai estää 
erilaiset porrasrakenteet tai esimerkiksi pintojen liukkaus talvisin. Samat 
elementit voivat vaikuttaa toki myös liikuntaesteisten tai lastenvaunujen 
kanssa kulkevien perheiden liikkumiseen katutilassa.

Myös eri elämäntilanteet vaikuttavat kivijalan käyttöön ja kokemiseen. 
Työttömyys tiputtaa henkilön tyypillisestä arkirytmistä ja voi näin vai-
keuttaa sopeutumista tilanteeseen. Taloudellinen tilanne voi estää 
kivijalkatilojen tarjoamien palveluiden käytön, jolloin avoimen katutilan 
merkitys ajanviettopaikkana kasvaa. Yhden suuren katutilassa liikkuvan 
käyttäjäryhmän muodostavat lisäksi turistit, joilla on täysin erilainen 
näkökulma katutilaan. Turistit voivat aiheuttaa poikkeavia rytmejä ja 
häiriöitä katutilaan ja vaikuttaa näin myös kaupunkilaisten kokemukseen 
arkimaisemastaan. 
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2.7.5 Liikkuminen kaupunkitilassa

“But in cities there is so much more to walking than walking! There 
is direct contact between people and the surrounding community, 
fresh air, time outdoors, the free pleasures of life, experiences and 
information. And at its core walking is a special form of communi-
cation between people who share public space as a platform and 
framework.“ 
                (Gehl 2010: 19)

Jan Gehlin (2006: 9–30) mukaan ihmisillä on kolme erilaista tapaa toimia 
ulkotiloissa: pakolliset toiminnot (necessary activities), valinnaiset toi-
minnot (optional activities) sekä sosiaaliset toiminnot (social activities).  
Pakolliset toiminnot sisältävät esimerkiksi työmatkat, ostoksilla käynnin 
sekä muut juoksevat asiat. Pakolliset toiminnot tapahtuvat ympäri vuoden 
ja kaikissa sääolosuhteissa. Valinnaiset toiminnot tapahtuvat sen sijaan 
vain sopivissa olosuhteissa ja ovat luonteeltaan nautinnollisia, esimerkik-
si kävelyjä ulkoilmassa ja auringonottoa. Sosiaaliset toiminnot ovat sen 
sijaan luonteeltaan spontaaneja ja vaativat muiden läsnäoloa. Sosiaaliset 
toiminnot voivat pitää sisällään ulkopelejä, keskustelua naapureiden 
kanssa tai satunnaisia kohtaamisia. Ulkotilojen laadulla on suuri vaikutus 
toimintoihin, sillä hyvälaatuinen ulkotila mahdollistaa valinnaiset toimin-
not ja muuttaa myös pakolliset toiminnot luonteeltaan positiivisemmiksi.
 
Kaupunkitilassa voi kokea olevansa vapaa liikkumaan ilman, että kukaan 
kiinnittää erityisesti sinuun huomiota. Pasi Mäenpää (2005: 91–95) puhuu 
anonyymiyden vapaudesta, siitä miten ihminen voi tuntea olevansa vapaa 
väkijoukon keskellä; ihmisten joukossa kukaan ei tiedä kuka olet tai minne 
olet menossa. Mäenpää puhuu myös katujen julkisesta seurallisuudesta, 
ns. katuseurallisuudesta, jossa on kyse ihmisten kiinnostuksesta muihin ih-
misiin. Ihmiset ovat ikään kuin osa suurta näytelmää, jossa he esiintyvät ja 
jota he samanaikaisesti seuraavat. Julkisessa katutilassa muiden ihmisten 
tarkkailu on sallittua.  

Kaupunkitilassa voi kokea olevansa vapaa tekemään mitä haluaa, mutta 
myös siellä vaikuttaa joukko erilaisia sosiaalisia sääntöjä. Katutilassa ei 
tavallisesti seisoskella paikoillaan, ainakaan missä tahansa. Keskellä katua 
seisova henkilö herättää huomion ja suurempi, vailla näkyvää syytä, pai-
koillaan seisoskeleva ihmisryhmä voi vaikuttaa tilanteesta riippuen jopa 
uhkaavalta. Paikoillaan seisomiselle tulee tyypillisesti olla jonkinlainen 
konteksti, jotta se ei herätä huomiota. Odottaminen kaupunkitilassa ta-

pahtuukin Pasi Mäenpään (2005: 120) mukaan tyypillisesti joko paikoissa, 
joissa on luonnollista odottaa, kuten raitiovaunupysäkeillä, tai paikoissa, 
joista on muodostunut varsinaisia kohtauspaikkoja, kuten Helsingissä 
Stockan kello. 

Liikkuminen on tärkeä osa kaupunkitilan kokemista ja kävelemistä voidaan 
pitää sen yleisimpänä muotona. Yleisimmin kävelemme eri paikkojen 
välillä, mutta kävelyllä ei aina tarvitse olla erityistä agendaa tai alku- ja 
loppupistettä. Tätä päämäärätöntä kuljeskelua kaupunkitilassa voidaan 
kutsua flaneeraukseksi, jonka suomenkielisinä vastineina voidaan pitää 
esimerkiksi dallailua, hengailua tai toljailua. Sosiaaligerontologian pro-
fessori Antti Kariston (2007:72) mukaan flaneerauksen kaltainen “joutilas 
käyskentely kaupungilla on modernin kaupunkikokemuksen ytimessä” ja 
sen merkitys tulee kasvamaan kaupunkien väestön ikääntyessä ja hitau-
den estetiikan arvostuksen kasvaessa. Daniel Silverin ja Terry Clarkin 
(2016: 71–72) mukaan nykypäivänä voidaan puhua myös digitaalisen ajan 
flaneerauksesta, jossa ihminen voi tutustua uusiin paikkoihin virtuaalisen 
aineiston avulla jopa poistumatta kotoa. Arkikokemusta kaupunkitilassa 
liikkumisesta käsitellään laajemmin kappaleessa 3.5 Arki ja liike. 

Mobiilikulttuuri

Nykypäivänä puhutaan mobiilikulttuurista, jossa informaatio, tavarat ja 
ihmiset liikkuvat yhä enemmän ja yhä nopeammin. Ajasta on tullut yhä 
arvokkaampaa ja se pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. 
Älypuhelimista on tullut osa katukulttuuria ja töitä tehdään yhä enemmän 
kahviloista käsin ja tarvittaessa aamukahvi juodaan työmatkan aikana 
oman ruokapöydän sijaan. Tutkija Ossi Naukkarisen (2006: 9–19, 39–44) 
mukaan liike on osa ihmisen perusolemusta, sillä jopa näkö- ja kuuloais-
timme perustuvat liikkeeseen. Liike mahdollistaa näön, mutta tarjoaa 
sille myös rajat, sillä liian nopeaa liikettä on mahdoton havainnoida.  
Ihmiselle ominainen liikkumismuoto on kävely, mutta liikkumisen muoto-
ja ja välineitä on tullut ja tulee jatkuvasti lisää, eikä Naukkarisen sanoin 
mikään liikkumisen muoto ole toista inhimillisempi. Liikkuminen ei ole 
nyky-yhteiskunnassa enää pelkkä välttämättömyys, vaan ihmiset liikkuvat 
yhä enemmän myös vapaa-ajalla. Naukkarisen mukaan liikkumisella on 
tyypillisesti päämäärä, mutta modernissa elämyshakuisessa kulttuurissa 
myös liikkuminen voi jo itsessään tarjota elämyksen. Liikkumiseen käyte-
tään myös yhä enemmän rahaa, mikä viittaa Naukkarisen mukaan liikku-
misen kasvavaan arvostukseen. Kasvava liikkumisen muotojen valikoima 

Kuva 22. Lounasta kivijalasta.
Lugano, Sveitsi 2018.
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on myös lisännyt ihmisten vapautta ja yksilöllisyyttä, sillä jokaisella on 
mahdollisuus valita oma liikkumisen muotonsa. 

Naukkarisen (2006: 77–79) mukaan liikkumisen muotoihin vaikuttavat 
myös politiikka ja markkinatalous. Suuret tiehankkeet tai esimerkiksi 
sähköautojen tukeminen ovat poliittisia päätöksiä. Osaa liikkumismuo-
doista tuetaan enemmän kuin toisia ja vaikka markkinataloudella on suuri 
vaikutus päätöksiin, vaikuttavat niihin yhä useammin esimerkiksi ympä-
ristöä tukevat arvot ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Nämä päätökset 
vaikuttavat yksittäisten ihmisten tekemiin päätöksiin ja valintoihin, sillä 
panostukset joukkoliikenteeseen näkyvät toimivina yhteyksinä ja aikatau-
luina, mikä puolestaan vähentää yksityisautoilun tarvetta ja parhaimmil-
laan edistää myös kansanterveyttä. Liikkumisen muotojen painotuksella 
on vaikutuksia myös kaupunkitilan ja -elämän muodostumiseen, sillä esi-
merkiksi vahvasti autovaltainen katutila voi vähentää katutilassa liikkuvien 
jalankulkijoiden määrää.

Tutkimusten mukaan ihmisten kävelyrytmi vaihtelee alueellisen taloudel-
lisen tilanteen mukaan. Psykologian professorit Robert V. Levine ja Ara 
Norenzayan ovat tutkineet elämänrytmiä 31 suuressa kaupungissa ympäri 
maailmaa. Vuosien 1992-1995 välillä tehdyissä tutkimuksissa oli kolme eri 
mittaria, jotka olivat kävelyvauhti, työskentelynopeus ja kellojen tarkkuus. 
Kävelyvauhtia tutkittiin kaupunkien keskusta-alueilla päivisin liikeaikoina. 
Mitattavilla alueilla oli leveät ja tasaiset jalkakäytävät, joissa oli riittävästi 
tilaa liikkumiseen. Tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan yksin liikkuvia henki-
löitä, eikä esimerkiksi ikkunaostoksilla olevia henkilöitä otettu huomioon. 
Kävelyvauhtia verrattiin tämän jälkeen tutkittaviin arvoihin, kuten paikan 
ilmastoon, bruttokansantuotteeseen (GDP), väestölukuun ja subjek-
tiiviseen hyvinvointiin (SWB). Tutkimuksen lopputuloksina selvisi, että 
kävelyvauhti oli nopeinta rikkaissa maissa, kuten Länsi-Euroopan maissa 
ja Japanissa, vaikka kymmenen nopeimman kävelyvauhdin maista löytyi 
myös Kenia. Tätä tulosta vahvistivat myös tutkimuksen muut mittarit ja 
Levinen ja Norenzayan loppupäätelmänä oli, että taloudellisesti tuotta-
vissa maissa oli kaiken kaikkiaan nopeampi elämänrytmi kuin kehittyvissä 
maissa. Tutkimuksen mukaan kävelyvauhti oli lisäksi nopeampaa kylmissä 
ilmastoissa sekä tietyissä kulttuureissa. (Levine & Norenzaya 1999) 

Elämänrytmistä ei ole tehty uudempaa, yhtä kattavaa tutkimusta, mutta 
kävelyvauhtia tutkittiin uudelleen vuonna 2006 professori Richard Wise-
manin johtamassa tutkimuksessa. Tutkimus kattoi 32 kaupunkia eri puolil-
la maailmaa ja kävelyvauhtia tutkittiin samoilla reunaehdoilla kuin Levinen 

ja Norenzayan tutkimuksessa. Wisemanin tutkimuksessa huomattiin, että 
kävelyvauhti oli noussut noin 10 prosenttia 1990-luvun tutkimuksesta ja 
nopeimman kävelyvauhdin kärkipäähän ilmestyivät Singapore ja Kiinan 
Guangzhou, minkä voidaan tulkita kertovan Aasian talouksien kasvusta. 
(British Council 2007)

Suurissa kaupungeissa siis liikutaan yhä nopeammin, mutta toinen 
voimakkaasti katutilan käyttöön vaikuttava tekijä on matkapuhelin, tai 
nykyisin yhä useammin älypuhelin. Mobiilikulttuurissa ei olekaan kyse 
ainoastaan ihmisten liikkumisesta vaan myös tiedon yhä nopeammasta 
liikkeestä. Internet ja älypuhelimet ovat nopeuttaneet ja laajentaneet 
tiedon, uutisten ja trendien liikkumista maailman ympäri. Älypuhelimista 
on tullut osa kaupunkikulttuuria ja Mäenpään (2005: 238–241) mukaan ka-
tutilan hälyisyys voi jopa helpottaa matkapuhelimen käyttöä, sillä katuti-
lan suoman anonyymiyden turvin voi puhua rauhassa. Mäenpään mukaan 
kännykän käyttö voi kuitenkin myös häiritä katutilassa tapahtuvia sosi-
aalisia tilanteita, sillä puhelintaan tuijottava henkilö jättää osallistumatta 
reittineuvotteluihin, eli sanattomiin, katseen avulla tehtäviin päätöksiin 
siitä, kuka kulkee ohi miltäkin sivulta. Nykyisin tilanne on todennäköisesti 
edelleen voimistunut, sillä älypuhelimen tarjoamien loputtomien mahdol-
lisuuksien kautta jokaisen arkisen hetken voi hyödyntää ja yhä useamman 
työmatkat kuluvat tiiviisti puhelimen äärellä.

Älypuhelimen käytön yleistymisen myötä on myös alettu tutkia missä ja 
milloin niiden käyttö on sosiaalisesti hyväksyttävää. Lee Rainie ja Kathryn 
Zickuhr ovat kirjoittaneet raportin yhdysvaltalaiseen matkapuhelineti-
kettiin keskittyvästä tutkimuksesta vuonna 2015. Raportin mukaan 77 % 
tutkimukseen osallistuneista aikuisista piti hyväksyttävänä matkapuheli-
men käyttöä kävellessä, 75 % sen käyttöä julkisissa liikennevälineissä ja 
74 % jonotustilanteissa. Matkapuhelimen käyttöä ravintoloissa piti sen 
sijaan hyväksyttävänä vain 38 % ja kokouksissa ainoastaan 5 % vastaajista. 
Tutkimuksessa havaittiin, että epäsosiaalisesta luonteestaan huolimatta 
matkapuhelimen käyttö liittyi useasti henkilön sosiaalisten suhteiden yllä-
pitoon. Julkisilla paikoilla matkapuhelinta käytettiin useimmiten liikkumi-
sen päämäärään liittyvien tekijöiden etsimiseen, tapaamisten sopimiseen 
sekä kuulumisten vaihtoon läheisten kanssa. Tutkimuksessa todettiin 
myös, että nuoremmat ikäryhmät (18–29-vuotiaat) suhtautuivat muita ikä-
ryhmiä suopeammin matkapuhelimen käyttöön julkisilla paikoilla ja myös 
käyttivät itse matkapuhelimia muita ikäryhmiä useammin julkisessa tilassa. 
Suurin osa matkapuhelinten käyttäjistä kielsi käyttävänsä laitetta sosiaalis-
ten kohtaamisten välttelyyn, mutta 23 % vastaajista sanoi tekevänsä näin 

ainakin toisinaan. Älypuhelinten käyttäjät olivat muita matkapuhelinten 
käyttäjiä aktiivisempia käyttämään laitetta julkisessa tilassa. Matka- ja 
älypuhelimista on tämän tutkimuksen mukaan tullut siis voimakas osa 
erityisesti julkisessa tilassa liikkumista ainakin Yhdysvalloissa. (Rainie & 
Zickuhr 2005)

2.8 NYT JA HUOMENNA

Tässä opinnäytteen osassa on määritelty kivijalan käsite sekä tarkasteltu 
kivijalkaan ja katutilaan liittyviä teemoja. Kaaviossa 02 on esitetty tämän 
osion pohjalta löytyneitä kivijalan nykytilaan liittyviä vahvuuksia ja heik-
kouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia.

Kivijalan suurin vahvuus on sijainti, se on lähellä ja ihmisen mittakaavai-
nen. Kivijalka voi parhaimmillaan tarjota kaikki tarvittavat palvelut muu-
taman korttelin alueella. Kivijalka vaikuttaa ohikulkeviin ihmisiin, vaikka 
he eivät koskaan astuisi sisään, sillä kivijalka on katutilan jatke. Julkista 
katutilaa käytetään säästä huolimatta ja eri vuorokaudenaikoina, mikä 
erottaa katutilan muista julkisista tiloista, kuten puistoista, joiden käyttö 
vähenee sateella ja talvisin. Sateella katutila ja sitä reunustavat rakennuk-
set voivat toimia jopa ihmisiä keräävänä elementtinä katosten ja kivijal-
katilojen ansiosta. Kivijalkatilat tarjoavat myös lämpöä pakkassäällä sekä 
tärkeitä levähdyspaikkoja muun muassa huonosti liikkuville vanhuksille. 
Ilmastonmuutoksella voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia 
kivijalkatilojen käyttöön. Se voi osaltaan edesauttaa esimerkiksi Helsin-
gin katutilojen käyttöä varhaiskeväällä ja myöhäissyksyllä luoden samalla 
monipuolisempaa kaupunkikulttuuria, mutta toisaalta aiheuttaa myös 
yleistyviä sään ääri-ilmiöitä. 

Sijaintinsa takia kivijalka tukee myös kaupunkien sosiaalisuutta. Kivijal-
ka antaa luvan pysähtyä ja tarkkailla, tavata tuttuja sekä kohdata uusia 
ihmisiä. Lähipalvelujen tarve erityisesti vanhuksille on merkittävä ja tulee 
korostumaan tulevaisuudessa kaupunkien väestön ikääntyessä. Kivijalka 
voi myös tarjota elämyksiä, virikkeitä ja parantaa hyvinvointia. Kivijalka-
kauppojen tarjoama henkilökohtainen palvelu tulee myös tulevaisuudessa 
olemaan kilpailuetu verkkokauppaan verrattuna. Kaupunkisuunnittelun 
suuntaukset, kuten ihmislähtöinen suunnittelu ja käveltävä kaupunki, 
tukevat ajatusta kivijalkatilojen huomattavasta roolista osana katutilaa. 
Katutilan reunoilla sijaitsevat kivijalkatilat ovat läsnä ympäri vuorokau-
den, ja kehittyvässä 24/7-yhteiskunnassa ne tarjoavat yhä enemmän 

mahdollisuuksia myös öiseen käyttöön. Valon merkitys korostuu pimeään 
aikaan ja sen käyttö on yksi kivijalan vielä alihyödynnetty mahdollisuus. 
Tulevaisuudessa jatkuvasti kehittyvä teknologia voi tarjota uusia mahdolli-
suuksia myös kivijalkatiloille esimerkiksi interaktiivisten kosketusnäyttöjen 
tai lisätyn todellisuuden kautta. Voi myös olla, että Smart City -ajattelun 
hengessä kivijalkatilojen viihtyisyydestä ja vaikutuksista kaupunkilaisiin 
voidaan saada palautetta reaaliajassa suoraan käyttäjiltä.

Kivijalkatilojen sijainti katutilan varrella pitää sisällään monia mahdolli-
suuksia, mutta se aiheuttaa myös ongelmia. Julkisen katutilan täytyy olla 
voimakasta käyttöä kestävä, kustannustehokas ja esteetön, mikä johtaa 
usein siihen, että pintamateriaalit ovat usein keskenään hyvin samankal-
taisia. Usein sekä ajoväylää että jalkakäytävää peittää sama materiaali, 
mikä aiheuttaa sen, että katutilaa hallitsevien autojen merkitys korostuu 
entisestään. Ajoväylän ja jalkakäytävän erottaa usein vain pieni tasoero 
ja reunakivi. Katutilan julkisesta luonteesta johtuen sen käyttöä ja ilmettä 
säädellään voimakkaasti kaupungin ja valtion tasolta. Tämä usein vaikeut-
taa yksittäisten kivijalkatilojen mahdollisuuksiin kehittää ympäristöään. 
Katutila on voimakkaassa käytössä ja kuluu. Se on ensisijaisesti liikkumista 
varten, mikä tarkoittaa, että kivijalkatilat eivät voi vapaasti levittäytyä ym-
päristöönsä. Katutila on avoinna jatkuvasti, minkä takia se on altis myös 
ilkivallalle. Tämä uhka vaikuttaa myös kivijalkatilojen mahdollisuuksiin 
kehittää ympäristöään. Mobiilikulttuurin myötä liikkuminen on helpottu-
nut, mutta se tarkoittaa myös, että etäisyydet ovat pienentyneet. Tämän 
seurauksena palveluita ollaan valmiita käyttämään myös kauempana 
kotoa, mutta toisaalta samalla tarpeet esimerkiksi etätyöntekopaikoille 
ovat kasvaneet.

Katutilan liikenne ja autot ovat kivijalan heikkous. Kadut ovat meluisia 
ympäristöjä, joissa viihtyminen on monesti hankalampaa kuin sisätiloissa 
tai puistoissa. Liikenteen pakokaasut muodostavat ongelmia erityisesti 
suurissa kaupungeissa. Kaduilla liikkuvat autot tarvitsevat myös parkki-
paikkoja, mikä lisää katutilan monimutkaisuutta entisestään. Parkkipaikat 
ovat kuitenkin tärkeitä myös kivijalkatiloille, sillä autoja saatetaan tarvita 
myös kivijalkatilojen palveluiden hyödyntämiseen, esimerkiksi isom-
pien tavaroiden kuljetusta varten. Katuja reunustavat ikuiset autojonot 
korostavat katujen autovaltaista hierarkiaa, mutta tulevaisuudessa 
robottiautojen myötä myös parkkipaikkojen tarve voi vähentyä. Jatkuvasti 
yleistyvät sähköautot tulevat muuttamaan myös katutilan äänimaailmaa 
aiempaa hiljaisemmaksi. Tulevaisuudessa ruoka- ja tavarakuljetuksia 
saattavat hoitaa erilaiset itseohjautuvat lennokit, joiden liikkuminen ei 
enää tapahdu katutasossa. Katutilaan voikin siis ajatella tulevan enem-
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män tilaa ihmisille ja muulle toiminnalle. Parkkipaikkojen käyttöön on jo 
kehitetty uusia ideoita, kuten parkkipäivä ja parkletti, jotka nostavat esiin 
katujen monipuolisemman käytön mahdollisuuksia. Parklettien avulla yhä 
useampi kivijalkatila voi vaikuttaa entistä enemmän katutilaan ja lisätä 
ympäristönsä viihtyisyyttä esimerkiksi terassien avulla.

Kivijalan heikkoutena on lisäksi meneillään oleva kaupan rakennemuutos, 
joka on jo tyhjentänyt monia kivijalkatiloja ja siirtänyt palveluita isompiin 
myymälöihin ja keskuksiin. Kun tyhjille tiloille ei löydy uutta käyttöä, alkaa 
tämä vaikuttaa usein negatiivisesti myös ympäristöönsä. Tyhjät kivijal-
katilat synnyttävät lisää tyhjiä kivijalkatiloja, mikä puolestaan synnyttää 
virikkeetöntä ympäristöä. Jos ihmiset eivät viihdy katutilassa, he eivät 
myöskään käytä kivijalan palveluita. Kivijalkatilojen kilpailijana nähtävät 
kauppakeskukset imitoivat katuympäristöä, mutta eroavat siitä kuitenkin 
todellisuudessa huomattavasti. Kauppakeskukset eivät ole avoimia julkisia 
tiloja ja niissä on tyypillisesti vain suurempia ketjuliikkeitä. Kauppakes-
kukset voivat määritellä haluamansa palvelutarjonnan, joka sulkee pois 
suuren määrän pieniä yrittäjiä. Kauppakeskus myös suljetaan tiettyinä kel-
lonaikoina ja niihin saatetaan pyrkiä houkuttelemaan vain tiettyjä kävijä-
ryhmiä. Tästä näkökulmasta kauppakeskukset eivät siis kuitenkaan kykene 
korvaamaan kivijalkatiloja kokonaisuudessaan. Nykyisin kadulle avautuvat 
kivijalkatilat ovat tyypillisesti joko liike- tai toimistotiloja, mutta tulevai-
suudessa ne tulevat todennäköisesti sisältämään yhä monipuolisempia ja 
toisiinsa limittyviä toimintoja.

Kivijalka pitää yllä kaupungin monimuotoisuutta. Nykypäiväinen elä-
myshakuinen kulttuuri korostaa unelmia ja toiveita, ja kuten aiemmin on 
todettu, näiden toiveiden voidaan ajatella konkretisoituvan myös ympä-
ristömme kivijalkatiloihin. Kivijalkatilat ovat osa paikan henkeä; ne edus-
tavat alueen historiaa, jatkuvuutta, eri käyttäjäryhmiä, pitävät sisällään 
aineetonta kulttuuriperintöä ja tukevat asukkaiden paikallisidentiteettiä. 
Tätä monimuotoisuutta sen sijaan uhkaavat gentrifikaatio ja samankal-
taistuminen, jotka näkyvät esimerkiksi nousevina vuokrina ja ketjuliikkei-
den leviämisenä. 

Myös poliittisilla päätöksillä ja rakennusalan käytännöillä on vaikutuksia 
kivijalkatiloihin ja niiden käyttöön. Uusien asuinalueiden palvelut keski-
tetään monesti suuriin palvelukeskuksiin eikä uusiin kerrostaloihin aina 
suunnitella lainkaan katutilaan avautuvia kivijalkatiloja. Kivijalkatilojen 
pehmeille arvoille, kuten monimuotoisuuden säilyttämiselle tai katuti-
lan elävöittämiselle ei voi määrittää rahallista arvoa, joten tehokkuus ja 

kustannukset voivat usein ohittaa ne. Korkeammalta tulevilla päätöksillä 
voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi katutilojen rakenteeseen tai sähkö-
autojen käytön yleistymiseen. Näiden rinnalle tarvitaan kuitenkin myös 
ruohonjuuritason toimintaa, jonka kautta asukkaat voivat ilmaista tarpei-
taan ja tulevaisuuden toiveitaan kaupunkitilan suhteen.

Kaavio 02. Kivijalan vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat. 

lähellä ihmisiä
arkiympäristö
ihmisen mittakaavainen

jatkuva käyttö 
ohikulkutila
24/7

lähipalvelut

kulutuskulttuuri
elämyskultuuri

käyttö säästä huolimatta

auttaa paikannuksessa

paikallisidentiteetti

monimuotoisuus
pienyritykset

KIVIJALKA
UHAT

MAHDOLLISUUDET

kivijalkakaupan elpyminen
kivijalkatilojen tukeminen

kivijalkatilojen uudet käyttö-
mahdollisuudet
showroomit, pop up -tilat
monikäyttöiset tilat

arjen leppoistaminen
hitauden aikakausi
käveltävä kaupunki

etätyön lisääntyminen

VAHVUUDET HEIKKOUDET

ilmasto & ilmastonmuutos

katutilan käytön säädöstely

autokeskeinen kaupunkisuunnittelu

ahtaus

VR & AR

katutason liiketilojen muuttaminen 
muuhun käyttöön

katutason liiketilojen puuttuminen 
uusissa rakennuksisisa 

kaupan rakennemuutos

tyhjät toimitilat

voimakas käyttö
kuluminen

yksitoikkoisuus

liikenne
parkkipaikat

paikallinen ilmasto

suljetut tilat
yksityinen käyttö

ahtaus, esteelisyyskaupan rakennemuutos
kaupan keskittyminen
verkkokaupan kasvu

mobiilikulttuuri 
liikkumisen helpottuminen & 
lähipalvelujen väheneminen

liikkumisen siirtyminen
maan alle tai ilmaan

samankaltaistuminen

gentrifikaatio

24/7-kaupungin kehittyminen

valo, värit, taide

sähkö- ja robottiautot
interaktiivisuus

smart city
teknologia

VR & AR

innostava ja inspiroiva 
arkimaisema



Kuva 23. Vihersisustukseen erikoistunut myymälä. 
Amsterdam, Alankomaat 2017. 

Kahvilan ovi aukeaa ja tuoreen pullan tuoksu leviää aamu-uniseen katutilaan.

Kevään ensimmäiset narsissit värittävät kukkakaupan edustaa ja muistuttavat 
ensi sunnuntaina ovikelloa soittavista pikkunoidista.

Terassin puheensorina kutsuu nauttimaan auringosta ja yllättäen ihmisjoukosta 
paljastuvat myös tutut kasvot. 

Talvi-iltana pimeää katutilaa valaiseva liiketila lämmittää mieltä. 

Vieraat ohjataan perille käyttämällä lähistöllä sijaitsevaa kalaravintolaa maamerkkinä. 

Yllä on omia kokemuksiani päivittäisestä arkimaisemastani; ympäristöstä, jota aistin kaduil-
la kulkiessani ja jonka avulla orientoidun suhteessa kaupunkiin. Arkimaisema muodostuu 
arkiympäristön moniaistisesta kokemisesta liitettynä arjen rytmeihin ja reitteihin. Minulle 
itselleni arkiset katuympäristöt kivijalkoineen ovat samaan aikaan tuttuja ja tuntemattomia. 
Olen kulkenut samoja reittejä tuhansia kertoja, mutta kaupunkiympäristö reittien varrella on 
jatkuvassa muutoksessa. Kiinnitän huomiota vastaantuleviin ihmisiin, uusiin kivijalkatilojen 
toimijoihin sekä myymälöiden kausittain vaihtuviin ilmeisiin. Tutut elementit saavat minut toi-
saalta tuntemaan olevani kotona. Opinnäytteen edellinen osa käsitteli kivijalkatilaa fyysisenä 
elementtinä ja osana katutilaa, kun taas tässä osassa keskitytään ihmisen ja kivijalan väliseen 
suhteeseen, kivijalan kokemiseen, arjen, estetiikan ja arkimaiseman käsitteiden kautta. 
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3.1 arki ja estetiikka

Arki on olennainen osa kivijalan kokemista, vaikka arkea ja estetiikkaa 
ei perinteisesti liitetä toisiinsa. Kielitoimiston sanakirja liittää sanan arki 
arkipäivään, jokapäiväiseen elämään ja tavallisuuteen (Kielitoimiston 
sanakirja: Arki 2018). Arki on meille jotain tuttua ja toistuvaa, mutta se 
voidaan kokea myös harmaana tai tylsänä. Arkea verrataan usein juhlaan, 
jolloin arjen vastakohtana nähdään jokin erityinen, tavallisesta poikkea-
va tapahtuma. Estetiikan tutkimuksessa on pääasiassa keskitytty arjen 
ulkopuolisten asioiden, kuten taiteen tutkimiseen, vaikka ihminen viettää 
huomattavan osan ajastaan arjen ja sen ympäristöjen kanssa. Arjen este-
tiikka on oma estetiikan alalajinsa, joka tutkii taiteen tai korkeakulttuurin 
ulkopuolista esteettistä kokemusta. Arjen estetiikalle olennaista on, että 
se on kaikkien saatavilla eikä sen ymmärtäminen vaadi erityistä pereh-
tymistä tai asiantuntijuutta (Saito 2005: 156). Ossi Naukkarisen (2011: 
19–24) mukaan arjen estetiikassa olennainen kysymys ei ole se, onko 
arjessa estetiikkaa, vaan millaista estetiikkaa siinä on. Kyse on myös siitä, 
miten käsitteet esteettisyys, taiteellisuus ja aistimellisuus ymmärretään. 
Naukkarisen mukaan esteettisyys liitetään perinteisesti aistimielihyvään, 
vaikka kaikki aistimielihyvä ei suinkaan ole esteettistä. Taide sen sijaan 
saattaa aiheuttaa aistimielihyvää, mutta nousee samalla tämän yläpuo-
lelle. Arjen estetiikka taas nähdään usein taiteen ulkopuolisten asioiden 
estetiikkana, vaikka Naukkarisen sanoin, “taide on monelle arkea ja 
toisaalta taiteen ulkopuolella on loputon määrä epäarkisia asioita”. 

Naukkarinen (2011: 24–39) nostaa esiin estetisoitumisen, jolla viitataan 
esteettisten asioiden muuttumiseen yhä tärkeämmiksi ihmisten elämis-
sä. Naukkarinen puhuu esteettisestä käänteestä, joka liittyy esimerkiksi 
urbanisoitumiseen, vapaa-ajan lisääntymiseen ja taloudellisen elinta-
son nousuun. Tämä tarkoittaa, että kun ihmisten päätökset eivät enää 
pohjaudu esimerkiksi uskontoon tai politiikkaan, niiden pohjalla voi olla 
yhä useammin esteettisiä arvoja. Naukkarisen mukaan tämä vahvistaa 
ajatusta siitä, että myös arkeen kuuluu nykyisin yhä enemmän esteettisiä 
arvoja. Estetisoitumista voidaan tarkastella monista eri näkökulmista, 
kuten kuvallisuuden, aistimellisuuden tai kauneus-rumuus akselin kautta. 
Naukkarisen mukaan kyse voi olla samanaikaisesti näistä kaikista, kun 
taas taiteellisuus ja elämyksellisyys nousevat arjen yläpuolelle. Kuvan 
merkitys on korostunut voimakkaasti 2000-luvulla. Naukkarinen pu-
huu kommunikoinnin kuvallistumisesta. Kuvia on yhä enemmän ja niitä 
nähdään yhä enemmän. Sosiaalinen media ja erityisesti Instagram ovat 
muokanneet myös sitä, miten arkea nykyisin tarkastellaan. Älypuhelimet 

ovat vaikuttaneet julkisen tilan käyttöön, kuten luvussa 2.7.5 Liikkuminen 
kaupunkitilassa todettiin. Ne ovat vaikuttaneet osaltaan myös sosiaalisiin 
kontakteihin ja jopa taiteen kokemiseen. Sosiaalinen media, some, on 
alkanut vaikuttaa myös siihen, miten kaupunkeja, kivijalkatiloja ja taide-
näyttelyitä nykyisin suunnitellaan. Käyttäjien somessa jakamista kuvista 
on muodostunut olennainen osa markkinointia ja kuvissa kiinnostavalta 
näyttävä tila voi jo toimia sellaisenaan voimakkaana brändin rakentajana 
ja huomion herättäjänä; puhutaan käsitteistä instafriendly ja instagram-
mable. Tämä ilmiö vaikuttaa osaltaan eri paikkojen ja alueiden samankal-
taistumiseen, jota käsiteltiin luvussa 2.6.3 Trendit ja samankaltaisuus. 

Naukkarisen (2011: 24–39) mukaan arjen estetiikassa olennaista on, 
että vaikka arki liittyy tyypillisesti tavalliseen ja sopeutuvaan, nämäkin 
piirteet on mahdollista osoittaa. Arjen valinnat on tehty tarkoituksella 
huomaamattomiksi tai tavanomaisiksi. Ihmiset haluavat samaistua muihin 
ihmisiin, mikä tarkoittaa pukeutumista tai kodin sisustamista tietyllä 
tapaa. Naukkarisen mukaan tämä antaa syyn olettaa, että myös esteetti-
nen näkökulma otetaan arjessakin huomioon, arjen estetiikka ikään kuin 
alleviivaa arkea. Naukkarinen pitää arjen estetiikkaa potentiaalina, siihen 
voi kiinnittää halutessaan huomiota, mutta sitä ei pääasiassa huomata. 
Arjen estetiikka ei tavoittele vierautta tai pyri kauneus-rumuus akselin 
ääripäihin, vaan pyrkii olemaan huomaamatonta ja helppoa. Filosofi 
Tom Leddyn (2005: 3–21) mukaan arjen estetiikkaan voidaan usein liittää 
tietyt adjektiivit, kuten oikeanlainen, järjestelmällinen, siisti tai puhdas. 
Tämä kertoo ehkä siitä, että arjen estetiikassa positiiviset kokemukset 
eivät välttämättä ole erityisen voimakkaita, mutta herättävät miellyttävän 
turvallisuuden tunteen. Jokainen kuitenkin huomaa, jos jokin seikka ar-
jessa vaikuttaa väärältä tai esimerkiksi epäsiistiltä. Leddyn mukaan arjen 
estetiikassa ei myöskään läheskään aina ole kysymys hyvästä mausta, 
vaan esimerkiksi kitschi hyödyntää usein nimenomaan arjen estetiikkaa.

Arjen estetiikka eroaa tyypillisestä estetiikan käsityksestä, jossa objektia 
tarkastellaan ulkopuolelta. Leddyn (2005: 3–21) mukaan arjen estetiikka 
on lähempänä ympäristöestetiikkaa, jossa tärkeää on subjektin ja objek-
tin välinen vuorovaikutus. Objekti ei ole välttämättä sinällään kaunis tai 
esteettinen, vaan tärkeintä on aistikokemus, jonka vuorovaikutus synnyt-
tää. Naukkarisen mukaan (2011: 35–39) arjen estetiikka lähenee ympäris-
töestetiikkaa ja erkaantuu taiteesta kolmella eri tavalla. Arjen estetiikan 
tarkastelu on ympäristöestetiikan tapaan rajaton, jolloin henkilön on itse 
päätettävä mihin hän kiinnittää huomionsa. Taiteessa tarkastelua taas 
pyritään aina ohjaamaan ainakin osittain. Naukkarisen mukaan rajatto-

muus liittyy myös siihen, että arjen estetiikkaa on mahdoton erottaa täy-
sin muista arjen päätöksiä säätelevistä arvoista, kuten eettisyydestä tai 
ekonomisuudesta. Arjen päätöksiä tehdään useiden eri kriteerien kautta, 
mutta Naukkarisen mukaan voidaan kuitenkin olettaa, että myös esteet-
tisyys on aina osa päätöstä. Toinen arjen estetiikan ympäristöestetiikkaan 
liittävä tekijä on muutos. Arki perustuu monesti tuttuihin tai toistuviin 
asioihin, mutta samalla kohtaamme elämässä muutoksia, kuten vanhene-
misen, esineiden kulumisen ja trendien muuttumisen. Arjen muutoksia ei 
välttämättä huomata eikä niistä osata kiinnostua, mutta silti kaikki kulkee 
eteenpäin. Taide, ja erityisesti taideteokset, pyritään sen sijaan pitämään 
ajattomina ja muuttumattomina. Kolmantena tekijänä Naukkarinen 
nostaa Leddyn tavoin esiin arjen moniaistisuuden. Arki koetaan kaikkien 
eri aistien kautta, ja omaa rajausta voi halutessaan muuttaa. Taide on 
sen sijaan tarkoitettu tyypillisesti tietyille aisteille. Naukkarisen mukaan 
olennainen osa arjen estetiikkaa on, että se ympäröi meitä koko ajan; 
emme voi paeta arkea. Tämän takia joudumme tekemään arjessa aktiivi-
sesti myös esteettisiä päätöksiä ja valintoja. Jatkuvasti läsnä oleva arki ei 
myöskään voi sisältää toistaan erikoisempia, esimerkiksi kauniin ja ruman 
ääripäissä olevia, asioita tai aistikokemuksia, mikä selittää arjen estetiikan 
pyrkimystä tavanomaiseen tai tuttuun. 

3.2 arki ja paikka

Arkielämässämme korostuvat tietyt paikat, joita ovat tyypillisesti koti, 
työpaikka, harrastuspaikat sekä näiden väliset alueet. Estetiikan profes-
sori Arto Haapala (2005: 39–55) tutkii tekstissään On the Aesthetics of 
Everyday arjen estetiikkaa osana paikan kokemista. Haapalan näkemyk-
sen mukaan arjella ja tuttuudella on olennainen merkitys paikan kokemi-
sessa. Myös henkilön omalla taustalla on suuri merkitys paikan kokemi-
sessa, sillä jokainen näkee ja kokee paikat eri tavalla oman kulttuurinsa, 
kokemustensa ja kiinnostustensa luoman linssin lävitse. Olemassaolom-
me määrittyy osin myös ympäristömme, erityisesti nykyisen, mutta myös 
aiemmin kokemiemme ympäristöjen, mukaan.

Haapala (2005: 39–55) jakaa paikkakokemukset tutun (familiar) ja oudon 
(strange) käsitteisiin. Haapalan mukaan uusi ympäristö sisältää aluksi 
paljon tavallisesta poikkeavia eli outoja asioita. Outo ei kuitenkaan ole 
pysyvä tila, vaan vaikka kaikki uudet asiat olisivat meille aluksi outoja, 
muuttuvat ne vähitellen tutuiksi, kodin ollessa tuttuuden äärimmäinen 
muoto. Teemme asiat tutuiksi sekä aktiivisesti uuteen ympäristöön tutus-

tumalla ja siihen suhteita luomalla, että tekemättä itse aktiivisesti töitä 
sen eteen. Tuttuus ei siis myöskään ole sinällään pysyvä tila, vaan vaatii 
ylläpitoa ja esimerkiksi ajallista toistoa. Uusissa ympäristöissä aistimme 
ovat terävämpiä, olemme alttiimpia vaikutteille sekä kiinnitämme enem-
män huomiota ympäristöön ja yksityiskohtiin. Vähitellen luomme omia 
henkilökohtaisia siteitä ympäristöömme, sen rakennuksiin ja paikkoihin, 
juurrumme ja asetumme aloillemme. Haapalan mukaan paikan voi kuva-
ta tässä yhteydessä tarkoittavan “paikkaa, josta olemme tehneet itsel-
lemme merkittävän tai merkityksellisen”. Tutussa ympäristössä mikään 
ei kiinnitä huomiota outoutensa takia, emme huomaa pysyvää olotilaa 
vaan ainoastaan tutussa ympäristössä tapahtuvat muutokset. Haapalan 
mukaan tutussa ympäristössä kiinnitämme pääasiassa huomiota ympäris-
tömme toiminnallisuuteen, siihen mistä ja miten saamme haluamamme 
palvelut ja tuotteet. Visuaalisuuden huomioidaksemme siihen täytyy 
päättää käyttää erityistä huomiota. Tutussa ympäristössä ihmisille mieli-
hyvää aiheuttavat sen synnyttämä turvallisuuden ja kotoisuuden tunne, 
joka tarjoaa hyvän pohjan arkielämän rutiineille. Haapalan mukaan 
samalla kun tutustumme ympäristöömme ja teemme siitä itsellemme 
tutun, ympäristö muokkaa myös meitä itseämme, identiteettiämme. 
Haapalan kanssa ainakin jokseenkin samoilla linjoilla on arjen estetiikkaa 
tutkinut Ossi Naukkarinen. Naukkarisen (2011: 20–21) mukaan kaikesta 
uudesta ja erilaisesta voi myös tulla arkista, kun henkilö tottuu siihen. 
Naukkarinen nostaa Haapalan tavoin esiin henkilökohtaisen kokemuksen 
arjesta. Naukkarisen mukaan henkilön oma kokemus arkisuudesta voi 
vaikuttaa toiselle täysin poikkeavalta ja erityiseltä. Oman tutun ympäris-
tön voi siis nähdä uusin silmin toisen henkilön kautta. 

3.3 arki ja aistikokemukset

Estetiikka liitetään tyypillisesti erityisesti näköhavaintoon, mutta paikan 
kokemiseen vaikuttavat voimakkaasti myös muut aistit. Äänen kautta 
havainnoimme kaupunkitilassa erityisesti muiden ihmisten toimintaa 
tai liikennettä: kahvilasta kuuluva musiikki tai puheensorina voi luoda 
kutsuvan tunnelman, kun taas rakennustyömaa voi pakottaa meidät 
hiljaisuuteen. Ääni voi vaihdella hiljaisesta taustahälinästä häiritsevään, 
kaiken muun toiminnan pysäyttävään meteliin. Ääni vaikuttaa myös 
tilakokemukseen, sillä me hahmotamme ympäröivät tilat osittain myös 
äänen kaikujen kautta. Tutkija Sanna Lehtisen (2015: 45–50) mukaan 
äänen kautta ymmärretään tilan kokoa ja hahmotetaan etäisyyksiä. Leh-
tinen nostaa esiin myös liikenteen äänet, joita voidaan pitää olennaisina 
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liikenteen vaarallisuuden takia. Äänet auttavat havainnoimaan ympäris-
töä, jolloin nopeat tilanteet eivät pääse yllättämään. Musiikkia voidaan 
käyttää paitsi houkuttelemaan asiakkaita, myös karkottamaan epätoivot-
tuja käyttäjäryhmiä. Lehtinen nostaa tästä esimerkiksi kauppakeskuksissa 
soitettavan musiikin, jonka tarkoituksena on estää nuorten ajanvietto 
tilassa. Tämän kaltainen ilmiö muistuttaa puolustautuvaa muotoilua, 
jota sivuttiin lyhyesti luvussa 2.2 Julkinen - yksityinen. Ympäristön ääniin 
suhtaudutaan vaihtelevasti omien preferenssien tai fyysisten ominaisuuk-
sien mukaan. Hyväkuuloinen voi häiriintyä pienimmästäkin taustahälys-
tä, toinen voi ärsyyntyä kahvilan valitsemasta musiikkityylistä ja kolmas 
voi tuntea olonsa turvattomaksi nopeatempoisessa katutilassa huonon 
kuulonsa takia.

Tutkija ja filosofian professori Emily Bradyn (2005: 177–193) mukaan 
tuoksut ovat olennainen osa arjen estetiikan kokemusta. Ihmisen hajuais-
ti, ja tähän läheisesti liittyvä makuaisti, ovat monien eläinten vastaaviin 
aisteihin verrattuna heikkoja, mutta tuoksut ovat merkittävässä roolissa 
esimerkiksi paikan kokemisessa. Bradyn sanoin tuoksut ympäröivät 
meidät. Tämä erottaa aistimuksen esimerkiksi näköhavainnosta; katseen 
voi suunnata, mutta hajuaistia on vaikeampi kontrolloida. Hajuaistille 
ominaista on väliaikaisuus: kaupunkiympäristössä liikkuessa uusia hajuja 
on runsaasti, mutta samaan aikaan ihminen tottuu uusiin tuoksuihin no-
peasti. Bradyn mukaan tämä entisestään vahvistaa hajun ja paikan välistä 
yhteyttä, sillä me emme yleensä havaitse tutun paikan tuoksua ja juuri 
tämä tekee osaltaan joistakin paikoista tuttuja ja turvallisia. Tämä ajatus 
kytkeytyy yhteen Arto Haapalan tutun ja oudon käsitteiden kanssa. Siinä 
missä tuttujen paikkojen tuoksuja ei välttämättä edes havaita, oudot 
paikat saattavat tuoksua uudelta, erilaiselta tai jännittävältä. Toisaalta 
uudet ja epämiellyttävät tuoksut saattavat toisinaan herättää jopa pelkoa 
tai inhoa. 

Ihmisellä on kyky erotella ja määrittää asioita hajun perusteella. Tästä 
on luonnollisesti ollut hyötyä ruoan tuoreuden, ilmassa leijailevan savun 
tai muun terveydelle haitallisen tekijän havainnoinnissa. Hajuaisti auttaa 
meitä myös määrittämään tuntemattomia paikkoja ja kulttuureita. Eri 
kulttuureille ominaiset tuoksut tulevat esiin kaupunkitilassa esimerkiksi 
etnisten ravintoloiden ja toisaalta kauppatorin perinteisen munkkikahvi-
lan kautta. Kadulle leijaileva curryn tuoksu voi viedä ajatukset lomaile-
maan, sillä tuoksu poikkeaa vahvasti perinteisestä suomalaisen keittiön 
tuoksusta. Ruoan tuoksu iskee yhtä aikaa sekä haju- että makuaistiin, 
joten ravintoloiden merkitys kaupunkilaisen arkimaisemassa voi olla hy-

vinkin merkittävä. Hajuaistin erottelevalla ja määrittelevällä piirteellä voi 
myös olla kääntöpuolensa ja tästä Emily Brady nostaa tekstissään esiin 
rasismin ja syrjinnän. Kaiken kaikkiaan hajut ovat monesti olennainen osa 
kulttuuria. (Brady 2005: 177–193)

Hajuaisti on voimakkaan henkilökohtainen, sillä geenit vaikuttavat haju-
jen kokemiseen. Erilaiset tuoksut voivat lisäksi herättää mielikuvituksen 
ja tuoda esiin muistoja. Tutkimusten mukaan hajuaisti herättää mieleen 
muistoja muita aisteja herkemmin ja hajut voivat aiheuttaa jopa suurim-
man osan päivän aikana koetuista tunteista (Leppävuori 2015). Hajuaistin 
merkitys korostuu usein vanhuksilla tai muilla henkilöillä, joiden hajuaisti 
on heikentynyt, sillä hajuaistin menetyksen myötä poistuu yksi merkittävä 
hyvinvointia luova tekijä. Eri hajut voidaan liittää myös muistoihin tie-
tyistä paikoista ja jokaisella kaupungilla voi ajatella olevan oma hajunsa. 
Helsingin kaupunginmuseon Haju-näyttelyä varten tehdyn kyselyn mu-
kaan Helsinki tuoksuu esimerkiksi mereltä, kahvipaahtimolta, nurmelta ja 
virtsalta (Kursi 2016). 

Aistikokemukset voivat siis tarjota runsaasti elämyksiä ja herättää mie-
lenkiintoa. Julkisen katutilan kanssa toimiessa tulee kuitenkin huomioida 
myös henkilöt, joille voimakkaat aistikokemukset eivät ole aina positiivi-
nen asia. Liiallinen aistikuormitus voi aiheuttaa ongelmia erityisherkille 
ihmisille: voimakkaat valot voivat laukaista migreenin ja esimerkiksi suo-
malaisista jopa 40 % on tuoksuyliherkkiä (Allergia- ja astmaliitto 2016). 

3.4 arki ja AIKA

“Kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu tilassa ja ajassa.”
           
                                    (Stenros & Aura 1987: 11)

Arkemme rytmittyy paitsi eri paikkojen ja niiden välillä liikkumisen, 
myös ajan mukaan. Kappaleessa 2.4 Aika ja rytmi on käsitelty aikaan ja 
kivijalkatiloihin liittyviä seikkoja, kuten asukkaiden tyypillisiä arkirytmejä 
ja myymälöiden aukioloaikoja. Ajalla on kuitenkin myös suuri merkitys 
paikan ja arkimaiseman kokemisessa. Kaupunkisuunnitteluja ja kirjailija 
Kevin Lynchin (1972: 65) mukaan ihminen ymmärtää aikaa muutoksen 
ja toiston kautta. Muutos tarkoittaa ajan peruuttamatonta etenemistä 
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ja toisto sen sijaan erilaisia luonnollisia rytmejä, kuten sydämen sykettä, 
unirytmiä, nälkää, auringonkiertoa tai vuodenaikoja. Lynchin mukaan 
ajan kokemisen ydin on nykyhetkessä ja nykyhetken suhteuttamisessa 
menneeseen ja tulevaan. 

Aikakäsitykseemme ovat historiassa vaikuttaneet muun muassa kulttuuri 
ja uskonto. Moderni länsimainen aikakäsitys on tulevaisuuteen pyrkivää, 
eli lineaarista, kun taas monissa Aasian kulttuureissa aika pohjautuu 
toistuviin rytmeihin, eli sykleihin (Stenros & Aura 1987: 11). Me ymmär-
rämme aikaa myös oman henkilökohtaisen historiamme kautta, jonka voi 
ajatella kytkevän irralliset hetket yhteen eräänlaiseksi aikajanaksi. Elämän 
suuret muutokset, kuten aikuistuminen, vahvistavat kokemusta ajasta. 
Nykyisin yhteiskunta määrittelee aikakäsitystämme esimerkiksi kellonai-
koihin pohjautuvan arkirytmin kautta, joka voi toisinaan olla ristiriidassa 
kehomme sisäisen ajan kanssa. (Nieminen 2008: 22–23; viitattu Tähkä 
1989, 67–70)

Paikat ovat sidottuja aikaan. Arkkitehti ja professori Christopher Alexan-
derin (1979: 62–66) mukaan tilan luonne on määriteltävissä siellä tapah-
tuvien tapahtumien kautta, erityisesti niiden tapahtumien, jotka tapah-
tuvat tilassa useimmin. Arkkitehti ja professori Anne Stenrosin (1992: 99, 
107) mukaan tilakokemuksen pohjalla ovat havaitut muutokset, jotka 
syntyvät aistiärsykkeiden kautta. Stenrosin mukaan ihmiset huomaavat 
helpommin muutoksen kuin pysyvän tilan ja mitä monipuolisemmin ha-
vaitsemme muutoksia eri aisteillamme, sitä voimakkaammin havainnoim-
me ympäröivää tilaa. Tämä on havaittavissa katutilassa liikkuessa, jossa 
yllättävä kahvin tuoksu tai pintamateriaalin muutos voi herättää ihmisen 
kiinnittämään huomiota ympäröivään tilaan.

Kivijalkatiloilla on mahdollisuuksia vaikuttaa erityisesti ajan rytmiseen 
kokemukseen. Eri vuorokauden- ja vuodenaikoina tapahtuvat muutokset 
kivijalassa voivat vahvistaa ajallista kokemusta ja sen kautta myös koke-
musta paikasta ja ympäröivästä tilasta. Monikäyttöiset tilat lisäävät tilojen 
käyttöä vuorokauden eri aikoina ja kasvillisuus saa meidät sääolosuh-
teiden ohella havainnoimaan vuodenkiertoa. Ikkunat tuovat vuorokau-
denajat sisätiloihin, mutta samalla niissä tapahtuva toiminta näyttäytyy 
katutilaan erilaisina rytmeinä.

3.5 arki ja LIIKE

Arkemme muodostuu paikoista ja niiden välillä liikkumisesta. Liikkumi-
nen voi olla pakotettua, esimerkiksi kodin ja työpaikan välillä liikkumista, 
mutta yhä useammin myös vapaaehtoista, kuten luvussa 2.7.5 Liikku-
minen kaupunkitilassa todettiin. Liikkumisen muotoja on monia: kävely, 
pyöräily, yksityisautoilu ja erilaiset julkisen liikenteen kulkuvälineet. 
Mitä hitaampaa liike on, sitä enemmän ympäristöään ehtii havainnoida. 
Liikkeeseen liittyy liikkeen mekaniikan lisäksi havainnoijan kokemus liik-
keestä. Arkkitehti Helmer Stenros käyttää tästä kokemuksesta käsitettä 
kokemuksellinen liike. Stenrosin mukaan havaitsija kokee liikkuessaan 
mielen muutoksia, hän näkee tilat ja rakennukset “suhteessa toisiinsa, 
suhteessa siihen missä olemme ja suhteessa siihen mistä tulemme ja mi-
hin olemme menossa”. Nämä kaikki yhdessä muodostavat kokemuksen 
liikkeestä. Myös arkimaisemamme koostuu eri näkymien ja tilanteiden 
summasta. Näin ajateltuna yksittäisillä kivijalkatiloilla ei välttämättä ole 
huomattavaa merkitystä laajemmassa kokonaisuudessa. (Stenros & Aura 
1987: 131–132)

Ympäristössä olevien virikkeiden merkitys on suuri erityisesti liikkeen 
kokemuksen kannalta. Kaikki tietävät, että sama reitti voi virikkeiden 
määrästä riippuen vaikuttaa hyvin eri pituiselta. Helmer Stenrosin (1987: 
133–141) mukaan ihmiset keräävät liikkeessä aisti-impulsseja, joihin 
sisältyvät visuaalisten havaintojen lisäksi äänet ja tuoksut. Stenros käyttää 
liikkumisen tapahtumasta käsitettä liikkumisepisodi. Liikkumisepisodille 
on ominaista, että sillä on alku, keskikohta ja pääte. Stenrosin mukaan 
liikkumisympäristöä havainnoidaan aktiivisesti erityisesti uusissa ympä-
ristöissä ja on näin ollen samoilla linjoilla Arto Haapalan tutun ja oudon 
käsitteiden kanssa. Liikkumisen näkökulmasta tässä yhteydessä korostuu 
kuitenkin ympäristön merkitys osana uuteen ympäristöön orientoitumis-
ta. Liikkuja etsii maamerkkejä ja näkymiä, joiden avulla hän voi paikallis-
taa itsensä. 

Kaupunkitilassa liikkumiseen voivat vaikuttaa myös esimerkiksi käyttä-
jän ikä tai kulttuurinen tausta. Liikkuminen voi tapahtua eri vauhdeissa 
ja eri rytmeissä, mutta kävely on liikkumisen yleisin muoto. Liikkumisen 
ja rytmin vaikutuksia kaupunkitilan kokemiseen tutkineen Filipa Matos 
Wunderlichin (2008) mukaan kävelyn kautta me hahmotamme kaupun-
kitilaa oman kehomme ja sisäisen rytmimme kautta. Kävellessä olemme 
voimakkaasti yhteydessä kaupunkitilaan ja erityisesti erilaisiin pintoihin, 
jotka muokkaavat sitä, miten liikumme tilassa. Kävely on moniaistista 
kaupunkitilan kokemista, jonka kautta ymmärrämme syvyyttä, kokoa, 

Kuva 25. Liikettä katutilassa ja uudistuva kivijalkatila.
Amsterdam, Alankomaat 2017. 
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mittakaavaa ja toimintoja. Kävellessä luomme voimakkaan yhteyden 
ympäristöömme ja opimme toistuvia kuvioita ja kaupungin rytmiä. 
Samoilla linjoilla on tutkija Sanna Lehtinen (2015: 185–187), jonka 
mukaan kävellessä olemme yhteydessä ympäristöömme konkreettisella 
tavalla. Lehtisen mukaan käveleminen on olennainen osa arkeamme: 
se on miellyttävä, toimiva ja vaivaton liikkumismuoto erityisesti tiiviissä 
kaupunkiympäristössä. Lehtisen mukaan käveleminen on myös rauhoitta-
vaa, sillä jatkuva liike antaa ihmiselle mahdollisuuden välttää ahdistavat 
tilanteet. Kävellessä on mahdollista muuttaa rytmiä tai jopa pysähtyä 
yllättäen.  

Wunderlichin mukaan on olemassa vähintään kolme erilaista kävele-
misen tyyppiä: tarkoituksellinen (purposive), diskursiivinen (discurtive) 
sekä käsitteellinen (conceptual) käveleminen. Nämä pohjautuvat osittain 
Jan Gehlin ajatuksiin pakollisista ja valinnaisista toiminnoista (ks. luku 
2.7.5 Liikkuminen kaupunkitilassa). Kävelytapahtumista ensimmäinen 
kuvaa arkipäiväistä kävelyä, joka on järjestelmällinen ja toistuva rutiini. 
Tällä kävelytyypillä on selkeä päämäärä, joka on itse kävelytapahtumaa 
tärkeämpi. Tarkoituksellisessa kävelyssä emme kiinnitä erityistä huomio-
ta ympäristöön, mutta ympäristön rytmit voivat vaikuttaa siihen, miten 
liikumme kaupunkitilassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi liikennevalojen 
tai ihmismassojen vaikutusta omaan kävelyrytmiimme. Sanna Lehtinen 
(2015: 186–187) ottaa omassa tutkimuksessaan esiin myös kulttuuriset 
erot: Suomessa punainen liikennevalo pysäyttää kävelijät tehokkaasti, 
kun jossain muualla taas ei. Kävelytapahtuma on automaattinen ja sen 
kanssa voidaan samanaikaisesti esimerkiksi kuunnella musiikkia tai juoda 
kahvia. Wunderlichin mukaan diskursiivisessa kävelyssä kiinnitetään sen 
sijaan huomiota ympäristöön ja liikutaan kaupunkitilassa omaan tahtiin. 
Tämän kaltaisessa kävelyssä yhteys ympäristöön syvenee ja itse matka on 
päämäärää tärkeämpi, eikä päämäärää edes tarvitse olla. Käsitteellinen 
kävely on täysin tietoista ympäristöön tutustumista, jolla voi tyypillisesti 
olla lisäksi tiettyjä tavoitteita. Käsitteellisessä kävelyssä voidaan kerätä 
tietoa ja reflektoida koettua ympäristöä. Tämän kaltaisiin kävelyihin liittyy 
lisäksi valmistautumista ja reitin etukäteen miettimistä. 

Arkimaiseman kokeminen sijoittuisi Wunderlichin näkemysten mukaan 
pääosin tarkoituksellisen kävelyn piiriin. Tämä tarkoittaa, että ympä-
ristöön ei kiinnitetä tietoisesti huomiota. Kuten aiemmin on todettu, 
olemme kuitenkin jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, 
vaikka emme aktiivisesti tarkkaile sitä. Olemme myös hyvin alttiita ym-
päristössä tapahtuville muutoksille tai muille häiriöille. Katutöiden takia 

vaihdettava reitti herättää tutusta rytmistä ja esittää arkimaiseman uu-
della tavalla. Kävelytapahtuman kehollisuus ja sen liittyminen omaan ryt-
miimme tarkoittaa myös, että ympäristöllä on vaikutusta kokemukseen. 
Ei siis ole yhdentekevää, millainen kävely-ympäristömme ja esimerkiksi 
sen pinnat ovat. 

3.5.1 muut liikkumismuodot

Julkisissa liikennevälineissä kivijalkatiloihin voi kiinnittää jopa enem-
män huomiota kuin pyöräillessä tai kävellessä, sillä huomiota ei tarvitse 
keskittää muun liikenteen seuraamiseen. Liikennevälineessä ei kuiten-
kaan pääse kokemaan ympäristöä yhtä voimakkaasti kuin kävellen tai 
pyöräillen. Havainnointi keskittyy lähinnä näköaistiin, ympäristön äänet 
vaimenevat ja tuoksuja on mahdoton kokea. Linja-autonkin kyydissä on 
toki mahdollista tuntea esimerkiksi kadun mukulakivinen pinta. Juna ja 
metro eroavat huomattavasti muista liikennevälineistä, sillä ne eivät kulje 
katutilaa pitkin. Metro poikkeaa kulkuvälineenä kaikista muista muodois-
ta, sillä metrotunneli ei tarjoa matkustajille juurikaan virikkeitä. Kaupun-
kiympäristössä metroa käytetään runsaasti, ja kun osa matkasta tapahtuu 
maanpinnan alla, voi ajatella, että metroasemien ympäristöjen merkitys 
korostuu. Näissä paikoissa ihmiset orientoituvat muutokseen ja mahdolli-
sesti myös havainnoivat ympäröivää tilaa tarkemmin.  

Autoilijan ja kävelijän kokemukset arkimaisemasta eroavat huomatta-
vasti toisistaan erityisesti liikkumisnopeuden takia. Autoissa on runsaasti 
ulkopuolisia aistikokemuksia rajoittavia elementtejä, niiden sisälle syntyy 
oma maailmansa ja autoilijan huomio keskittyy sivuilla olevien kohteiden 
sijaan pääosin suoraan edessäpäin oleviin asioihin ja muun liikenteen 
seuraamiseen (Stenros & Aura 1987: 101). Autoilijat näkevät katua reu-
nustavat rakennukset pääosin yhtenäisinä massoina, eikä kivijalkatiloilla 
ole näin ollen suurta merkitystä etenkään kuskille. Nopeassa vauhdissa 
reittiä reunustavien massojen rytmi ja jaksotus nousevat huomattavasti 
merkittävämpään rooliin kuin hitaassa kävelyvauhdissa. Auton kuljetta-
jan ja kyydissä olevien matkustajien kokemukset eroavat toisistaan ja 
matkustajien kokemus on jo lähempänä linja-auton matkustajia, vaikka 
matkustuskorkeus ja näin ollen myös näkökulma on erilainen. Tulevaisuu-
dessa autoilijoiden kokemus ympäristöstään tulee automaattiohjautuvien 
autojen myötä varmasti muuttumaan, kun huomiota ei tarvitse keskittää 
yhtä voimakkaasti muun liikenteen seuraamiseen.

3.6 arki ja hyvinvointi

Arki ja hyvinvointi ovat lähellä toisiaan, sillä hyvinvointimme voi ajatel-
la rakentuvan ainakin osittain arjen toistuvista valinnoista ja askareista, 
rutiineista. Harjaamme hampaat, liikumme töihin, käymme lounaalla ja 
pesemme pyykkiä. Elämämme rytmittyy toisaalta myös työ- ja lomakau-
sien ympärille, mutta yhä useammin pohditaan sitä, miten itse arjesta 
voitaisiin luoda mielekkäämpää. Päivittäisillä toiminnoilla on vaikutuksia 
myös hyvinvointiimme, sillä esimerkiksi pitkien työmatkojen on useissa 
tutkimuksissa todettu vähentävän onnellisuuden tunnetta sekä lisäävän 
levottomuutta ja tyytymättömyyttä (Gino, Staats, Jachimowicz, Lee & 
Menges 2017). 

Hyvinvointiin ajatellaan tyypillisesti kuuluvan psyykkinen ja fyysinen 
hyvinvointi, mutta jos tähän lisätään lisäksi sosiaaliset suhteet ja yhteis-
kunnallinen järjestys, kokonaisuus lähestyy tai vertautuu Arto Haapalan 
(2015: 19) mukaan jo hyvän elämän käsitteeseen. Hyvään elämään 
kuuluvat Haapalan mukaan myös esteettiset arvot ja elämykset. Voi-
daan myös puhua esteettisestä hyvinvoinnista. Esteettinen hyvinvointi 
on perinteisesti liitetty erityisesti taiteeseen ja voimakkaisiin aistielä-
myksiin, ja taiteen onkin todettu edesauttavan potilaiden viihtymistä ja 
jopa parantumista sairaalaympäristössä (Puolakka 2015: 9). Esteettinen 
hyvinvointi voi kuitenkin muodostua myös arjen ympäristöistä. Haapala 
(2015: 30–34) nostaa esiin Saiton (2007) ajatukset siitä, että arjesta voi 
etsiä ja löytää esteettisiä mahdollisuuksia, jotka rikastuttavat esteettistä 
elämäämme. Haapala tuo esiin esteetin, jonka elämä muodostuu oman 
lähiympäristön muokkaamisesta mahdollisimman esteettiseksi. Haapalan 
mukaan tämänkaltainen elämä voi luoda parempaa esteettistä hyvinvoin-
tia, mutta toteaa, että se ei pinnallisuudessaan pääse samalle tasolle kuin 
esimerkiksi moniulotteiset taideteokset. Haapalan näkemyksen mukaan 
esteettinen arkiympäristö ei itsessään riitä luomaan esteettistä hyvin-
vointia vaan siihen kuuluvat mahdollisimman monipuoliset kokemukset. 
Esteettisyyteen pyrkivällä elämäntavalla voi olla myös kääntöpuolia, sillä 
esteettisyydessä tulee huomioida esimerkiksi ekologisuus. Esteettisyydel-
lä voi olla vaikutuksia näkemämme ympäristön lisäksi myös muualle, sillä 
omaa arkeamme esteettisesti parantavat asiat voivat vaikuttaa estetiik-
kaan jossain muualla. Ossi Naukkarinen (2015: 88–108) käsittelee tätä 
teemaa esteettisen jalanjäljen käsitteen kautta, joka luo mahdollisuuden 
ymmärtää ympäristökysymyksiä myös esteettisestä näkökulmasta. Tämä 
tarkoittaa, että esimerkiksi lähiympäristön arjen estetiikkaan positiivisesti 

vaikuttava t-paita voi vaikuttaa jossain muualla maisemaan negatiivisesti, 
jolloin tuotteella on kokonaisuudessaan negatiivisia vaikutuksia estetiik-
kaan.

Professori Ben Highmoren (2004) mukaan rutiini on olennainen osa 
arkeamme. Highmoren mukaan me luomme omat päivittäiset rutiinimme 
luodaksemme arkeen rytmiä ja ennustettavuutta, mutta samaan aikaan 
itse luomamme rutiinit voivat vaikuttaa arkea rajoittavilta tekijöiltä. Tämä 
ristiriita on olennaista rutiineille; vanhoista rutiineista on lisäksi vaikea ir-
rottautua ja uusia on vielä vaikeampi omaksua. Highmoren mukaan sama 
moniulotteisuus on läsnä arjessa, joka nähdään yhtä aikaa lohduttavana 
ja turhauttavana. Highmoren mukaan arjen rutiineihin yhdistyy saman-
aikaisesti unelmointi, muistelu ja huolehtiminen. Me voimme haaveilla 
esimerkiksi paremmista elämäntavoista, mutta samaan aikaan vanhat 
rutiinimme vaikeuttavat näiden ajatusten toteutumista. Highmore nostaa 
esiin myös sosiologi Henri Lefebvren ja Catherine Régulierin (1985) aja-
tukset rutiinien ja kehon luonnollisten rytmien suhteesta, jossa modernin 
elämän tuomat rutiinit ovat ristiriidassa kehon sisäisten rytmien kanssa. 
Tämä tarkoittaa, että voimme joutua säätämään esimerkiksi ruokailuajat 
tai unirytmimme töiden tai muiden velvoitteiden mukaan kehomme tar-
peiden sijaan, mistä syntyvän ristiriidan takia hyvinvointimme voi kärsiä. 

Nykyisessä nopeatempoisessa kulttuurissa puhutaan yhä useammin 
myös arjen hidastamisesta tai leppoistamisesta, downshiftaamisesta. 
Ilmiön voi ajatella näkyvän esimerkiksi meditaation, luonnossa oleskelun, 
puutarhan ja viherkasvien hoidon sekä kaikenlaisen wellness-ajattelun 
yleistyessä. Kaupunkitutkija Timo Kopomaan (2015: 129–145) mukaan 
ilmiössä on kyse siitä, että olemme matkalla kohti hitauden aikakautta. 
Samasta ilmiöstä, hitauden estetiikasta, ja sen arvostuksen kasvusta 
väestön ikääntyessä puhuu myös Antti Karisto, joka mainittiin aiemmin 
kappaleessa 2.7.5 Liikkuminen kaupunkitilassa. Kopomaa nostaa esiin 
Kariston (1998) ajatukset siitä, miten ihmisen myönteisiksi kokemat arvot 
voivat parantaa arkea ja vaikuttaa ainakin hetkellisesti laajempaan hyvin-
vointiin. Kopomaa on itse pohtinut teemaa hiljaisten alueiden ja tilojen, 
hidastuksen ja hitailijoiden sekä pysähdyksen paikkojen näkökulmista. 
Kopomaa tuo esiin sen, miten kaupunkisuunnittelussa pyritään nykyisin 
luomaan hiljaisia alueita, sillä sen hiljaisuudesta nauttimisen koetaan 
olevan eräänlainen ihmisen perusoikeus. Hiljaisuus voidaan toteuttaa 
joko pyrkimällä melun hallintaan tai peittämällä epämieluisia ääniä muilla 
äänillä sekä luomalla eristettyjä hiljaisia huoneita muuten meluisaan 
ympäristöön. Hidastuminen ja hitailija viittaavat esimerkiksi liikenteeseen 
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ja sen hidastamiseen. Pysähdyksen paikat voivat tarkoittaa puutarhoja ja 
niiden hoitoa, mutta lähestyä myös hengellisempiä sävyjä. Kopomaa on 
tutkinut kerrostalojen väestönsuojien mahdollisuuksia toimia erilaisina 
hiljaisuuden ja hidastamisen tiloina. Voi kuitenkin ajatella, että myös uusia 
käyttötarkoituksia kaipaavat kivijalkatilat voisivat soveltua tämän kaltaisiin 
tarkoituksiin, tai että ne vähintäänkin voisivat auttaa ihmisiä hidastamaan 
tahtia luomalla hidastamisen ja pysähtymisen paikkoja katutilaan. 

3.7 arkimaisema

Arkimaisema koetaan moniaistisesti ja henkilökohtaisen persoonan 
kautta. Arkea ei tavallisesti huomaa, ellei siinä tapahdu muutoksia. Sama 
koskee arkimaisemaa, joka toimii näyttämönä arkisille toiminnoillemme. 
Arkimaisema herättää meissä tuttuuden ja turvallisuuden tunteen. Se 
tarjoaa vakaan pohjan arkisille toiminnoille ja muodostaa osan paikallisi-
dentiteetistämme. Arkimaisemassa eivät tyypillisesti korostu kauneus tai 
rumuus vaan käytännöllisyys. Tämä ei tarkoita, että arkimaisemassa ei olisi 
estetiikkaa, vaan sitä, että tutussa ympäristössä huomiomme keskittyy 
muuhun kuin ympäristön havainnoimiseen.

Kaupunkiympäristöissä on sekä pysyviä että muuttuvia tekijöitä. Raken-
nuksia puretaan ja kokonaisia uusia asuinalueita rakennetaan. Tiiviissä 
kaupunkiympäristöissä tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin useimmiten 
pienempiä ja väliaikaisia: rakennusten julkisivuja remontoidaan, katu-
pintoja muokataan ja maanalaisia rakenteita kaivetaan esiin ja peitetään 
uudelleen. Rakennustyömaat pakottavat meidät valitsemaan uusia ja 
poikkeavia reittejä. Tämä voidaan nähdä arkeamme häiritsevänä asiana, 
sillä kuten Haapala ja Naukkarinen ovat tuoneet esille, me valitsemme 
reittimme omien kiinnostuksen kohteiden ja persoonamme mukaan. Toi-
saalta, uudet reitit antavat meille mahdollisuuden kokea arkiset ympäris-
töt uudella tapaa, löytämällä outoja asioita muuten tutusta ympäristöstä. 

Arkimaisema on henkilökohtainen kokemus arkemme ympäristöstä. Arto 
Haapalan (2006: 129–144) mukaan ympäristö syntyy ihmisen ja ihmisen 
ympärillä olevien objektien vuorovaikutuksesta. Tämä tarkoittaa, että 
ympäristö määrittyy vasta, kun ihminen ymmärtää ympäröivien objektien 
keskinäisen suhteen ja samalla myös oman suhteensa näihin objekteihin. 
Arjessa tällä tavoin muodostuu arkimaisema. Arjessamme toistuvasti 
aistimamme elementit muuttuvat tutuiksi ja muodostavat henkilökohtai-

sen arkimaisemamme. Jokainen aistii ympäristöään itsensä kautta, jolloin 
jokaisen kokemukset arjen ympäristöstä ovat erilaisia. 

Arjen ympäristö vaikuttaa meihin monella tapaa. Hyvinvointimme kannal-
ta on tärkeää, että katutila tarjoaa virikkeitä ja monipuolisuutta. Yksitoik-
koinen ympäristö tekee paikkaan sopeutumisesta hankalampaa. Lähiym-
päristön palvelut vaikuttavat myös omaan paikallisidentiteettiimme. Me 
voimme hahmottaa ajan kulumista arkimaisemassa tapahtuvien muutos-
ten, kuten aamuruuhkien ja muuttuvien näyteikkunoiden, avulla. Arkimai-
semaan ei kiinnitetä jatkuvaa huomiota, mutta ei kuitenkaan ole yhden-
tekevää, millainen se on. Me aistimme arkimaisemassamme tapahtuvat 
muutokset, kuten yhtäkkiä tyhjenevän liiketilan tai keväällä avautuvan 
terassin. Arkimaisemaan voi myös halutessaan kiinnittää huomiota ja sitä 
voi pyrkiä tarkastelemaan erilaisista näkökulmista. Estetiikan tutkimuksen 
mukaan on monia viitteitä siitä, että arkielämämme on huomattavan este-
tisoitunutta, joten ihmisten voisi myös ajatella kiinnittävän yhä enemmän 
huomiota myös kivijalkatiloihin ja niiden visuaaliseen ilmeeseen. Kadut 
ovat tyypillisesti samankaltaisia, osittain maalattuja asfalttipintoja, ympäri 
maailmaa, mikä tarkoittaa, että katuja reunustavilla rakennuksilla on suuri 
merkitys siihen miltä arkimaisemamme näyttää. Ihmiselle kivijalkatilat ovat 
ensimmäinen ja läheisin kosketus näihin rakennuksiin. 

Tässä opinnäytteessä käsitellään kivijalkatiloja osana arkimaisemaa ja 
painopiste on ollut tiiviissä kaupunkiympäristössä. Arkimaisema voi toki 
tarkoittaa myös lukematonta määrää erilaisia ympäristöjä. Tätä työtä 
tehdessä arkimaiseman käsite nousi esiin, kun Ympäristöministeriö ja Suo-
men ympäristökeskus ottivat sen vuoden 2018 maisemapäivän teemaksi 
Suomessa. Tapahtumaan liittyy valokuvakampanja, jossa suomalaisia kan-
nustetaan “katsomaan omaa arkimaisemaansa uudesta näkökulmasta” 
ja jakamaan kuvia Instagramissa aihetunnisteella #arkimaisema. Arkimai-
seman tarkastelu valokuvaamisen ja valokuvien kautta luo tapahtumasta 
välittömästi esteettisen ja jopa taiteellisen, minkä voi nähdä olevan risti-
riidassa arjen kokemisen kanssa, sillä, kuten todettu, arkea ei tyypillisesti 
huomata. Lyhyt katsaus arkimaisema-aihetunnisteella julkaistuihin kuviin 
osoittaa, että kuvat sisältävät sekä kaupunki- että luonnonympäristöjä. 
Moni kuvista on otettu auringonlaskun aikaan tai kuvaa ympäristössä huo-
mattua taidetta tai heijastuksia. Osa kuvista kuvaa liikettä ja osa ihmisiä. 
Tämä osoittaisi, että arkimaisemassa on kiinnitetty huomiota erityisen 
visuaalisesti miellyttäviin paikkoihin, ympäristössä havaittuihin muutoksiin 
tai yllättäviin seikkoihin. (Ympäristöhallinto 2018)

Kuva 26. Terveellisyyteen panostava kasviruoka-
ravintola. Amsterdam, Alankomaat 2017. 



73Kuva 27. Lankakauppa. 
Amsterdam 2017. 

3.8 kivijalka ja arkimaisema

Tämän opinnäytteen kahdessa ensimmäisessä osassa on tarkasteltu 
kivijalkaa fyysisenä elementtinä, osana katutilaa sekä osana kaupunkilai-
sen arkimaisemaa. Tässä luvussa pyritään tiivistämään kivijalkaan liittyvät 
olennaiset teemat ja arvot muutamien pääkategorioiden alle. 

Kivijalka on osa katutilaa ja toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla, 
sen täytyy olla helposti saavutettava. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaan 
kulku on tehty helpoksi ja esteettömäksi. Tilan saavutettavuuteen vaikut-
taa myös tilan avoimuus katutilaan. Mitä avoimempi ja esteettömämpi 
kivijalkatila on, sitä helpompi sitä on käyttää iästä tai fyysisestä kunnosta 
riippumatta. Kivijalkatilan tulee olla lähellä ja läsnä arkimaisemassamme. 
Tärkeää on, että palvelun tarjoaja ja käyttäjä kohtaavat. Kivijalkatilan täy-
tyy löytää keinoja vastata käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Näistä käytän-
nönläheisistä tekijöistä muodostuu kivijalkatilan käytettävyys. Käytettä-
vyys on osin henkilökohtainen käsite; kaupan valikoima voi olla toiselle 
täysin sopiva ja toiselle merkityksetön. 

Kivijalkatiloihin liittyy voimakkaasti myös sosiaalisuus. Kivijalkatilat tarjo-
avat ihmisille paikan, jonka myötä heidän on helppo olla katutilassa. Ki-
vijalkatilat muodostavat pohjan monille erilaisille sosiaalisille toiminnoille 
aina yksinkertaisesta ihmisten läsnäolosta uusien ihmisten kohtaamiseen. 
Kivijalkatilat antavat mahdollisuuden pysähtyä ja nauttia kaupunkitilas-
ta jokaisen henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan. Ihmisten keskellä 
voimme tuntea yhteenkuuluvuutta ja kaupungissa voi kohdata rajattoman 
määrän uusia ihmisiä. Lähikaupan myyjän päivittäinen kohtaaminen voi 
olla yksinäiselle päivän tärkein hetki ja rankkasateella kivijalan tarjoamaan 
katokseen voi kerääntyä joukko täysin toisilleen vieraita ihmisiä, joista 
muodostuu hetken ajan pieni yhteisö.

Kivijalkatilat voivat tuottaa elämyksiä ja iloa. Ne voivat herättää arjesta 
ja yllättää. Arkimaisema koetaan moniaistisesti ja eri vauhdeissa. Kivijal-
katilat ovat osana katutilaa lähellä ihmisiä, joten niillä on myös mahdol-
lisuus herättää monia eri aisteja. Kivijalkatilat voivat värittää kaupunkia 
ja muodostavat ihmisen mittakaavassa olevan ympäristön. Moniaistiset 
kivijalkatilat voivat toisinaan olla lähempänä taidetta kuin kaupallista 
arkiympäristöä. Tätä kivijalkatilan tarjoamaa aistikokemuksiin perustuvaa 
arvoa kutsutaan tässä opinnäytetyössä elämyksellisyydeksi. Kivijalka voi 
olla visuaalisesti näyttävä, tai tilasta ulos kantautuva musiikki voi saada 

ihmisen nostamaan katseensa puhelimesta. Elämyksellisyys on jotain 
yllättävää tai kuten Arto Haapala on määritellyt, outoa. Elämyksellisyys 
on muutoksia ja kaupunkikulttuuria, ravintolapäivää ja katufestivaaleja. 
Se saa ihmisen näkemään arkimaisemansa erilaisella, tutusta poikkeavalla 
tavalla. Poikkeavaa, erilaista ja yllättävää. Pasi Mäenpään (2005: 122-126) 
mukaan juuri sattumanvaraisuus tekee kaupunkielämästä jännittävää. 
Suuri kaupunki ja sinne kerääntyneet ihmiset synnyttävät aavistuksen siitä, 
että jotain tapahtuu, ja että jotain voisi tapahtua myös sinulle, sillä ympä-
rillä tapahtuu niin paljon.

Kivijalkatilat muodostavat merkittävän osan kaupunkien luonteesta. 
Niiden voidaan nähdä edustavan toisinaan autenttisuutta, mutta toisinaan 
myös gentrifikaatiota ja maailman kaupunkien samankaltaistumista. Kuten 
aiemmin on mainittu, kivijalkatilojen voidaan nähdä edustavan jopa asuk-
kaiden unelmia ja toiveita. Osa kivijalkatiloista on ollut paikoillaan vuosi-
kymmeniä ja näihin tiloihin liittyy suuri määrä kaupunkilaisten kollektiivista 
muistia. Kivijalkatilat voivat myös toimia maamerkkeinä ja ohjata kaupun-
gissa liikkumista. Nämä ovat arvoja, jotka liittyvät tunnistettavuuteen, 
joka on luonteeltaan tuttua, arkista, jatkuvaa ja pysyvää. Tunnistettavuus 
on arvo, joka tekee olomme kaupungissa kotoisaksi ja turvalliseksi. 

Kivijalkatilojen arvot jaetaan tässä opinnäytetyössä käytettävyyteen, 
sosiaalisuuteen, elämyksellisyyteen ja tunnistettavuuteen. Kaikki kivijal-
katilat sisältävät näitä arvoja eri tavoin ja eri painotuksin, eri arvot siis 
limittyvät keskenään. Kivijalkatilan käytettävyys voi esimerkiksi syntyä osin 
sen tutusta pohjaratkaisusta, tunnistettavuudesta, ja tilan elämyksellisyys 
myyjän luonteesta, sosiaalisuudesta. Kivijalkatilat ovat merkittävä osa 
kaupunkia ja katutilaa, joten niiden merkitys myös hyvinvointiin on suuri. 
Voidaan ajatella, että kun kivijalkatila vastaa edellä mainittuihin arvoihin, 
se voi myös parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia. Elämykselliset katuti-
lat elävöittävät kaupunkia ja herättävät huomaamaan arjen ympäristön, 
tunnistettavuus vahvistaa paikallisidentiteettiä ja helpottaa kaupungissa 
liikkumista, sosiaalisuus luo pohjan kaupunkielämälle ja käytettävyys 
tekee arjesta sujuvampaa. 

Kivijalkatilat koetaan henkilökohtaisen näkökulman kautta. Käytettävyy-
den alle kuuluvien tekijöiden merkitys voi vähentyä tai kasvaa myös iän 
tai elämäntilanteen mukaan, esimerkiksi esteettömyyden tärkeys nousee 
esiin lähes jokaiselle ikääntymisen seurauksena. Toiset nauttivat kivijalan 
tarjoamasta sosiaalisuudesta enemmän kuin toiset, joille se on ehkä jopa 
yhdentekevää. Elämyksellisyys on osittain myös makukysymys, toisen 
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mielestä visuaalisesti näyttävä tila tai yllättävä tuoksu voi olla elämykselli-
nen ja toiselle tavanomainen. Myös tunnistettavuutta voidaan tarkastella 
henkilökohtaisesta näkökulmasta: uudelle asukkaalle erityisen näköiset 
paikat voivat nousta merkittäviksi, kun taas vanha asukas saattaa arvostaa 
pitkään samalla paikalla sijainnutta palvelua. 

kivijalan arvot

KÄYTETTÄVYYS 

saavutettavuus, esteettömyys, vastaa tarpeita, sopivat aukioloajat, 
tuotevalikoima, suojaa sääolosuhteilta, wc, lastenhoito, levähdyspaikka, 
turvallisuus 

SOSIAALISUUS 

tuttujen näkeminen, ihmisiin tutustuminen, kaupunkielämän tarkkailu, 
sosiaalinen media, arkiset kohtaamiset

ELÄMYKSELLISYYS 

yllätyksellisyys, outous, voimakkaat aistihavainnot, visuaalisuus, äänimai-
sema, brändi, unelmat, tapahtumat, monikulttuurisuus, ajallinen vaihtelu

TUNNISTETTAVUUS

tuttu, muistoja herättävä, merkittävä, vahvistaa paikallisidentiteettiä, 
persoonallinen, autenttinen, paikan hengen mukainen, edustaa alueen 
asukkaita

Kuva 28. Kasvillisuutta kivijalassa.
Zug, Sveitsi 2018.



Kuva 29. Stockmannin kello.
Helsinki 2018. 4
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Tämän opinnäytteen aiemmissa osissa on käsitelty kivijalkaa pääosin 
yleisellä tasolla. Näiden lukujen pohjalta voidaan todeta, että kivijalka on 
monipuolinen kokonaisuus, johon liittyy suuri joukko erilaisia arvoja, jotka 
on lajiteltu neljään pääkategoriaan. Tässä luvussa käsitellyt aiheet kytke-
tään paikkaan, Helsinkiin. Jokaisella maalla, kulttuurilla ja kaupungilla on 
omia erikoispiirteitään, jotka vaikuttavat myös siihen, miten katutilaa ja 
kivijalkaa käytetään. Tässä osassa käsitellään lyhyesti Helsinkiä, helsinkiläi-
siä ja Helsingin kivijalkaa.

Helsinkiin tutustutaan kirjallisuuden ja kaupungin kehittämien aineistojen 
perusteella. Nämä taustatiedot toimivat pohjana asukaskyselylle, jossa 
selvitetään helsinkiläisten kokemuksia arkimaisemansa kivijalkatiloista. 
Asukaskyselyllä pyritään löytämään vastauksia siihen, onko eri kaupungi-
nosissa asuvien ihmisten arkimaiseman ja kivijalkatilojen arvottamisessa 
eroja vai suhtaudutaanko kivijalkaan samalla tavoin eri puolilla Helsinkiä.

Helsinki on Suomen urbaani keskus, vaikka se onkin Euroopan ja maa-
ilman mittakaavassa melko pieni kaupunki. Helsinki muodostaa naapu-
rikuntiensa Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa pääkaupunkiseudun 
ja kun tähän lisätään myös kehyskunnat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen, 
muodostuu Helsingin seuduksi kutsuttu aluekokonaisuus. Helsingin 
alueelle muuttaa jatkuvasti lisää ihmisiä. Tällä hetkellä Helsingin asukas-
määrä on noin 643 000 asukasta ja koko Helsingin seudun noin 1 475 000 
asukasta, vuonna 2027 Helsingin asukasmäärän arvioidaan ylittävän 700 
000 asukasta (Vuori & Laakso 2017). Helsingissä oli vuonna 2016 yhteen-
sä noin 388 000 työpaikkaa ja pääkaupunkiseudulla vastaava luku oli noin 
618 000 (Tilastokeskus 2018).

4.1 helsinki ja kivijalka

Kivijalkakauppoja ja -toimintoja sekä niitä käyttävien ihmisten täyttämiä 
katutiloja pidetään yleisesti elävän kaupunkikeskustan tunnusmerkkinä. 
Suomi on kaupungistunut muihin Euroopan maihin verrattuna suhteel-
lisen myöhään, eikä Suomessa ole tämän takia yhtä vahvaa perinnettä 
katutilan käytöstä. Tällä hetkellä 70 prosenttia suomalaisista asuu kau-
pungeissa, mutta lähitulevaisuudessa tullaan jo olemaan lähempänä 80 
prosenttia, eli kaupunkiympäristön merkitys on yhä korostuneempi myös 
Suomessa. (Nissinen 2015) 

Suuri muuttoliike maaseudulta Etelä-Suomeen tapahtui etenkin 1960- ja 
1970-luvuilla. Suomalaisten kaupunkien väestön voikin ajatella olevan 
melko uutta ja sama koskee myös kaupunkikulttuuria. Suomalainen ravin-
tolakulttuuri alkoi kehittyä voimakkaammin vasta 80-luvun lopulla annis-
keluoikeuden rajoittamisen vapautumisen jälkeen. Samassa yhteydessä 
kehittyi myös ulkoilmasta nauttimisen ja ravintolat yhdistävä terassikult-
tuuri, josta on tullut kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpään mu-
kaan “suomalainen urbaani käsite”. Mäenpään mukaan Suomen urbaani 
kahvila- ja ravintolakulttuuri on lainannut paljon muilta Euroopan mailta ja 
erityisesti Tukholmalta. Viime aikoina myös Suomessa on alkanut syntyä 
omaperäistä ruokakulttuuria esimerkiksi vuonna 2011 aloitetun ravintola-
päivän muodossa, josta on sittemmin kehittynyt olennainen osa Helsingin 
kaupunkikulttuuria. (Mäenpää 2005: 11-20)

Ravintolakulttuurin ohella myös kaupan alalla on koettu suuria muutok-
sia. 1960-luvulta lähtien kaupat alkoivat keskittyä yhä suurempiin kes-
kuksiin, ensin ostoskeskuksiin ja myöhemmin 80-luvulla yhä kauempana 
kantakaupungista sijaitseviin ja hyvien liikenneyhteyksien varrella oleviin 
kauppakeskuksiin (Mäenpää 2005: 16). Ostoskeskuksiin liittyy voimak-
kaasti suomalainen lähiörakentaminen, mikä oli vastaus nopeaan kaupun-
gistumiseen. Helsingin ensimmäinen ostoskeskus avattiin Munkkivuoreen 
vuonna 1959 (Helsingin uutiset 2017) ja Helsingin ensimmäinen kauppa-
keskus Itäkeskukseen vuonna 1984 (Kauppakeskusjulkaisu 2018). Kampin 
kauppakeskus avattiin vuonna 2006 ja tällä hetkellä Helsinkiin nousee yhä 
lisää kauppakeskuksia, kuten syyskuussa 2018 avattu Redi Kalasatamaan 
sekä Pasilaan rakenteilla oleva Tripla.

Kauppojen aukioloaikoja on vapautettu useaan otteeseen vuosien varrel-
la, ensin arki-iltoja ja lauantaita, ja myöhemmin myös sunnuntaita koskien. 
Vuoden 2015 lopulla eduskunta päätti lopulta vapauttaa vähittäiskau-
pan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajat (Eduskunta 2015). 
Nykyisin puhutaan yhä enemmän 24/7-yhteiskunnasta ja muuttuneet lait 
ja säädökset ovat vähitellen myös mahdollistaneet sen myös Helsingissä, 
jossa osa kaupoista ja esimerkiksi kuntosaleista on jo auki läpi koko vuo-
rokauden. Yöpormestaria on ehdotettu myös Helsinkiin (Malmberg 2017). 
Vuoden 2018 alkupuolella voimaan tullut uusi alkoholilaki mahdollistaa 
muun muassa ravintoloiden läpi vuorokauden olevan aukiolon, pidentää 
anniskeluaikaa ja sallii yhteiset anniskelualueet. Parklet-terassin käyttöön 
liittynyt ongelma kahden eri anniskelualueen välillä siirtymisestä poistui 
tämän muutoksen myötä, kun asiakkaat voivat itse siirtää juomansa eri 
anniskelualueiden välillä. 

Kaavio 03. Helsinki ja kivijalka: aikajana.
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Myös suomalainen kuluttaja on muuttunut. Vielä 60-luvun alussa naiset 
eivät voineet käydä ravintoloissa ilman miehiä, mutta myöhemmin vah-
vistunutta shoppailukulttuuria on sen sijaan pidetty nimenomaan naisten 
ajanviettotapana (Mäenpää 2005: 15–16). Kulutusyhteiskunnan valinnan-
vapaus on kasvanut ja kasvaa yhä verkkokaupan seurauksena. Paytrailin 
(2018) tekemän ennusteen mukaan vuoden 2018 Suomen verkkokau-
pan liikevaihto tulee olemaan jo 12,2 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 
18 prosentin kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Eniten ostoksia tehdään 
matkailun sektorilla ja tämän jälkeen tavaroiden ja palveluiden sektoreilla. 
Verkkokauppaa suositaan sen helppouden ja nopeuden takia: hintatie-
tojen vertailu ja kaupanteko onnistuu mihin vuorokaudenaikaan tahansa. 
Vaatteita ostetaan pääasiassa ulkomailta, kun taas kodin sisustustuotteita 
suomalaisista verkkokaupoista. Koteihin kuljetetaan nykyisin myös yhä 
enemmän päivittäistavaraa ja ruokaa. Ruokakauppojen kotiinkuljetuspal-
veluita kokeiltiin jo 1990-luvun lopulla, mutta vasta 2010-luvulla palvelu-
jen suosio on lähtenyt nousuun. Ruokaa on voinut tilata kotiin jo pitkään, 
mutta erilaiset lähettipalvelut, joiden kautta yhä useamman ravintolan 
ruoka on toimitettavissa koteihin, ovat yleistyneet viime vuosina. Tulevai-
suudessa myös kaupat muuttuvat ehkä yhä enemmän itsepalveluhenki-
siksi tiloiksi tai verkkokaupan rinnalla toimiviksi noutopisteiksi ja showroo-
meiksi. Ensimmäisiä automaattikauppoja on jo avattu myös Suomessa.

Liisa Poussan (2017) Sitralle kirjoittaman artikkelin mukaan kuluttajien 
suhde tavaroihin on muutoksessa. Poussa käsittelee artikkelissaan Stuff 
in Flux -tutkimusprojektia ja siihen liittyvää julkaisua, joissa on selvitetty 
pohjoisamerikkalaisten, eurooppalaisten ja aasialaisten kulutustottumuk-
sia. Tarkastelu on keskittynyt edelläkävijöiden ryhmään, joita yhdistävät 
“luovuuteen, uteliaisuuteen ja avoimuuteen liittyvät arvot”. Tutkimusten 
mukaan tavarat ovat edelleen tärkeitä, mutta kuluttajien vaatimukset ovat 
nousseet. Tuotteiden tulee olla yksilöllisiä, pitkäikäisiä ja yhä useammin 
myös ekologisten arvojen tulee olla kunnossa. Tuotteiden toivotaan 
edustavan omaa persoonaa sekä auttavan ja parantavan suoritusta 
arjessa ja vapaa-ajalla. Omistaminen ei ole kuitenkaan enää yhtä tärkeää 
kuin ennen ja tavaroiden yhteiskäyttöä suositaan, mikäli se ei hankaloita 
tuotteen käyttöä. Salon seudun sanomien (2018) artikkelin mukaan samat 
tekijät ovat tärkeitä nykyisin myös suomalaisille kuluttajille. Suomessa 
arvostetaan erityisesti laatua, vastuullisuutta ja sitä, että tuote vastaa ku-
luttajan henkilökohtaisia arvoja. Artikkelissa mainitaan lisäksi, että aitou-
den merkitys on korostunut ja kuluttajat arvostavat erityisesti läpinäkyviä, 
inhimillisen tuntuisia brändejä. 
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Helsinki 2018. 

Nykyisin erilaiset globaalit ja paikalliset trendit leviävät nopeammin ja 
vaikuttavat myös ihmisten ostokäyttäytymiseen. Instagramista tunnetut 
kuplavohvelit ja smoothiekulhot ovat levinneet maailmalta Helsinkiin 
ja muutamia vuosia sitten ympäri Suomea levinnyt pastaohje tyhjensi 
kauppoja avokadoista. Ruokaostokset kertovat myös alueen asukkaista: 
Keskon vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan kaikista Helsingin 
lähiöistä erityisesti Lauttasaaressa ja Kalasatamassa oltiin kiinnostuneita 
uusista ruokatrendeistä, kun taas Kannelmäessä ostettiin selvästi enem-
män piparkakkuja ja piimää kuin muualla Helsingissä (Kesko 2017). 

Keskusta-alueiden liiketilojen tyhjentyessä esiin on noussut yhä useammin 
tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkik-
si toimistokäyttöön otetun tilan palauttamista asunnoksi, myymälätilan 
muuttamista ravintolaksi tai kadulle avautuvan kivijalkatilan muuttamista 
asunnoksi. Asuinkäyttöön muutetut kivijalkatilat voivat soveltua hyvin 
esimerkiksi liikuntaesteisten vanhusten asunnoiksi, mutta aiemmin katuti-
laan avoimen kivijalkatilan muuttaminen suljetuksi vaikuttaa voimakkaasti 
kaupunkitilan elävyyteen. Helsingissä kaikki käyttötarkoituksen muutokset 
edellyttävät rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Helsingissä liiketilojen 
muuttaminen kahvilaksi tai ravintolaksi voi olla monimutkainen, pitkäkes-
toinen ja kallis prosessi. Muutosta varten tulee hakea rakennuslupaa ja 
muutos lisää tilan vaatimuksia esimerkiksi äänieristyksen, esteettömyyden 
ja ilmanvaihdon suhteen. Kivijalkatilojen muuttamiseen asunnoiksi kau-
punki on pyrkinyt ottamaan kantaa muun muassa vuonna 2014 määrätyllä 
rajatulla kantakaupungin rakennuskiellolla ja vuonna 2016 julkaistuilla 
konversioperiaatteilla.

Kaupungissa liikkuminen on muuttunut ja muuttuu edelleen. Suurimman 
muutoksen katutilan kokemiseen Helsingissä on todennäköisesti tehnyt 
maan alla kulkeva metro, jonka merkitys korostui entisestään Länsimetron 
aloitettua toimintansa vuonna 2017. Viime vuosina Helsingin pyöräilykult-
tuuri on kehittynyt parempien kevyen liikenteen väylien ja kaupunkipyö-
rien myötä. Vuonna 2012 Kiasman ja Ruoholahden välille avattiin ensim-
mäinen laadukas kevyen liikenteen baanayhteys ja pitkällä tähtäimellä 
Helsingin kaupungin tavoitteena on rakentaa koko kaupungin kattava 
baanaverkko (Helsingin kaupunki: Baanat 2018). Kaupunkipyörät otettiin 
käyttöön Helsingissä vuonna 2016 ja kesällä 2018 toiminta laajeni myös 
Espooseen (Helsingin kaupunki: Kaupunkipyörät 2018). 

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan myös Helsinkiin. Keskilämpötilojen 
odotetaan nousevan nykyiseen verrattuna useita asteita ja suurimmat 
muutokset kohdataan Helsingissä talvisin. Sademäärät kasvavat ja talvista 

tulee pimeämpiä ja kosteampia. Helsingin talvikausi lyhenee, mutta 
samalla liukkaat olosuhteet voivat yleistyä, mikä lisää onnettomuuksien 
mahdollisuutta katutilassa. Erilaiset voimakkaat sääilmiöt, kuten jäätä-
vä sade ja rankkasateet, yleistyvät ja erityisesti kantakaupungissa tulee 
varautua hulevesitulviin. Myös korkeat lämpötilat yleistyvät kesäisin, mistä 
voi seurata ongelmia erityisesti ikääntyvälle väestölle. (Pilli-Sihvola et al. 
2018: 4–15)
 

4.2 ohjeet ja rajoitukset

Jokaisella maalla ja kaupungilla on omat ohjeensa ja sääntönsä katutilan 
ja siihen liittyvien kivijalkatilojen käyttöön. Helsingissä ohjeita on mää-
ritelty esimerkiksi ankarien sääolosuhteiden pakottamana tai riittävän 
hygieniatason varmistamiseksi. Tässä luvussa käydään läpi esimerkkejä 
Helsingin kivijalkatiloihin vaikuttavista ohjeista ja määräyksistä. 

Helsingin kaupunkitilaohje

Kaupungissa on valtava määrä eri toimijoita, joiden päätökset ja suunni-
telmat vaikuttavat toinen toisiinsa. Helsingin kaupunkitilaohjeen tavoittee-
na on yhdistää nämä eri toimijoita koskevat ohjeet yhden sivuston alle. 
Kaupunkitilaohje pohjautuu Helsinki-ilmeeseen, jonka avulla kaupungista 
pyritään tekemään tunnistettava ja omaperäinen. Helsinki-ilmettä kuva-
taan muun muassa adjektiiveilla tunnistettava, hillitty, linjakas, vakuutta-
va, siisti ja kestävä. Kaupunkitilaohjeella voidaan määritellä esimerkiksi 
julkisen kaupunkitilan muotoja, värejä ja materiaaleja. Helsinki on jaettu 
kaupunkitilaohjeessa aluetyyppeihin, joille kaikille on omat ohjeet. Alue-
tyypit ovat: liike- ja palvelukeskusta, toimitila-alue, asuntovaltainen alue, 
virkistys- ja viheralue sekä kantakaupunki. (Kaupunkitilaohje 2018) 

Kantakaupungin konversioperiaatteet

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on määritellyt vuonna 
2017 periaatteet toimitilojen muuttamiselle asumiskäyttöön kantakau-
pungin alueella. Kantakaupunki on jaettu periaatteissa kolmeen eri 
vyöhykkeeseen: keskusta-alueeseen, kantakaupungin toiminnallises-
ti sekoittuneeseen alueeseen ja kantakaupungin asuinpainotteiseen 
alueeseen. Asuinpainotteisilla alueilla rakennusten ensimmäisen kerrok-
set tulee ohjeen mukaan osoittaa toimitilakäyttöön. Keskusta-alueella ja 
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toiminnallisesti sekoittuneilla alueella ohjeistus on, että rakennuksen kaksi 
ensimmäistä kerrosta, tai vastaava määrä kokonaiskerrosalasta, osoitetaan 
toimitilakäyttöön. Näilläkin alueilla rakennusten ensimmäisten kerrosten 
tilat on joka tapauksessa osoitettava toimitilakäyttöön. Käyttötarkoituksen 
muutosta koskevat hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti konversiope-
riaatteiden vyöhykekartan ja hankkeen esiselvityksen pohjalta. Esisel-
vityksessä tulee osoittaa, että muutos ei ole vyöhykkeelle asetettujen 
tavoitteiden vastainen. (Helsingin kaupunki: kantakaupungin konversiope-
riaatteet 2017)

Mainoslaitteet rakennuksessa

Helsingin kaupungin rakennustapaohje mainoslaitteista koskee esimer-
kiksi valomainoksia, markiiseja ja kampanjamainoksia. Ohjeen mukaan 
katutilan yksityiskohtien tulee sopia tyylillisesti ja mittasuhteiltaan ympä-
ristöönsä. Ohjeen mukaan uudisrakennusten suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon myös liiketilojen mainoslaitteet, joiden tulisi olla julkisivua 
rikastuttava elementti. Ohjeessa on määritelty lisäksi, mitkä julkisivun mai-
noslaitteista tarvitsevat erillisen toimenpideluvan ja mitkä eivät. (Mainos-
laitteet rakennuksissa 2015) 

Terassiohje

Helsingin kaupunki ohjeistaa kivijalkatiloja katutilan käyttöön esimerkiksi 
niin kutsutun terassiohjeen avulla. Tämän ohjeen mukaan terassin mi-
toituksessa tulee ottaa huomioon, että vapaan kulkuväylän leveydeksi 
jää vähintään 150 cm. Liiketilan vieressä olevaa 80 cm leveää aluetta voi 
käyttää ulkotarjoiluun korvauksetta. Terassien tulee ohjeen mukaan olla 
toteutettu “mahdollisimman vähin rakentein ja kaupunkikuvaan sopivin 
kalustein”. Tämän avataan tarkoittavan esimerkiksi ympäristöön sopivia 
värejä ja valaistusta sekä laadukkaita materiaaleja. Kaupunki ei suosittele 
terassialueiden rajaamista, ellei siihen löydy hyvää syytä, kuten vilkasta 
liikennettä. Helsingin kaupunki on jakanut terassikauden kesä- ja talvi-
kauteen. Lasitetulle terassille on omat ohjeet ja lupaehdot. (Helsingin 
kaupunki: Terassit 2018)

Siirrettävät mainostelineet eli A-standit

Helsingin kaupunki on tehnyt ohjeet myös paljon kiisteltyjen A-standien 
sijoittamiseen. Ohjeilla pyritään turvaamaan katutilan esteettömyys, sillä 
mainostelineet voivat vaikeuttaa esimerkiksi näkö- tai liikuntavammaisten 

kulkua jalkakäytävillä. Ohjeissa mainitaan muun muassa, että kivijalkatilan 
toimijalla on oikeus pitää jalkakäytävällä yhtä mainostelinettä liikkeen 
aukioloaikoina. Teline saa ulottua korkeintaan 0,8 metrin päähän liike-
huoneiston seinästä ja jalankulkijoille tulee jäädä vähintään 1,5 metriä 
vapaata liikkumatilaa. Ohjeen mukaan kaupungilla on myös mahdollisuus 
asettaa poikkeavia ehtoja, mikäli kivijalkatila sijaitsee kaupunkikuvallisesti 
tärkeällä alueella. (Helsingin kaupunki: Siirrettävät mainostelineet 2018) 
 
Muita kivijalkatiloihin toisinaan liittyviä ohjeistuksia ovat muun muassa 
esteettömän rakentamisen ohjeet, katualueiden tyyppipiirustukset, ravin-
tolan tai kahvilan perustamisen rakentamistapaohje, Helsingin värikaava 
ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. 

4.3 mahdollisuudet, kokeilut &        
      suunnitelmat

Helsingin kaupungilla tehdään paljon töitä kaupungin kehittämisen 
eteen. Tämä työ sisältää muun muassa kaavoitusta, strategioita, konsep-
teja ja kokeiluja. Tässä luvussa käsitellään muutamia Helsinkiin liittyviä 
tulevaisuuden suunnitelmia erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne voivat 
vaikuttaa kivijalkatiloihin ja niiden käyttöön. 

Helsingin brändikonsepti ja markkinointistrategia

Helsingissä viimeisin bränditutkimus on vuosina 2015–2016 tehty Brand 
New Helsinki -projekti, jonka lopputuloksena syntyi Helsingin uusi brän-
dikonsepti One Hel of an Impact. Brändikonseptin mukaan vuoden 2020 
Helsinki on “vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki”. 
Brändikonsepti rakentuu neljän erilaisen Helsingin pohjalta, jotka ovat: 
Kontrastien Helsinki, Muuttuva Helsinki, Omaperäinen Helsinki ja Toimiva 
Helsinki. Brändikonseptin tavoitteena on tunnistaa Helsingin ominainen 
tyyli ja tunnelma sekä pyrkiä erottamaan Helsinki muista kaupungeista. 
Helsingin brändi korostaa yksilöiden osuutta ja tarinoita, omaperäisyyttä 
ja ainutlaatuisuutta. Brändikonseptissa mainitaan, että “Helsingin brändi 
kuvaa tahtotilaa: mitä haluamme että meistä puhutaan, mitä haluamme 
että meistä ajatellaan, minkä paikan haluamme lunastaa ihmisten mielis-
sä”. (Helsingin kaupungin brändikonsepti 2016)
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Helsingin markkinointistrategia perustuu brändikonseptiin. Strategiassa 
nostetaan esiin paikallisylpeys ja sen vahvistaminen sekä tunnesiteiden 
luominen. Helsingin kaupunkimarkkinoinnin kohderyhminä ovat strate-
gian mukaan helsinkiläiset, matkailijat ja elinkeinoelämä. Kaupunkilaisille 
pyritään tarjoamaan erityisesti palvelu- ja elämystarjonnan parempaa 
saavutettavuutta, yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämistä sekä parempaa 
vuorovaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen. 
(Helsingin kaupungin markkinointistrategiset linjaukset 2016-2020)

Helsingin kaupunkistrategia

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteena on olla maail-
man toimivin kaupunki, millä tarkoitetaan, että helsinkiläisten elämästä 
pyritään tekemään helpompaa ja vaivattomampaa. Strategialla voi siis 
ajatella olevan erityisesti arkeen ja arjen hyvinvointiin keskittyvä agenda. 
Strategiassa yhdistyvät ajatukset turvallisesta, tasa-arvoisesta, yhdenver-
taisesta, viihtyisästä ja avoimesta kaupungista, joka luo toimivan poh-
jan virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Helsinki kuvataan strategiassa 
kontrastien kaupunkina, jossa yhdistyvät arjen toimivuus ja monipuolinen 
kulttuuri. Helsingin väestö on strategian mukaan kasvanut prosentin vuo-
sivauhtia yli kymmenen vuoden ajan, ja saman kasvun oletetaan jatkuvan. 
Kaupungin kasvuun pyritään vastaamaan etenkin samanarvoisuuden nä-
kökulmasta; kaikille pyritään tarjoamaan riittävät mahdollisuudet kotiutua 
Helsinkiin. Strategia pyrkii myös korostamaan kaupunginosien omalei-
maisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä sekä heidän paikallisidentiteettiään. 
Yksittäisenä katutilaan liittyvänä seikkana strategiassa nostetaan esiin 
myös Helsingin kävelykeskustan laajentamisen selvittäminen. (Helsingin 
kaupunkistrategia 2017)

Kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun kehittämistä on ideoinut 
kahdeksan eri suunnittelutoimistoa. Suunnitelmista saadun palautteen 
pohjalta kaupunki kehittää kaupunkilaisille esiteltävän ratkaisumallin 
vuoden 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen hanke siirtyy poliittiseen 
päätöksentekoon. (Helsingin kaupunki: Kerro kantasi 2018) 

Helsinki 2050 -yleiskaava

Helsingin uusi yleiskaava tukee sekoittunutta kaupunkirakennetta ja kävel-
tävää kaupunkia sekä näiden kautta myös kivijalkatiloja. Yhdeksi yleiskaa-
van tavoitteeksi mainitaan, että “kaupunki on mutkattomasti käytettä-
vissä ja ennen kaikkea mutkattomasti käveltävissä”. Yleiskaavan mukaan 
“kaikissa keskustoissa tulee rakentaa kävely-ympäristöä niin, että ainakin 

kaupunginosan keskeisten katujen maantasokerrokset ovat kivijalkaliike-
tilaa”. Yleiskaava suosii sekoittunutta kaupunkirakennetta ja kävely-ym-
päristöjä, myös julkisten palveluiden integrointia kivijalkaan ehdotetaan. 
Yleiskaavan visioiden voi kokea kuitenkin olevan jokseenkin ristiriidassa 
kaupungin tämänhetkisen kehityksen kanssa, jossa uusia ostoskeskuksia 
nousee ympäri Helsinkiä. Toinen yleiskaavaan kuuluva teema on myös 
paljon keskustelua herättänyt bulevardisointi. Tämä tarkoittaa leveiden 
moottoriteiden tai moottoritiemäisten katujen muuttamista monikäyt-
töisemmiksi, 4-kaistaisiksi kaupunkibulevardeiksi, joilla nopeusrajoitus 
on 50 km/h. Kaupunkibulevardit mahdollistaisivat uusien asuinalueiden 
rakentamisen kantakaupungin lähistölle, mikä voi samalla yhtenäistää 
kaupunkirakennetta. Uudet tiiviit korttelit mahdollistaisivat myös uusien 
ostoskatujen syntymisen ja tukisivat näin myös kivijalkatiloja. (Helsingin 
yleiskaava 2016)

Parklet-kokeilu

Vuosina 2016–2017 Helsingin kaupungilla oli käynnissä parklet-kokeilu, 
jossa kivijalkayritys sai vuokrata edustalla sijaitsevan parkkiruudun väliai-
kaisesti käyttöönsä. Kokeilua päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina (Hel-
singin kaupungin internet-sivut, viitattu 20.2.2018). Parkkiruudun käyttöä 
ei ollut rajattu, mutta ruutuun ei saanut pysäköidä ajoneuvoja tai liikkuvia 
elintarvikehuoneistoja. Parklet-ruutujen käyttö oli rajoitettu kesäkaudel-
le, eli huhti-lokakuuhun. Kivijalkayrityksellä tarkoitettiin parklet-kokeilun 
yhteydessä katutasossa toimivaa yritystä, yhdistystä tai toimijaa, jolla on 
sisäänkäynti toimitilaan kadun puolelta. Parklet-käyttöön sopiviksi paikoik-
si mainitaan pysäköintiruudut, jotka eivät sijaitse liian jyrkissä rinteissä, 
eivät ole erityisryhmien käytössä ja sijaitsevat alueilla, joilla nopeusrajoitus 
on korkeintaan 40 km/h. Parklet-ruutuja otetaan käyttöön korkeintaan 2 
kpl yhden korttelivälin matkalla ja parklet-ruudut eivät saa aiheuttaa on-
gelmia pysäköintiin tai liikenteen sujuvuuteen tai näkyvyyteen. (Helsingin 
kaupunki: Parklet-ehdot 2016)

Ravintola- ja Siivouspäivä

Helsingin kaupunki on koostanut joukon ohjeita vakiintuneita kaupunkita-
pahtumia varten. Kaupunki on päättänyt olla myöntämättä lupia näiden 
tapahtumien järjestämiseen, mutta ei myöskään estä niitä. Ohjeet liittyvät 
pääosin yleisen siisteyden ylläpitoon ja muun kaupunkielämän huomioon 
ottamiseen. (Helsingin kaupunki: Ravintola- ja siivouspäivä 2018)

4.4 tutkimusalueet 

Helsinki jakautuu kahdeksaan suurpiiriin ja 34 peruspiiriin. Tässä opin-
näytteessä tutkitaan tarkemmin neljää eri peruspiiriä, jotka ovat Ullan-
linna, Kallio / Alppiharju ja Lauttasaari. Ullanlinnan alueella tarkastelu 
rajataan pääosin Punavuoren ja Eiran alueille, joissa asukaskysely toteu-
tetaan.

Asukaskysely pyrkii vertailemaan kolmen eri asuinalueen asukkaiden 
kokemuksia oman arkimaisemansa kivijalkatiloista. Peruspiirit on valittu 
edustamaan kolmea erilaista kantakaupungissa tai sen kupeessa sijaitse-
vaa aluetta. Valinnan pohjana on käytetty Helsingin kaupungin julkaise-
maa Helsinki alueittain -julkaisua, johon on kerätty ajankohtaista tietoa 
kaikista Helsingin peruspiireistä. Lähteenä oleva julkaisu on vuodelta 
2016, sillä vuoden 2017 julkaisua ei ollut tutkimuksen tekohetkellä vielä 
ilmestynyt. Asukaskyselyä varten jokaiselta alueelta valittiin kaksi postinu-
meroaluetta, sillä postinumero on helpommin ymmärrettävä käsite kuin 
vähemmän tunnettu peruspiirijako. 

Valitut tutkimusalueet edustavat kaupungin keskusta-aluetta (Punavuori), 
kantakaupunkia (Kallio/Alppiharju) ja esikaupunkia (Lauttasaari). Keskus-
ta-alueen valinta on tehty Helsinki alueittain 2016 -julkaisun sisältämän 
peruspiirikohtaisen palvelupisteiden määrän pohjalta. Julkaisun palvelu-
pisteet sisältävät sekä julkisia (esim. kirjastot ja leikkipuistot) että yksityisiä 
palveluita (esim. kaupat ja ravintolat). Tässä tutkimuksessa keskitytään 
kivijalkatiloihin, joten tarkastelun alla on erityisesti yksityisten palveluiden 
määrä alueella, sillä julkiset palvelut, kuten terveysasemat tai uimahallit, 
eivät tyypillisesti sijaitse kivijalassa. Helsingissä yksityisiä palvelupisteitä 
asukasta kohden on selkeästi eniten keskusta-alueilla (kaavio 03). Tilas-
tossa ylimpinä ovat Vironniemen ja Kampinmalmin suurpiirit, mutta koska 
nämä alueet sisältävät myös useita ostoskeskuksia ja esimerkiksi maan-
alaisia kauppatiloja, on tähän tutkimukseen valittu kolmanneksi sijoittuva 
Ullanlinna, jossa tarkastelu keskittyy Punavuoren ja Eiran postinumeroalu-
eille. (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 04. Palvelupisteiden määrä suhteessa asukaslukuun
 (Lähde: Helsinki alueittain 2016)
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Kantakaupungin alueen valinnassa on otettu huomioon asukastiheys. 
Helsingin selvästi tihein alue on Alppiharjun peruspiiri, jossa asukkaita on 
noin 13 000 / km2, ja tämän jälkeen toisena on Kallion peruspiiri reilulla 
11 000 / km2 asukasmäärällä (kaavio 04). Alppiharjussa suurin asukas-
tiheys keskittyy Harjun alueelle. Kalliossa on huomattavasti enemmän 
palvelupisteitä (kaavio 03) ja työpaikkoja (kaavio 05) kuin Alppiharjussa, 
mikä tarkoittaa että myös kivijalkatiloissa toimivia palveluita on todennä-
köisesti enemmän. Kallio ja Harju ovat ilmapiiriltään melko samanhenkisiä 
ja otetaan tämän takia huomioon myös tässä opinnäytteessä yhtenäisenä 
kokonaisuutena. Asukaskyselyssä käsitellään Sörnäisten ja Kallion posti-
numeroalueita, jotka sijaitsevat osin Kallion ja osin Harjun alueilla. Tästä 
eteenpäin aluetta käsitellään tässä opinnäytetyössä yhteisnimellä Kallio. 
Kallion alueella on vahva brändi nuorekkaana ja energisenä asuinalueena, 
mikä tekee siitä hyvän vertailukohteen keskusta-alueen perinteikkäälle 
Ullanlinnan peruspiirille. (Helsinki alueittain 2016)

Esikaupunkialueen valinta on tehty oman henkilökohtaisen taustani 
pohjalta. Olen asunut Lauttasaaressa vuodesta 2011 ja tehnyt tänä aikana 
omia huomioita alueen kivijaloista sekä niissä toimivista palveluista. 
Tyhjenevät liiketilat Lauttasaaressa olivat yksi opinnäytteeni aiheeseen 
vaikuttava tekijä. Lauttasaari edustaa kyselyssä keskimääräistä helsin-
kiläistä peruspiiriä, asukkaita on vajaa 6000 / km2 ja palvelupisteitä on 
alueella noin 160. Alueella on muutamia tiiviimpiä katutiloja, joiden var-
relta löytyy runsaasti kivijalkatiloja. Lauttasaaressa on lisäksi vuonna 2016 
avattu ostoskeskus, mutta se on kooltaan suhteellisen pieni, joten myös 
muita palvelukeskittymiä löytyy. Lauttasaari on kehittyvä alue, joka tulee 
tulevaisuudessa tiivistymään Helsingin uuden yleiskaavan myötä, jossa 
kantakaupungin on esitetty laajenevan Lauttasaareen kaupunkibulevardin 
myötä.

Kaavio 06. Työpaikat / km2

 (Lähde: Helsinki alueittain 2016)
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Kaavio 05. Asukastiheys, asukkaita / km2

 (Lähde: Helsinki alueittain 2016)
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Kuva 32. Lauttasaaren katujuhla Tallbergin puistotiellä.
Helsinki 2018. 



Kuva 33. Monikulttuurisuus näkyy Kallion kivijalassa.
Helsinki 2018. 
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Peruspiirijako

Osa-aluejako

Postinumeroalue 
Sörnäinen 00500
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Kallio 00530
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parliamentary elections 
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Kaavio 07. Palvelupisteet: Kallion ja Alppiharjun peruspiirit. (Helsinki alueittain 2016)

KALLIO     ALPPIHARJUKallion alue tunnetaan Helsingin punavihreänä kuplana, mikä kertoo 
alueen asukkaiden arvomaailmasta. Kallion alueella asuu runsaasti nuoria 
opiskelijoita, joiden myötä alueella on myös monipuolinen yöelämä. 
Vihreät arvot näkyvät alueella sijaitsevissa kasvis- ja vegaaniravintoloissa 
sekä vintage-liikkeissä. Kalliossa on selvästi nähtävillä myös monikulttuu-
risuus, sillä etnisiä ravintoloita ja elintarvikekauppoja on runsaasti (kuva 
32). Etniset ruokakaupat muodostavat selkeän kokonaisuuden Hämeen-
tien varteen. Kallion alueen väestö on pääosin suomenkielistä, vieras-
kielisiä on sekä Alppiharjun että Kallion peruspiireissä noin 9 prosenttia 
ja ruotsinkielisiä noin 4 prosenttia (kaavio 08). Ulkomaalaistaustaisia ja 
ulkomaan kansalaisia asuu kaikilla tarkastelualueilla prosentuaalisesti 
lähes yhtä paljon, mutta Kallion ollessa tiiviisti asuttua aluetta, tämä on 
myös voimakkaammin nähtävissä kuin muilla alueilla. Helsingissä synty-
neitä on Kallion alueella alle 30 prosenttia, mikä erottaa alueen väestön 
Lauttasaaren ja Punavuoren alueista, joissa paljasjalkaisia helsinkiläisiä on 
noin 40 %, mikä vastaa koko Helsingin keskiarvoa. Kallion ja Alppiharjun 
alueilla asuu lisäksi vertailualueista vähiten alle kouluikäisiä lapsia (noin 3 
%) ja yli 65-vuotiaita aikuisia (noin 13 %). Väestö on pääosin 25–39-vuo-
tiaita ja asuntokuntien koko on noin 1,4 (kaaviot 09 & 10). Kallion alue 
koostuu siis pääosin nuorista aikuisista.

Kallion alueelta postinumeroalueiksi valittiin Kallion 00530 ja Sörnäisten 
00500 postinumeroalueet. Nämä alueet kattavat Siltasaaren, Linjojen, 
Vilhonvuoren ja Torkkelinmäen osa-alueet, Harjun osa-alueen Flemin-
ginkadulle asti sekä pienen alueen myös Alppilan peruspiiristä (kartta 
01). Kallion alueella on kaikista kolmesta tarkastelualueesta monipuolisin 
joukkoliikenne: alueella kulkee linja-autoja, raitiovaunuja ja metro. Haka-
niemen ja Sörnäisten, myös Kurviksi kutsutun alueen, metroasemien ym-
päristöt ovat selkeitä palvelukeskittymiä. Myös alueen pyörätieverkostoa 
kehitetään ja seuraava suuri muutos alueella tulee olemaan Hämeentien 
muuttaminen joukkoliikennekaduksi vuosien 2019–2020 aikana. Tämä 
tarkoittaa, että kadulla kielletään yksityisautoilu. Raitiovaunujen reitit 
muuttuvat remontin aikana, mikä tulee vaikuttamaan myös siihen, miten 
ihmiset liikkuvat alueella. (Salomaa 2018)

Kartta 01. Kallio.
(Opaskartta, Helsingin kaupunki)
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vaihtelevia kivijalkatiloja Kalliossa.
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Kaavio 08. Äidinkieli ja kansallisuus: Kallion ja Alppiharjun peruspiirit. (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 09. Ikärakenne: Kallion ja Alppiharjun peruspiirit. (Helsinki alueittain 2016)
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Kaavio 10. Perheet ja asuntokunnat: Kallion ja Alppiharjun peruspiirit. (Helsinki alueittain 2016)

KALLIO      ALPPIHARJU

KALLIO      ALPPIHARJU

KALLIO      ALPPIHARJU

Kävelykierros Kallion alueella osoittaa, että kaduille avau-
tuvia kivijalkatiloja on eri puolilla aluetta, mutta osalla 
kaduista ne muodostavat jatkuvia linjoja, kun taas toisilla 
kaduilla kivijalkatiloja on vain muutamia. Selkeitä keskitty-
miä metroasemien ympäristön ohella muodostuu suu-
rempien teiden, kuten Hämeentien, Helsinginkadun tai 
Porthaninkadun varteen sekä Karhupuiston ympäristöön. 
Vaasankadun ympäristöstä on kehittynyt runsaasti ravinto-
loita sisältävä keskittymä. Kalliosta löytyy sekä vanhoja, 
pitkään samalla paikalla sijainneita liikkeitä, että uusia, 
erityisesti nuorten suosiossa olevia trendikkäitä kahviloita.  
Kaiken kaikkiaan alueen kivijalkatilat ovat sekoitus uutta ja 
vanhaa (kuvasarja 06). Kalliossa rakennusmassat muo-
dostavat selkeärajaista katutilaa ja kivijalkatilat avautuvat 
pääosin suoraan jalkakäytävälle. Osaan tiloista johtaa 
portaita, mutta monet vaikuttavat myös lähes esteettö-
miltä. Kivijalkatilojen avoimuus vaihtelee voimakkaasti, 
sillä osa tiloista sulkeutuu voimakkaasti ikkunat peittä-
vin teippauksin, kun taas osa tiloista avautuu kaduille 
terassien ja kasvillisuuden kautta (kuvasarja 04). Etniset 
elintarvikekaupat näkyvät katukuvassa jo pitkälle, sillä ne 
ovat kooltaan suuria ja kadulle näkyvät teippaukset ovat 
värikkäitä. Kalliossa on myös persoonallisia kivijalkatiloja, 
joissa näkyy yrittäjän oma persoonallisuus. Kaikki kivijalka-
tilat eivät myöskään ole viimeisteltyjä tai siloteltuja, vaan 
osassa näkyy tietynlainen keskeneräisyys.
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Kuvasarja 05. 
Kallion kivijalkatilojen palvelutarjonta ja
ruokakulttuuri on monipuolinen.

Kuvasarja 06. Kallion kivijalkatilat ovat
yhdistelmä uutta ja vanhaa. 



Kuva 34. Kivijalkatiloja Lauttasaaressa.  
Helsinki 2018. 
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Lauttasaari on nimensä mukaisesti kantakaupungista irrallaan olevan 
siltojen kautta mantereeseen yhdistyvä saari. Alue on melko väljästi 
rakennettua ja viheralueita on runsaasti. Suurin osa rakennuksista on 
asuinkerrostaloja, mutta alueelta löytyy myös pienteollisuutta ja toimis-
torakennuksia. Selkeämpää rakennusten rajaamaa katutilaa syntyy vain 
muutamille kaduille. Lauttasaaren halkaisee länsi-itäsuunnassa Lautta-
saarentie, jonka itäosassa on runsaasti kadulle avautuvia kivijalkatiloja. 
Myös Lauttasaaren metroaseman päälle rakennettu kauppakeskus Lauttis 
sijaitsee Lauttasaarentien varrella. Toinen selkeämpi palvelukeskittymä 
sijaitsee saaren keskiosassa, Heikkilänaukion ympäristössä. Muilla alueilla 
rakennusten katutasossa on tyypillisesti vain muutamia kadulle aukeavia 
kivijalkatiloja. 

Lauttasaaressa on muutamia pienvenesatamia ja Vattuniemen itäosassa 
runsaasti veneilyalan yrityksiä, jotka vahvistavat alueen merellistä imagoa. 
Saaren eteläosassa sen sijaan sijaitsee kesämajoja. Lauttasaari on sekoi-
tus uutta ja vanhaa, mikä tulee alueen tiivistyessä tulevaisuudessa koros-
tumaan entisestään. Alueen kivijalkatilojen toimijat vaihtuvat suhteellisen 
usein ja Lauttasaaressa on vain muutamia pitkään samassa paikassa 
sijainneita kivijalkayrityksiä. Vuoden 2014 tilastojen mukaan Lauttasaares-
sa toimii yhteensä 11 päivittäistavarakauppaa, 92 muuta vähittäiskauppaa 
sekä 29 ravintolaa ja kolme kahvilaa (kaavio 11). 

Lauttasaaren alueelta postinumeroalueiksi valittiin 00200 Lauttasaari ja 
00210 Lauttasaari-Vattuniemi, jotka yhdessä kattavat koko Lauttasaaren 
peruspiirin (kartta 02). Lauttasaaren väestöstä 78,8 prosenttia on suo-
menkielisiä, 14,1 ruotsinkielisiä ja loput 7,1 vieraskielisiä. Lauttasaaressa 
on vertailun korkein määrä Helsingissä syntyneitä asukkaita (40,4 %), joka 
on lähellä koko Helsingin keskiarvoa (40,8 %). Lauttasaarta kuvaillaankin 
usein alueeksi, jolle palataan tai jolta ei muuteta pois. Lauttasaaressa 
asuu runsaasti yli 65-vuotiaita aikuisia (19,0 %) ja alle kouluikäisiä lapsia 
(8,0 %), molempien ryhmien prosentuaalinen osuus väestöstä ylittää koko 
kaupungin keskiarvon. Lauttasaaressa asuntokuntien keskikoko on 1,83, 
mikä on jo hyvin lähellä koko Helsingin keskiarvoa (1,88). Lauttasaaressa 
on suhteellisen vähän vuokra-asuntoja (34,3 %) varsinkin Kallion aluee-
seen verrattuna. (kaaviot 12, 13 & 14)

Peruspiirijako

Osa-aluejako

Postinumeroalue 
Lauttasaari 00200

Postinumeroalue
Lauttasaari-Vattuniemi
00210

Kaavio 11. Palvelupisteet: Lauttasaaren peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kartta 02. Lauttasaari.
(Opaskartta, Helsingin kaupunki)
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100 Kuvasarja 07. Lauttasaaren kivijalkatilojen
edustoilla on runsaasti tilaa. 
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Kävely Lauttasaaren eri puolille osoittaa, että kivijalkatilojen edustoilla on 
tyypillisesti runsaasti tilaa ja ne sisältävät usein tasoeroja ja portaita (ku-
vasarjat 07 & 09). Runsaasta tilasta huolimatta vain harvat tilat laajenevat 
ympäristöönsä. Aluekävelyllä huomion kiinnittivät erityisesti ympäristöön-
sä levittyvä kukkakauppa sekä muutamat ravintoloiden terassit. Monet 
alueen kivijalkatilat ovat ilmeeltään suljettuja ja teippaukset peittävät 
ikkunoita (kuvasarja 08). Tämä johtuu usein siitä, että tilat ovat toimisto-
käytössä, jolloin niillä ei ole tarvetta avautua katutilaan. Alueella on lisäksi 
monia kivijalkatiloja, jotka ovat auki vain muutamina päivinä viikossa tai 
ainoastaan sopimuksen mukaan. Näihin liikkeisiin harva eksyy vahingos-
sa. Määrästään huolimatta, tai juuri sen takia, kivijalkatiloilla voi ajatella 
olevan suuri merkitys alueen asukkaiden kokemukseen omasta arkimaise-
mastaan. Oman kokemukseni mukaan muutamien kivijalkatilojen öiseen 
aikaan tarjoama valo voi toimia mieltä lämmittävänä lyhtynä muuten 
autiossa katutilassa. 

Kaavio 12. Äidinkieli ja kansallisuus: Lauttasaaren peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 13. Ikärakenne: Lauttasaaren peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 14. Perheet ja asuntokunnat: Lauttasaaren peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)
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Kuvasarja 08. 
Avoimuudeltaan vaihtelevia
kivijalkatiloja Lauttasaaressa.

Kuvasarja 09. 
Lauttasaaren kivijalkatilojen edustoilla on 
runsaasti portaita ja tasoeroja.



Kuva 35. Kahvila Ekberg Bulevardilla.
Helsinki 2018. 
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Peruspiirijako

Osa-aluejako

Postinumeroalue 
Punavuori-Eira 00150

Postinumeroalue
Punavuori 00120

byggnadsbeståndet
building stock

jobb
jobs

riksdagsvalen
parliamentary elections 

Punavuori on Kallion lailla entinen työväestön asuinalue, joka on sittem-
min muuttunut trendikkääksi, luovan luokan ja hipsterien asuttamaksi 
alueeksi. Punavuoren kehitys alkoi ennen Kalliota 2000-luvun alussa ja 
Punavuori on tällä hetkellä Helsingin neljänneksi kallein asuinalue Kallion 
jäädessä sijalle 12 (Asuntojen hinnat 2018). Gentrifikaation merkkejä on 
siis havaittavissa kummallakin alueella. Luovan alan toimijoiden keskit-
tymä Helsinki Design District sijoittuu suurelta osin myös Punavuoren 
alueelle, jossa on runsaasti pieniä design-myymälöitä, studioita, gallerioi-
ta ja pop up -toimintaa (kuvasarja 11).

Punavuoressa on designin lisäksi runsaasti trendikkäitä kahviloita, ravinto-
loita, kampaamoita ja erikoistavaraputiikkeja. Alueen palvelutarjonta on 
kolmesta tutkimusalueesta monipuolisin, eikä ihme, sillä kivijalkaliiketiloja 
on tällä alueella myös eniten. Kadulle aukeavia liiketiloja on lähes kaikilla 
kaduilla, mutta osa kaduista on selvästi elävämpiä kuin toiset. Palvelut 
ovat keskittyneet erityisesti Fredrikinkadun ja sen poikkikatujen, kuten 
Bulevardin, Uudenmaankadun ja Iso Roobertinkadun, varteen. Kuitenkin 
myös Punavuoren alueella osa tiloista on kävelykierroksen aikana tyh-
jillään, muutettu asuinkäyttöön tai mainostaa joko loppuunmyyntiä tai 
muuttoa. Punavuoren alueen vanhat kivijalkatilat voivat herättää myös 
suuria tunteita, kuten keväällä 2018 tapahtunut legendaarisen leipomo 
Ekbergin myymälän uudistus osoitti. Uudistus herätti kommentteja sekä 
puolesta että vastaan, ja muun muassa Helsingin sanomat uutisoi asiasta 
otsikolla ”Onko Ekbergin legendaarinen leipomo tuhottu pysyvästi?” 
(Jokinen 2018). Vastakkain olivat toisaalta perinteen ja tunnistettavuuden 
vaaliminen ja toisaalta uudistumiskyky yhä vaikeutuvassa kilpailutilantees-
sa ja kivijalkatilojen ahdingossa.  

Punavuoren alueelta postinumeroalueiksi valittiin Punavuori 00120 ja 
Punavuori-Eira 00150, jotka kattavat Punavuoren, Eiran ja Hernesaaren 
osa-alueet sekä osan Ullanlinnan osa-alueesta ja Kampinmalmin pe-
ruspiiristä (kartta 03). Hernesaari on tällä hetkellä pääosin teollisuus- ja 
varastokäytössä, mutta tulee tulevaisuudessa kehittymään asuinalueeksi. 
Punavuoren alueen väestö on jotain Kallion ja Lauttasaaren alueiden vä-
liltä. Alle kouluikäisiä lapsia ja yli 65-vuotiaita senioreja on enemmän kuin 
Kalliossa, mutta vähemmän kuin Lauttasaaressa. Ulkomaalaistaustaisia ja 
ulkomaan kansalaisia asuu alueella hieman enemmän kuin Lauttasaares-
sa, kuitenkin vähemmän kuin Kalliossa. Asuntokuntien keskikoko on 1,74 
ja vuokra-asuntoja on alueen asunnoista 39,8 prosenttia. (kaaviot 16, 17 
& 18) 

Kaavio 15. Palvelupisteet: Ullanlinnan peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kartta 03. Punavuori.
(Opaskartta, Helsingin kaupunki)
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Kuvasarja 10. Punavuoressa on sekä trendikkäitä 
että perinteikkäitä kivijalkatiloja. 

Kävelykierroksella Punavuoren alueella liikkuu melko pilvisestä säästä 
huolimatta paljon eri-ikäisiä ihmisiä. Punavuoressa ei ole metroa, joten 
asukkaiden voi ajatella käyttävän enemmän aikaa katutilassa kuin Kallion 
tai Lauttasaaren alueilla. Erityisen katuympäristön Punavuoreen muodos-
taa Iso Roobertinkatu, joka on myös koko Helsingin vanhin kävelykatu. 
Kadun kunnostus valmistui alkuvuodesta 2018. Muita merkittäviä paikko-
ja Punavuoren alueella ovat Viiskulma ja Fredan tori. Punavuoren alueen 
kivijalkatilat muodostavat monipuolisen ja kiinnostavan kokonaisuuden. 
Monet alueen kivijalkatiloista laajenevat myös katutilaan penkkien, ruuk-
kuistutusten tai terassien kautta, vaikka tilaa ei ole paljon (kuvasarja 12). 
Jalkakäytävät ovat kapeita ja vanhojen rakennusten kivijalkatilojen sisään-
käynnit ahtaita. Yleisvaikutelma on siisti, viimeistelty ja trendikäs, mikä 
erottaa Punavuoren alueen kivijalat esimerkiksi Kalliosta, jossa kivijalkati-
loissa oli huomattavissa enemmän rosoa ja keskeneräisyyttä. 

Kaavio 16. Äidinkieli ja kansallisuus: Ullanlinnan peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 17. Ikärakenne: Ullanlinnan peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)

Kaavio 18. Perheet ja asuntokunnat: Ullanlinnan peruspiiri. 
  (Helsinki alueittain 2016)
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Kuvasarja 11. 
Punavuoren kivijaloissa on runsaasti
designiin ja kulttuuriin liittyviä myymälöitä
ja gallerioita. 

Kuvasarja 12. 
Avoimuudeltaan erilaisia kivijalkatiloja
Punavuoressa.



Kuva 36. IPI-kulmakuppila vehreyttää katutilaa myös 
ollessaan suljettu. Kallio, 2018.

“IPI Kulmakuppila on avoin, 
valoisa ja vehreä, erottuu 
edukseen julkisivullaan.” 

Nainen, 30–39 vuotta, 
asunut Kalliossa 1-4 vuotta

”IPI Kulmakuppilasta on tehty 
valoisa, vihreä ja ulkona kesällä 
kasvatetaan hyötykasveja. 
Miellyttävä rauhoittumispaikka 
keskellä Kalliota.”

Nainen, 20–29 vuotta, 
asunut Kalliossa 5-10 vuotta
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Tämä opinnäyte on käsitellyt kivijalkatilojen arvoja ja kivijalkatiloja osana kaupunkilaisten 
arkimaisemaa. Kirjallisuustutkimuksen ja havainnoinnin pohjalta kivijalkaan liittyvät arvot 
jaettiin neljään eri kategoriaan, jotka ovat: käytettävyys, sosiaalisuus, elämyksellisyys 
ja tunnistettavuus. Tässä osassa tarkastellaan miten nämä eri arvot näyttäytyvät 
helsinkiläisessä arkimaisemassa, onko joku niistä huomattavasti toisia tärkeämpi ja 
tunnistavatko kaupunkilaiset nämä arvot osana arkimaisemaansa. Helsinkiläiseen 
arkimaisemaan perehdytään asukaskyselyn avulla.

“Kivijalkatilojen vuoksi ihmiset tulevat takaisin kaduille ulkoilmaan, 
joka jo itsessään on tunnetusti hyvä asia. 
Pois tunneleista ja halleista :)” 

Mies, 30–39 vuotta, asunut Lauttasaaressa 1–4 vuotta
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5.1 Asukaskyselyn tavoitteet

Tämän asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää miten helsinkiläiset kokevat 
kivijalkatilat osana omaa arkimaisemaansa ja mitkä kivijalkoihin liittyvät 
arvot he kokevat tärkeimmiksi itselleen. Kolmen eri tarkastelualueen 
valinnalla pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen katsaus 
helsinkiläiseen arkimaisemaan ja tutkimaan, löytyykö erilaisten asuinaluei-
den asukkaiden kokemuksista eroja. Kyselyyn pyrittiin ottamaan helposti 
lähestyttävä näkökulma esittämällä arvot konkreettisten kysymysten 
kautta. Kyselyllä pyrittiin keräämään pääasiassa kvantitatiivista tietoa, 
jotta eri asuinalueiden asukkaiden vastausten vertailu olisi helppoa. 
Kyselyn tavoitteena oli ensisijaisesti ymmärtää kaupunkilaisten ja kivijalan 
suhdetta yleisellä tasolla, ei löytää vastauksia siihen, mitkä arvot millä-
kin alueella koetaan toteutuvan parhaiten, joka sinällään olisi toki ollut 
mielenkiintoinen kysymys. Kyselyssä haluttiin numerojen ohella kerätä 
myös asukkaiden kokemuksia ja muistoja lähiympäristönsä kivijalkatiloista. 
Näitä vastauksia käsiteltiin pääasiallisesti kvantitatiivisesta näkökulmasta, 
mutta samalla saatiin myös yksittäisten asukkaiden ääniä kuuluviin. Avoin-
ten kysymysten toivottiin myös vievän vastaajien ajatukset ympäristönsä 
kivijalkatiloihin ja edesauttavan näin kyselyyn vastaamista. 

Kyselyssä oli kolme päätavoitetta, joista ensimmäinen oli pyrkiä esitte-
lemään vastaajille tässä opinnäytteessä löydetyt kivijalkatiloihin liittyvät 
arvot. Kyselyssä haluttiin lisäksi saada vastaajat pohtimaan näitä arvoja 
suhteessa kivijalkatiloihin ja omaan lähiympäristöönsä. Kolmantena tavoit-
teena oli saada tietoa siitä, minkä arvon vastaajat kokevat tärkeimmäksi. 
Eri asuinalueiden välillä kyselyssä ajateltiin nousevan esiin seuraavia 
teemoja:

Koetaanko Punavuoressa tai Kalliossa kivijalkatilojen tunnistettavuus tär-
keämmäksi kuin Lauttasaaressa, jossa pitkään samalla paikalla sijainneita 
tiloja on vain vähän?

Koetaanko tiiviisti asutussa ja nuorten suosimassa Kalliossa sosiaalisuus 
tärkeämpänä osana kivijalkatiloja kuin väljemmin asutussa Lauttasaaressa?

Koetaanko elämyksellisyys tärkeämpänä design-liikkeiden täyttämässä 
Punavuoressa kuin muualla?

Nouseeko käytettävyys tärkeimmäksi arvoksi lapsiperheiden suosimassa 
Lauttasaaressa?

5.2 asukaskyselyn toteuttaminen

Asukaskysely toteutettiin selainpohjaisena kyselynä Google Forms -so-
velluksessa. Tämä mahdollisti kyselyn ja sen vastausten helpon käsittelyn, 
mutta asetti toisaalta rajoja kysymysten asettelulle ja kyselyn ulkoasulle. 
Asukaskysely jakautui kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kerättiin 
taustatietoja, toisessa tutustuttiin kivijalkaan ja kolmannessa käytiin läpi 
kivijalkatilojen arvoja. Kysely sisälsi sekä avoimia että monivalintakysymyk-
siä. Kyselyn alussa määriteltiin termit kivijalkatila ja lähiympäristö, joista 
jälkimmäistä käytettiin käsitteen arkimaisema sijaan, jotta kysely olisi 
mahdollisimman selkokielinen. Arvoihin liittyvät kysymykset pohjautuivat 
opinnäytetyössäni kirjallisuustutkimuksen ja omien havaintojeni pohjalta 
tehtyyn arvojakoon, jossa kivijalkatiloihin liittyvät arvot jaettiin neljään eri 
kategoriaan: käytettävyys, sosiaalisuus, elämyksellisyys ja tunnistettavuus. 
Kysely on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

5.2.1 asukaskyselyn rakenne

Asukaskyselyn ensimmäisessä osassa vastaajilta kerättiin taustatietoja, 
kuten ikä, sukupuoli ja elämäntilanne. Ensimmäisessä osassa selvitettiin 
myös vastaajan asuinalueen postinumero, kuinka kauan hän oli asunut 
kyseisellä postinumeroalueella sekä oliko vastaaja tyytyväinen alueensa 
kivijalkatiloihin ja niiden tarjoamiin palveluihin, ja jos ei niin miksi. Tausta-
tiedot kerättiin, jotta vastauksista olisi nähtävissä minkälainen otos ihmisiä 
kyselyyn on vastannut. Ikä ja asuinvuodet olivat myös tekijöitä, joiden 
valossa kyselyn tuloksia tarkasteltiin vastaajan asuinalueen ohella. 

Kyselyn toisessa osassa pyrittiin herättämään vastaaja ajattelemaan 
kivijalkatiloja kuvien avulla. Osioissa oli 12 kuvaa erilaisista kivijalkatiloista, 
joista vastaajaa pyydettiin valitsemaan kolme kappaletta ja tämän jälkeen 
perustelemaan valintansa. Osio tehtiin ennen kaikkea herättelemään vas-
taajan mielikuvitusta eikä sillä pyritty selvittämään mitään tiettyä asiaa.

Kahden ensimmäisen osion jälkeen kyselyssä siirryttiin kivijalkatilojen ar-
voja käsitteleviin kysymyksiin. Jokaiseen arvoon, eli käytettävyyteen, sosi-
aalisuuteen, elämyksellisyyteen ja tunnistettavuuteen liittyen muodostet-
tiin viidestä kuuteen kysymystä, jotka vastaajien tuli pisteyttää tärkeyden 
mukaan asteikolla 1–5. Jokaisen arvon jälkeen vastaajalla oli mahdollisuus 
vastata avoimeen kysymykseen siitä, mitä ajatuksia arvo suhteessa omaan 
lähiympäristöön heissä herätti. Jokaista arvoa pyrittiin käsittelemään 

mahdollisimman konkreettisilla kysymyksillä, jotta vastaajalle heräisi kuva 
siitä, mitä asioita kukin arvokategoria pitää sisällään. Avoimen kysymyk-
sen avulla vastaaja pyrittiin saamaan pohtimaan oman arkiympäristönsä 
kivijalkatiloja.

Kyselyn viimeisessä osassa haluttiin selvittää, miten vastaaja arvottaa 
kyselyssä läpi käymänsä kivijalkatiloihin liittyvät arvot. Alkuperäisenä aja-
tuksena oli pyytää vastaajia arvottamaan eri arvot ensimmäisestä neljän-
teen, mutta kyselyssä käytetty työkalu, Google Forms, ei tukenut toivotun 
kaltaista kysymyksenasettelua. Kysymys olisi ollut mahdollista esittää 
joko avoimena kysymyksenä tai monivalintana, jossa eri arvoille olisi 
ollut mahdollista antaa samat pisteet, mikä ei ollut kysymyksen tavoite. 
Väärinymmärrysten välttämiseksi kyselyssä päädyttiin esittämään erilliset 
kysymykset sekä tärkeimmästä että vähiten tärkeästä arvosta. Tämä teki 
kysymyksenasettelusta astetta kärjistetymmän, mutta koska tavoitteena 
oli saada vastaajat tekemään valinta eri arvojen välillä, todettiin tämä 
toimivimmaksi tavaksi esittää kysymys. 

5.2.2 asukaskyselyn jakaminen

Ennen varsinaisen asukaskyselyn jakamista kyselyä testattiin pienellä 
vastaajajoukolla (11 ihmistä) eri ikäisiä ja eri aloilla toimivia ihmisiä. Tässä 
testauksessa tuli ilmi muutamia kyselyn tekniseen toimivuuteen liittyviä 
seikkoja, kuten monivalintakysymysten pistevaihtoehtojen näkyminen 
vain osittain mobiilikäytössä. Tämän seurauksena kysymysten asettelua 
muutettiin sellaiseksi, että vastausvaihtoehtojen määrä oli näkyvillä jo itse 
kysymyksessä. Kyselyn sisältö koettiin ymmärrettäväksi, joten muutoksia 
ei tarvinnut tämän palautteen perusteella tehdä. Ennen kyselyn julkista-
mista kyselyyn kuitenkin lisättiin vielä muutamia alakysymyksiä eri arvojen 
alle ja osa alussa olevan kuvavalinnan kuvista vaihdettiin selkeämmiksi.

Asukaskysely toteutettiin kolmella eri Helsingin asuinalueella, joista jokai-
sessa otettiin mukaan kaksi eri postinumeroaluetta. Postinumeroalueiden 
käyttöön päädyttiin, koska ne ovat helposti ymmärrettäviä ja selkeitä rajo-
ja pelkkien asuinalueiden tai peruspiirien nimien käyttämiseen verrattuna. 
Ullanlinnan peruspiiristä postinumeroalueiksi valittiin 00120 Punavuori 
ja 00150 Punavuori-Eira, Kallion ja Alppiharjun alueilta 00530 Kallio ja 
00500 Sörnäinen, ja Lauttasaaresta kummatkin postinumeroalueet, eli 
00200 Lauttasaari ja 00210 Lauttasaari-Vattuniemi.

Asukaskyselyn jakaminen päätettiin toteuttaa Facebookissa, sillä näin 
kyselylle ajateltiin löytyvän laaja joukko eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa 
olevia vastaajia. Muita vaihtoehtoja olisivat olleet kyselyn jakaminen pa-
periversiona eri alueiden asukkaille postin kautta tai jalkautumalla alueille 
etsimään mahdollisia vastaajia. Näissä vaihtoehdoissa vastaajien määrä 
olisi kuitenkin todennäköisesti jäänyt pieneksi kyselyn pituuden tai liian 
hankalan palautusmahdollisuuden takia. Facebook on välineenä toimiva, 
sillä jokaiselle alueelle on syntynyt erilaisia asukasryhmiä, joihin kuuluu 
vaihteleva joukko ihmisiä. Tutkimusotoksen rajaaminen vain Facebookia 
käyttäviin henkilöihin sulkee toki osan vastaajista kokonaan pois, mutta 
tällä menetelmällä ajateltiin joka tapauksessa olevan mahdollista kerätä 
mahdollisimman laaja otos vastauksia opinnäytetyön laajuuteen kuuluvan 
tutkimuksen puitteissa.

Asukaskyselyä jaettiin Facebookissa eri alueiden asukasryhmiin sekä 
Helsingin kehittämistä käsittelevään Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmään. 
Kysely oli auki kokonaisuudessaan kaksi viikkoa välillä 23.8.–5.9.2018. 
Kysely otettiin hyvin vastaan ja se keräsi kaiken kaikkiaan 437 vastausta, 
joista suurin osa tuli heti ensimmäisten kahden päivän aikana. Kahden vii-
kon aikana mukaan saatiin myös hitaampia vastaajia, ja kyselyn viimeisen 
vastauksen päivämäärä oli 4.9.2018. Vastausten ajallinen jakautuminen on 
esitetty liitteessä 2.

5.3 tutkimusaineiston kasittely

Tutkimuksessa saatuja vastauksia tarkasteltiin kolmen eri muuttujan kaut-
ta: vastaajien asuinpaikan mukaan, vastaajien iän mukaan sekä sen mu-
kaan, kuinka kauan vastaajat olivat asuneet nykyisellä postinumeroalueel-
laan. Kaikkiin ikäryhmiin ei löytynyt joko ollenkaan tai riittävästi vastaajia, 
joten alle 15-vuotiaat ja 15–19-vuotiaat jätettiin pois yhteenvedosta, sillä 
tulokset eivät olisi olleet verrannollisia muihin ikäryhmiin. Vastaajien iän ja 
asuinpaikan mukaan tehdyt vertailukaaviot on esitetty kokonaisuudessaan 
liitteissä. 

Tutkimusaineiston käsittelyyn otettiin mukaan kaikki vastaukset, mutta yh-
den vastauksen kaikki 1–5-pistevalinnat jätettiin huomioimatta vastaajan 
kommentin takia, jossa hän totesi kokeneensa teknisiä ongelmia kyselyn 
täyttämisessä eikä tästä johtuen ollut saanut pisteytettyä vastauksiaan 
haluamallaan tavalla. Muita kommentteja kyselyn teknisestä toimivuudes-
ta ei saatu, joten tutkimusaineiston käsittelyssä oletettiin, että kaikki muut 

..



117Kuva 37. Kadulle päin sulkeutuneita 
kivijalkatiloja Punavuoressa. Helsinki, 2018. 

“Pidän väreistä, kasveista, 
kodikkuudesta ja siitä, että ikkunoista 
näkee sisään ja ulos. En pidä umpeen 
teipatuista ikkunoista, liian steriileistä 
ja ”kalliin” näköisistä liikkeistä enkä 
levottomasta ja sekavasta julkisivusta.” 

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Kalliossa yli 10 vuotta

vastaukset olivat sellaisia kuin niiden oli tarkoitettu olevan. 
Kuvavalinnassa osa vastaajista ei ollut huomannut toivetta kolmen kuvan 
valinnasta, ja osassa vastauksista oli tämän takia yhdestä kuuteen kappa-
letta kuvia. Kaiken kaikkiaan valittuja kuvia kertyi hieman enemmän kuin 
ohjeen mukaan oli tarkoitus. Tässä kysymyksessä olennaista oli kuitenkin 
saada ainoastaan yleistä tietoa siitä, mitä tiloja intuitiivisesti valitaan, joten 
valitulla kappalemäärällä ei katsottu olevan tämän suhteen suurta vaiku-
tusta. Tulosten käsittelyssä otettiin tämän kysymyksen kohdalla mukaan 
kaikki vastaukset.

Vastauksia käytiin läpi useissa eri vaiheissa, sillä saatu aineisto sisälsi 
suuren joukon avoimia vastauksia, joiden läpikäynti vaati aikaa. Avoi-
mien vastausten käsittelyssä kaikki vastaukset käytiin läpi, mutta kyselyn 
yhteenvedoissa huomioitiin tyypillisesti vain yli viisi samaa kommenttia 
saaneet teemat. 

5.4 palaute

“Kysyjä olettaa että kivijalkatila olisi niin kuin nallekarhu. 
Se ei ole.”

Nainen, yli 65 vuotta, asunut Punavuori-Eiran alueella yli 10 vuotta

Vastaajilla oli mahdollisuus jättää palautetta kyselyn viimeisellä sivulla, 
mutta itse kyselyyn otti kantaa vain harva. Positiivisessa palautteessa mai-
nittiin kyselyn aiheen olevan mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Tästä 
kertoi myös suuri avoimien vastausten määrä, sillä vain yhteen avoimeen 
kysymykseen vaadittiin vastausta muiden ollessa vapaaehtoisia. 

Negatiivisia kommentteja kyselyyn liittyen saatiin noin viisi kappalet-
ta. Muutama ihminen oli jäänyt kaipaamaan kivijalkatilan (tarkempaa) 
määritelmää ja yksi kommentti sisälsi ehdotuksen kyselyn toteuttamisesta 
uudelleen siten, että kysymykset esitettäisiin tiettyjä kivijalkatyyppejä 
koskien, jotta vastaukset olisivat paremmin perusteltuja. Kivijalkatilan 
ja arkiympäristön käsitteet oli määritelty lyhyesti kyselyn alussa, mutta 
määritelmä olisi ehkä kaivannut tarkennusta, sillä se oli jäänyt joillekin 
epäselväksi. Selitys oli pidetty lyhyenä, jotta se olisi luettavissa mahdol-
lisimman nopeasti, mutta voi toki olla, että osa vastaajista oli ohittanut 

tämän kohdan huomaamattaan. Kyselyn tavoitteena oli luoda yleiskäsitys 
kivijalkatilojen arvoihin kokonaisuudessaan, joten kyselyn ohjaaminen 
tiettyihin kivijalkatyyppeihin ei tässä yhteydessä olisi ollut toimiva ratkai-
su. On kuitenkin tiedostettava, että vastaajat eivät tämän yleistyksen takia 
ole välttämättä pohtineet kaikkia eri kivijalkatyyppejä vastatessaan kysy-
myksiin. Voi myös olla, että esimerkiksi alun kuvatehtävä ohjasi ajatuksia 
tiettyihin toimintoihin, kuten kahvila- ja ravintolakäyttöön, jolloin sulje-
tummat toiminnot ja esimerkiksi galleriat saattoivat unohtua. Kuvavalinta-
tehtävä olisikin jälkeenpäin ajateltuna voinut sisältää hieman laajemman 
valikoiman eri toimintoja sisältäviä kivijalkatiloja, sillä nyt ne keskittyivät 
erityisesti visuaalisesti erityyppisiin tiloihin. Kaiken kaikkiaan vastauksissa 
tuli kuitenkin esiin varsin laaja kattaus kommentteja hyvinkin erilaisiin 
kivijalkatiloihin liittyen, eli vaikutti siltä, että useimmat vastaajat pystyivät 
käsittämään ajatuksen kivijalkatilan laajemmasta konseptista.

Pari kommenttia koski kysymyksien ristiriitaisuutta, mistä esimerkiksi 
nostettiin sosiaalisuuden alla oleva kysymys “Kuinka tärkeänä pidät, että 
kivijalkatila on trendikäs / hyvin edustettu sosiaalisessa mediassa?” sekä 
käytettävyyden alla oleva kysymys “Kuinka tärkeänä pidät, että kivijalkati-
la on helposti saavutettava (esim. lähellä ja esteetön)?”. Nämä kommentit 
ovat hyvin perusteltu ja koskettavat mahdollisesti myös muutamia muita 
kyselyn kysymyksiä. Kyselyssä pyrittiin käymään läpi laaja skaala erilaisia 
kivijalkatiloihin liittyviä tekijöitä, ja jotta kyselystä saatiin sopivan kom-
pakti, koin tarpeelliseksi niputtaa osan kysymyksistä yhteen. On mahdol-
lista, että ensimmäisen kommentin jättänyt vastaaja koki trendikkyyden 
viittaavan enemmänkin sanan visuaaliseen kuin sosiaaliseen merkitykseen. 
Sosiaalisuuden alla esitetty kysymys oli kuitenkin tarkoitettu ymmärrettä-
vän nimenomaan sosiaalisessa merkityksessä, jolloin ristiriita sosiaalisessa 
mediassa esitetyn imagon ja trendikkyyden välillä ei ole niin suuri. Lähellä 
oleva ja esteetön sen sijaan ovat hyvin eri teemoja, mutta molemmat 
kuuluvat saavutettavuuden piiriin. Kyselyn rakenteen takia jouduttiin te-
kemään kompromisseja ja vastauksia tulkittaessa onkin huomioitava, että 
vastaavien ristiriitoja sisältävien, tai sellaiseksi tulkittavien, kysymysten 
vastauksissa voi olla väärinymmärryksiä.

Yhdessä kommentissa kysymyksenasettelujen mainittiin olevan “varsin 
hankalia ja yliteoreettisia” ja koettiin, että vastatakseen kysyjän olisi tullut 
olla perehtyneempi aiheeseen. Tältä oli yritetty kyselyssä välttyä, mutta 
itse aiheeseen perehtyneenä neutraalia näkökulmaa oli varmasti hankala 
saavuttaa. Kommenttien mukaan hankalana koettiin myös kyselyn vii-
meinen kysymys, jossa vastaajien tuli valita tärkein ja vähiten tärkeä arvo. 
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Muutamassa vastauksessa koettiin, että arvot limittyvät toinen toisiinsa, 
jolloin erityisesti vähiten tärkeää arvoa on vaikea valita. Tämä kysymys oli 
tehty tarkoituksella hieman kärjistäväksi, joten ei ollut yllätys, että se vai-
kutti vastaajille hankalalta. Kysymyksen muotoilua perusteltiin kappalees-
sa 5.2 Asukaskyselyn toteuttaminen ja kysymyksenasettelusta johtuvat 
mahdolliset ongelmat huomioidaan myös tulosten käsittelyssä.

5.5 VASTAAJIEN PERUSTIEDOT

Suurin osa kyselyn vastauksista tuli Kallion alueelta (241 vastausta eli 55,4 
%). Kallion Facebook-ryhmä oli myös kooltaan suurin, kyselyn avaus-
hetkellä noin 19 750 jäsentä. Seuraavaksi eniten vastauksia kerääntyi 
Lauttasaaren postinumeroalueilta (124 vastausta eli 28,4 %) ja vähiten 
Punavuoren ja Punavuori-Eiran postinumeroalueilta (71 vastausta eli 16,2 
%). Lauttasaaressa kysely jaettiin ryhmiin Lauttasaari elää (noin 10 000 jä-
sentä) ja Laru-liike (noin 7 500 jäsentä). Punavuoren alueella asukasryhmi-
en koot olivat suhteellisen pieniä ja vaikutti, että asukkaat olivat jakautu-
neet hyvin moniin pienempiin ryhmiin. Punavuoren alueella kysely jaettiin 
ryhmiin I love Rööperi (1 200 jäsentä) ja Kamppi-Punavuori-Hietalahti 
(629 jäsentä). Punavuoren alueella olisi voinut olla tarpeen jakaa kyselyä 
vielä suuremmalle joukolle ihmisiä, mutta tämän opinnäytetyön puitteissa 
päädyttiin näihin ryhmiin.  

Alueittain eri postinumeroalueiden vastaajien määrillä oli eroa. Lauttasaa-
ressa suurin osa vastaajista (70,2 %) asuu postinumeroalueella Lauttasaari 
00200 ja vain 29,8 % alueella Lauttasaari-Vattuniemi 00210. Nämä alueet 
eroavat toisistaan kivijalkatilojen määrän suhteen, joten voi olla, että tällä 
oli vaikutusta vastaamisaktiivisuuteen. Kallion ja Punavuoren alueilla vas-
taukset jakautuivat tasaisemmin. (Kaavio 21)

Suurin osa vastaajista (35,9 %) oli asunut ilmoittamallaan postinume-
roalueella 1–4 vuotta. Tämä korostui erityisesti Kalliossa, missä asuu 
paljon nuoria ja opiskelijoita, jolloin asukkaiden vaihtuvuus voi myös olla 
suurempaa. Seuraavaksi eniten vastaajia oli asunut nykyisellä postinume-
roalueellaan yli 10 vuotta. Lauttasaaressa ja Punavuoressa he muodos-
tivat suurimmat vastaajaryhmät. Tämä kertoo todennäköisesti siitä, että 
pitkään samalla alueella asuneet ovat erityisen kiinnostuneita lähiympä-
ristöstään ja siihen vaikuttamisesta. Vähiten vastaajia kertyi alle vuoden 
postinumeroalueellaan asuneista, mikä voi johtua siitä, että heidän kiin-
nostuksensa alueeseen on heikompaa, he eivät ole muodostaneet vielä 

riittävää sidettä lähiympäristöönsä tai että he eivät vielä ole löytäneet 
asuinalueidensa asukasryhmiä Facebookista. (kaavio 19)

Vastaajia pyydettiin taustatiedoissa ilmoittamaan asuinpaikkansa ja 
asuinvuosiensa lisäksi sukupuolensa, ikänsä ja elämäntilanteensa. Vastaa-
jista 71,2 % oli naisia ja 25,6 % miehiä, kolme vastaajaa ilmoitti olevansa 
muunsukupuolinen ja 11 vastaajaa ei halunnut vastata kysymykseen. 
Vastauksia saatiin lähes kaikista ikäluokista, ainoastaan alle 15-vuotiai-
den ryhmä jäi ilman vastauksia (kaavio 20). Tämä johtui todennäköisesti 
kyselyn jakotavasta, sillä kyseisen ikäryhmän jäsenet eivät todennäköisesti 
käytä Facebookia lainkaan, tai eivät ainakaan kuulu asuinalueiden Face-
book-ryhmiin. Pienin vastaajaryhmä iän perusteella olivat 15–19-vuotiaat, 
joiden vastauksia kertyi ainoastaan kolme kappaletta. Vastaajien määrän 
takia tätä ikäryhmää ei käsitellä osana vastaajien iän mukaan jaettuja 
tuloksia, mutta otetaan muuten huomioon normaaliin tapaan. Eniten vas-
tauksia kyselyyn tuli 30–39-vuotiaiden ikäryhmältä, 147 kappaletta / 33,6 
%. Valtaosa vastaajista oli työssäkäyviä (74,8 %) ja pienemmistä ryhmistä 
esiin nousivat opiskelijat (9,2 %) sekä eläkeläiset (7,3 %). 

Aluekohtaiset vastaajien perustiedot on esitetty liitteissä 3–6.
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5.6 helsinkilainen arkimaisema

5.6.1 tyytyvaisyys lahiympariston 
kivijalkatiloihin

Kyselyn mukaan helsinkiläiset ovat pääosin (yhteensä 75 % vastaajista) 
tyytyväisiä lähiympäristönsä kivijalkatiloihin ja niiden tarjoamiin palvelui-
hin. Tyytyväisimpiä oltiin Kallion (80 % tyytyväisiä) ja Punavuoren posti-
numeroalueilla (79 % tyytyväisiä) ja tyytymättömimpiä sen sijaan Laut-
tasaaren postinumeroalueilla (62 % tyytyväisiä). Tämä korreloi Helsingin 
kaupungin tilastoihin palvelupisteiden määrästä, jonka mukaan kyselyyn 
valituista alueista Lauttasaaressa on vähiten palvelupisteitä. Lähiympäris-
tönsä kivijalkatiloihin tyytymättömät henkilöt toivoivat alueilleen pääosin 
enemmän palveluita, joista suosituimpia esimerkkejä olivat kahvilat ja 
ravintolat. Toiveissa tulivat esiin myös laatutekijät, sillä useat toivoivat 
monipuolisempaa ravintolavalikoimaa ja laadukkaampia ravintoloita. 
Aluekohtaiset toiveet on esitelty kaaviossa 23. 

5.6.2 ensivaikutelmia kivijalkatiloista

Erilaisia kivijalkatiloja esiteltiin kyselyssä kuvavalinnan kautta, jossa vastaa-
jien piti valita kolme itseään eniten miellyttävää kivijalkatilaa yhteensä 12 
kuvan joukosta. Eniten ääniä keräsi kivijalkatila 6 eli kuva helsinkiläisestä 
The Cock -ravintolasta terasseineen ja parkletteineen, jonka valitsi yh-
teensä 66 % vastaajista (kaavio 22). Tämä oli ainoa kuva, jossa oli kuvattu 
suomalainen kivijalkatila, joten voi olla, että kyseinen katumaisema herätti 
vastaajissa jonkinlaisen tuttuuden tunteen, mikä vaikutti kuvan valintaan. 
Kuvan 6 lisäksi valinnoissa korostuivat kuvat 1, 2, 3 ja 7, jotka olivat luon-
teeltaan hyvinkin erilaisia. Kyselyssä vastaajia pyydettiin perustelemaan 
omat valinnat ja avoimien vastausten pohjalta tehtiin analyysi (kaavio 24), 
jossa kommentit jaettiin karkeasti tämän opinnäytteen mukaisiin arvokate-
gorioihin. Analyysin mukaan suurin osa kommenteista liittyi tilan visuaali-
seen ilmeeseen, joka tässä opinnäytetyössä liitetään elämyksellisyyteen. 
Vastauksissa korostuivat esimerkiksi adjektiivit siisti, selkeä, harmoninen, 
kaunis, esteettinen, vehreä ja tyylikäs. Kommenteissa nousivat esiin myös 
tilan avoimuuteen liittyvät kommentit, kuten kutsuva, houkutteleva ja hel-
posti lähestyttävä, jotka voidaan toki liittää osittain myös sosiaalisuuteen. 
Muita sosiaalisuuteen liittyviä adjektiiveja olivat elävä, ihmisläheinen, 

olohuone ja rauhallinen / hiljainen. Käytettävyyteen liittyvät kommentit 
liittyivät siihen, tarjosivatko kyseiset tilat sopivia palveluita vastaajille tai 
siihen, miten kivijalkatila vaikutti katutilan käyttöön. Myös mahdollisuutta 
oleskella ulkotilassa pidettiin merkittävänä. Tämä saattoi liittyä pelkäs-
tään oman hyvinvoinnin parantamiseen, mutta ulkona oleminen voi toki 
liittyä myös mahdollisuuteen tarkkailla kaupunkielämää eli tästä näkökul-
masta sosiaalisuuden arvoon. Tunnistettavuuteen liittyviä kommentteja 
olivat omaperäinen, persoonallinen, perinteikäs / historiallinen, urbaani / 
kaupunkimainen sekä se, että kuva edusti vastaajan mielikuvaa kaupun-
gista. Näistä ensimmäisten voi tilanteesta riippuen kokea liittyvän myös 
elämyksellisyyteen. Kuvavalintatehtävän kaikkien kuvien valintaprosentit 
ja avointen vastausten määrä on esitetty liitteessä 7.

Kaavio 23. Asukkaiden tyytyväisyys oman
asuinalueensa kivijalkatiloihin.

..

Kaavio 22. Neljä kyselyssä eniten ääniä saanutta kuvaa.

66 % 49 %

45 % 41 %

.. .. .. .. KAIKKI ALUEET
25 % EN  75 % KYLLÄ 

KALLIO
20 % EN  80 % KYLLÄ 

LAUTTASAARI
38 % EN  62 % KYLLÄ 

PUNAVUORI
21 % EN  79 % KYLLÄ 

Kallion alueella kaivataan enemmän kahviloita ja ravintoloita, pidempiä 
aukioloaikoja sekä lisää pieniä erikoisliikkeitä. Vastauksissa nousivat esiin myös 
kasvis- ja vegaaniruoka sekä monipuolisemmat elintarvikekaupat.

 ”Kebab-pikaruokapaikat hallitsevat Sörnäisten maisemaa. On myös 
aution näköisiä, epäsiistejä liiketiloja ja juottoloita. Kaipaisin kutsuvampia, 
monipuolisia kivijalkaliikkeitä seudulle. Monipuolisempaa ruokatarjontaa, 
leipomoita, kahviloita, pesula, posti, etc. Peruspalveluita käyttäisin mielelläni.”

Nainen, 30–39 vuotta, asunut Sörnäisissä 1-4 vuotta

Punavuoressa toiveet liittyivät siihen, että alueelle saataisiin enemmän 
erikoisliikkeitä ja monipuolisuutta tarjontaan. 

”Niitä [kivijalkatiloja] ei ole koskaan liikaa. Kaipaan laatua. Ravintoloissa 
muutakin kuin pikaruokaa.

Nainen, 30–39 vuotta, asunut Punavuoressa 5-10 vuotta

Lauttasaareen kaivataan enemmän elämää ja toimijoita tyhjiin ja suljetussa 
käytössä oleviin kivijalkatiloihin. Suurin osa toivoi alueelle lisää kahviloita, 
ravintoloita, suurempaa ruokakauppaa ja monipuolisempaa valikoimaa 
pieniä erikosiliikkeitä. 

“Alueeni kivijalkoja on tällä hetkellä paljon tyhjillään ja vain 
kauppakeskuksesta löytyy ketjuliikkeitä. Kivijaloissa on ainoastaan 
kampaamoita ja kiinteistövälitysliikkeitä. Elämää kaduille ehdottomasti 
kaivataan.” 

Nainen, 20–29 vuotta, asunut Lauttasaaressa 5-10 vuotta
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SOSIAALISUUS

TUNNISTETTAVUUS

KÄYTETTÄVYYS

5.6.3 helsingin kivijalkatilojen
arvot

Kivijalkatilojen arvot käytiin läpi yksi kerrallaan konkreettisten kysymys-
ten kautta. Näissä kysymyksissä selvitettiin, mitä tekijöitä ihmiset pitävät 
tärkeinä ja samalla pyrittiin luomaan vastaajille kuva siitä, mitä jokainen 
arvokategoria voi pitää sisällään ennen kuin vastaajien piti kyselyn lopus-
sa valita tärkein ja vähiten tärkein arvokategoria. Arvokohtaiset kaaviot 
jokaisen vertailuryhmän osalta on esitetty liitteissä 8–10. 

Koko kyselyn kattavassa tarkastelussa nousi esiin, että eri asuinalueiden 
välisessä vertailussa vastausten keskiarvoiset pistemäärät noudat-
tivat läpi kyselyn samaa linjaa, jossa korkeimmat pisteet annettiin 
Punavuoressa ja alimmat Lauttasaaressa (kaavio 25). Ainoat poikkeuk-
set tähän kaavaan tekivät kysymys “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle 
on, että kivijalkatila on trendikäs / hyvin edustettu sosiaalisessa medias-
sa?”, joka koettiin yllättäen tärkeimmäksi Lauttasaaressa sekä kysymys 
“Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila muuttuu eri 
vuorokauden ja vuodenaikoina (esim. valaistus iltaisin ja juhlakoristelu 
sesonkeina)?”, joka koettiin hieman tärkeämmäksi Lauttasaaressa kuin 
Kalliossa. Kokonaisuudessaan koko kyselyn kattava linja pisteiden 
korkeudesta voi nähdä noudattelevan asuinalueiden kivijalkatiloissa 
olevien palveluiden määrää. Linja noudattelee lisäksi Helsingin kaupun-
gin omaa alueiden hierarkkista jakoa, jossa Punavuori edustaa urbaania 
keskusta-aluetta, Kallio kantakaupunkia ja Lauttasaari lähiötä. Tämä ehkä 
kertoo siitä, että jos alueella on vähän kivijalassa toimivia palveluita, 
niihin liittyviä asioita myös arvostetaan vähemmän, ja jos kivijalkatiloja on 
paljon, ihmisille on tärkeämpää myös se millaisia ne ovat. Vaikuttaisi siis, 
että mitä urbaanimpi alue on, sitä enemmän asukkaat arvostavat kivijal-
katilojen eri ominaisuuksia ja arvoja. Toinen mahdollinen tulkinta on, että 
ihmiset, jotka lähtökohtaisesti kaipaavat ja arvostavat kivijalkatiloja enem-
män, myös muuttavat alueille, joissa niitä on enemmän. Voidaan kuitenkin 
todeta myös, että kivijalkatilat vaikuttavat harvoin yksinään asuinpaikan 
valintaan, vaan kyse on todennäköisesti alueen imagosta kokonaisuu-
dessaan ja esimerkiksi asuntojen hintatasosta. Urbaanissa ympäristössä 
kuitenkin oletetaan tyypillisesti olevan enemmän ja monipuolisemmin 
kivijalkatiloja kuin väljemmin asutuilla alueilla.

Mikään kysymys ei kerännyt kyselyssä yhdeltäkään tarkasteluryh-
mältä alle kahden pisteen alittavaa keskiarvoa. Tämä tarkoittaa, että 
kaikkien tekijöiden koettiin olevan ainakin jossain määrin tärkeitä. Kor-
keimman pistemäärän eri asuinalueiden pohjalta tehdyssä vertailussa 
keräsi kysymys “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila 
on visuaalisesti miellyttävä?”, joka sai punavuorelaisilta arvosanaksi 4,46. 
Pienimmän pistemäärän keräsi sen sijaan kysymys “Asteikolla 1–5, kuinka 
tärkeää sinulle on, että kivijalkatila herättää muistoja?”, jonka lauttasaare-
laiset arvottivat vain 2,37 pisteen arvoiseksi. Asuinvuosien mukaan tehdyn 
vertailun pohjalta korkeimmat pisteet keräsi yhtä lailla kysymys “Asteikol-
la 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on visuaalisesti miellyt-
tävä?”, jota arvostivat eniten 4-10 vuotta alueellaan asuneet. Pistemäärä 
oli 4,29. Vähiten pisteitä tässä tarkastelutavassa sen sijaan keräsi kysymys 
“Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on trendikäs / 
hyvin edustettu sosiaalisessa mediassa?”, joka sai 2,51 keskiarvon sekä 
alle vuoden että 4–10 vuotta alueellaan asuneilta asukkailta. Ikäryhmien 
välisessä vertailussa korkeimman keskiarvon, 4,35, keräsi kysymys ”As-
teikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on auki riittävän 
pitkään / sinulle sopivina aikoina?”, joka koettiin tärkeäksi erityisesti 
30–39-vuotiaiden keskuudessa. Vähiten pisteitä sen sijaan keräsi kysymys 
“Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on trendikäs 
/ hyvin edustettu sosiaalisessa mediassa?”, joka oli 50–64-vuotiaiden 
mukaan vain 2,22 pisteen arvoinen seikka. 

Kaavio 24. Kuvavalinnan kommentit eri 
arvoihin jaoteltuina. 
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Kaavio 25. Vastauksissa oli havaittavissa selkeä linja,
jossa korkeimmat pisteet annettiin Punavuoressa ja 
matalimmat Lauttasaaressa.



125Kuva 38. Moko Market -myymälä ja kahvila
Punavuori, 2018.

“Moko cafe on helposti saavutettava, 
lastenrattaiden käyttäjien suosiossa.” 

Nainen, 30–39 vuotta, 
asunut Punavuori-Eirassa yli 10 vuotta

“Mokossa yhdistyy moni 
punavuorelaisuuteen mieltämäni: 
myydään rentoja sisustustarvikkeita 
ja kahvila tarjoaa modernia ruokaa 
ja leivonnaisia mutkattomassa 
ympäristössä. Palvelu on ystävällistä 
mutta ei tungettelevaa.” 

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Punavuoressa yli 10 vuotta

kaytettavyys

Kivijalkatilojen käytettävyyttä käytiin läpi seuraavien kysymysten 
avulla:

1. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on 
helposti saavutettava (esim. lähellä ja esteetön)?
 
2. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila  
vastaa tarpeita (esim. sinulle sopiva tuotevalikoima / 
mahdollisuus työntekoon)?

3. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on auki 
riittävän pitkään / sinulle sopivina aikoina?

4. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila suojaa 
sääolosuhteilta (esim. katos sateella, ilmastointi kesähelteillä)?

5. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila  
vastaa perustarpeisiin (esim. pyöräparkki, levähdyspenkki, 
wc, lastenhoitohuone)?

6. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila lisää 
katutilan turvallisuuden tunnetta?

Kaikissa kolmessa tarkastelutavassa eniten pisteitä keräsivät kate-
gorian kolme ensimmäistä kysymystä, joille oli annettu noin pis-
teen korkeampia arvosanoja kuin viimeisille kolmelle kysymykselle. 
Ensimmäisissä kysymyksissä vastausten keskihajonta oli myös tyypillisesti 
pienempi kuin kolmessa viimeisessä kysymyksessä, mikä viittaa siihen, 
että viimeiset kysymykset ovat myös jakaneet enemmän mielipiteitä. Eri 
asuinalueiden välillä punavuorelaiset antoivat edellä mainitun kaavan mu-
kaisesti muita alueita suurempia pisteitä kaikille kysymyksille ja suurimmat 
erot muodostuivat kysymyksiin “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle 
on, että kivijalkatila suojaa sääolosuhteilta (esim. katos sateella, ilmas-
tointi kesähelteillä)?” sekä “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että 
kivijalkatila lisää katutilan turvallisuuden tunnetta?”. Asuinvuosien mukaan 
tehdyssä tarkastelussa kaikkien ryhmien pisteet olivat melko tasaisia. 
Ikävuosien pohjalta tehdyssä tarkastelussa vanhin ikäryhmä, eli yli 65-vuo-

tiaat, pisteyttivät sarjan kaksi viimeistä kysymystä muita korkeammalle 
(kaavio 26). Tässä ikäryhmässä arvostettiin siis enemmän sitä, että kivijalka 
vastaa perustarpeisiin ja lisää katutilan turvallisuuden tunnetta. Hitaam-
min liikkuville senioreille kivijalkatilan tarjoama penkki ja muiden ihmisten 
läsnäolo ovat ymmärrettävästi tärkeitä asioita. 

Avoin kysymys kivijalkatilojen käytettävyydestä keräsi yhteensä 185 
kommenttia, joista osassa ei kuitenkaan käsitelty käytettävyyttä vaan ki-
vijalkatiloja yleisemmällä tasolla. Kalliossa kivijalkatilojen käytettävyyteen 
liittyvät kommentit koskivat erityisesti vanhojen tilojen ahtautta ja esteel-
lisyyttä. Kallion alueella sijaitsee runsaasti baareja, joiden koettiin vähen-
tävän katutilan turvallisuutta. Ongelmaksi koettiin myös tilojen pieni koko, 
minkä johdosta kivijalkatilan käyttö levisi muutamien vastauksien mukaan 
liiassa määrin katutilaan. Osa kommenteista liittyi tilojen aukioloon, 
jotka koettiin tyypillisesti liian suppeiksi tai turhan vaihteleviksi. Vilkkaasti 
liikennöityjä katuja pidettiin katuympäristöön negatiivisesti vaikuttavana 
tekijänä, mutta tähän helpotusta toi ainakin yhden kommentin mukaan 
parklet-terassi. Kesän 2018 aikana ilmastoinnin puute oli muodostunut 
monien mielestä ongelmaksi ja parempaa ilmastointia tiloihin kaivattiin. 
Toimivaa sijaintia pidettiin useissa kommenteissa tärkeänä, mikä tarkoitti 
esimerkiksi arkireitin tai julkisen liikenteen vierellä sijaitsevia palveluita. 
Toimivaksi koettiin myös se, että kivijalkatila sijaitsi lähellä muita palvelui-
ta muodostaen pienen, yhtenäisen palvelualueen. 

Lauttasaaressa suurin osa kommenteista liittyi tilojen esteellisyyteen. 
Kuten alueen esittelyssä aiemmin mainittiin, monien Lauttasaaren kivi-
jalkatilojen edessä on joko portaat tai tasoero. Vastauksissa korostuivat 
erityisesti ongelmat tilojen käyttöön lastenvaunujen kanssa, mikä kertoo, 
että monilla vastaajista on todennäköisesti itsellään pieniä lapsia. Myös 
lauttasaarelaisten kommenteissa nousi esiin tilojen ahtaus, mutta monis-
sa vastauksissa koettiin, että esimerkiksi hyvä valikoima silti kompensoi 
muita kivijalkatilan puutteita. Esiin nousivat myös aukioloajat, jotka olivat 
osassa tiloista kiitettävät, mutta osassa liian lyhyet. Lauttasaaren uusi 
ostoskeskus Lauttis keräsi positiivisia kommentteja siitä, että samalle 
alueelle sijoittuu monia eri palveluita. 

Punavuoressa otettiin muiden alueiden tavoin esiin se, että monien kivi-
jalkatilojen edustalla on portaat, jotka vaikeuttavat liikkumista erityisesti 
lastenvaunujen kanssa. Muutamassa kommentissa tuotiin kuitenkin esiin, 
että tämä on helppo ratkaista siten, että henkilökunta on valmis autta-
maan tarvittaessa tilaan pääsyssä. Muutamien kivijalkatilojen tilajärjestelyä 
kiiteltiin, kun taas osa tiloista oli koettu ahtaina. Kommenteissa tuli esiin 

.. ..
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myös useaan eri tilaan levittyvä palvelu, jolloin osa katutilaan avautuvista 
ovista on poistettu käytöstä. Tämän koettiin aiheuttavan hämmennystä, 
sillä tilasta oli vaikea tietää, oliko se avoinna vai ei. Asukkaat arvostivat 
lisäksi tiloja, joiden toiminta oli näkyvillä katutilaan, jolloin sen toiminta ja 
aukiolo olivat selkeästi havaittavissa katutilassa. Myös Punavuoressa kiin-
nitettiin huomiota hankaliin aukioloaikoihin ja ilmastoinnin puutteeseen. 
Kaiken kaikkiaan käytettävyys vaikutti olevan kaikille vastaajille läheinen 
ja selkeä arvo. Muutamia puutteita, kuten tilan ahtautta tai sisäänkäynnin 
portaita, oltiin valmiita sietämään, jos kivijalkatila samanaikaisesti tarjoaa 
jotain ylimääräistä, kuten laajan valikoiman, sijaitsee arkireitin varrella tai 
on auki sopivaan aikaan. Tilojen esteettömyys koettiin tärkeäksi, mut-
ta samanaikaisesti korostettiin vanhojen rakennusten arvoa ja sitä, että 
muiden ihmisten avulla monien on myös mahdollista saavuttaa nämä 
tilat esimerkiksi lastenvaunujen kanssa. Esteettömyyden tarpeen koettiin 
myös riippuvan tilan toiminnasta, sillä esimerkiksi joogasalin käyttäjät 
ovat pääasiassa hyvin liikkuvia henkilöitä. Tiettyjen palvelutyyppien, kuten 
baarien, koettiin aiheuttavan ongelmia katutilaan, ja osa, kuten kiinteistö-
välitysfirmat tai kauneushoitolat, koettiin sopimattomiksi kivijalkaan niiden 
sulkeutuneen luonteen takia. 

“Kivijalan yksi ylivoimainen etu on sen saavutettavuus 
jalan. Hyvässä kaupungissa ei tarvitse mitään kulkupeliä 
saavuttaakseen palvelut joita päivittäisessä elämässään kaipaa, 
ja niissä on syytä olla tarjolla useampaa kuin yhtä tarjoajaa.”  

Mies, 30–39 vuotta, 
asunut Kalliossa yli 10 vuotta

“- - hintataso on monesti ratkaiseva tekijä. Valikoi 
asiakaskuntaa. Eli hinta-laatu suhde on olennainen 
seikka.” 

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Sörnäisissä 1–4 vuotta

“[- -] Minulle kivijalkatilojen tärkein funktio on hyvin 
arkinen ja proosallinen: ruokakauppa, Alko, rautakauppa, 
josta saa palaneen loisteputken tilalle uuden saman tien, 
lounasravintola jne. [- -] Kivijalan etu on, että se on lähellä. En 
näe pienikokoisilla ja usein hankalan mallisilla tiloilla itseisarvoa 
sinänsä, vaan mieluummin toki asioin tilavassa ja hyvin 
varustellussa liikkeessä jos se on yhtä lähellä.“

Mies, 30–39 vuotta, 
asunut Kalliossa yli 10 vuotta

“Ehkäpä lähestyttävyys [on tärkeä arvo]. Kovin 
monia paikkoja jää kokeilematta, kun ajattelee, 
että tuo ei varmaan ole minulle suunnattu. Tuo 
ajatus ei perustu mihinkään, mutta tulee usein 
esiin siitä huolimatta.”

Mies, 30–39 vuotta, 
asunut Sörnäisissä 1–4 vuotta

YL
I 6

5-
VU

O
TI

A
S

30
-3

9 
VU

O
TT

A

40
-4

9 
VU

O
TT

A

50
-6

4 
VU

O
TT

A

20
-2

9 
VU

O
TT

A

Kaavio 26. Seniorit pitivät kivijalkatilojen roolia perustarpeisiin vastaa-
vana ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä muita ikäryhmiä tärkeämpänä. 

Kysymys 5 Kysymys 6
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kivijalkatila on helposti 
saavutettava 
(esim. lähellä ja esteetön)

4,11 4,12 4,05 4,21
0,91 0,93 0,89 0,85

kivijalkatila vastaa tarpeita 
(esim. sinulle sopiva 
tuotevalikoima / 
mahdollisuus työntekoon)

4,22 4,21 4,14 4,41
0,80 0,77 0,91 0,63

kivijalkatila on auki 
riittävän pitkään / 
sinulle sopivina aikoina

4,20 4,22 4,13 4,27
0,86 0,77 1,00 0,87

kivijalkatila suojaa 
sääolosuhteilta 
(esim. katos sateella, 
ilmastointi kesähelteillä

3,09 3,15 2,86 3,29
1,15 1,14 1,08 1,26

kivijalkatila vastaa 
perustarpeisiin 
(esim. pyöräparkki, 
levähdyspenkki, wc, 
lastenhoitohuone)
2,98 3,05 2,84 3,03
1,11 1,08 1,12 1,18

kivijalkatila lisää katutilan 
turvallisuuden tunnetta

3,31 3,35 3,10 3,57
1,11 1,08 1,16 1,08

K
A

IK
K

I A
LU

EE
T

K
A

LL
IO

LA
U

TT
A

SA
A

RI

PU
N

AV
U

O
RI

KESKIARVO
KESKIHAJONTA

Kaavio 27. Käytettävyys.

KIVIJALKATILAT JA KÄYTETTÄVYYS

Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.
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kivijalkatila toimii 
naapuruston tai lähipiirisi 
kohtauspaikkana

3,30 3,38 3,02 3,57
1,15 1,13 1,11 1,17

kivijalkatilassa on tuttu 
henkilökunta

3,28 3,29 3,09 3,59
1,18 1,14 1,04 1,12

kivijalkatilassa on 
mahdollista tutustua 
uusiin ihmisiin

2,78 2,85 2,41 3,24
1,18 1,20 1,04 1,18

kivijalkatila on trendikäs / 
hyvin edustettu sosiaali-
sessa mediassa

2,56 2,45 2,73 2,64
1,15 1,12 1,15 1,24

kivijalkatilassa saa olla 
rauhassa ja keskittyä 
asiointiin

3,61 3,72 3,34 3,70
0,98 0,92 1,07 0,92

kivijalkatila tarjoaa 
mahdollisuuden olla 
ihmisten parissa / 
tarkkailla kaupunkielämää

3,70 3,80 3,30 4,06
1,02 0,97 1,04 0,90

K
A

IK
K

I A
LU

EE
T

K
A

LL
IO

LA
U

TT
A

SA
A

RI

PU
N

AV
U

O
RI

KESKIARVO
KESKIHAJONTA

Kaavio 28. Sosiaalisuus.

KIVIJALKATILAT JA SOSIAALISUUS

Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

HUOMATTAVA ERO!

HUOMATTAVA ERO!

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

sosiaalisuus

Kivijalkatilojen sosiaalisuutta käytiin läpi seuraavien kysymysten avulla:

1. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila toimii 
naapuruston ja lähipiirisi kohtauspaikkana?

2. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa on 
tuttu henkilökunta?

3. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa on 
mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin?

4. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on tren-
dikäs / hyvin edustettu sosiaalisessa mediassa?

5. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa saa 
olla rauhassa ja keskittyä asiointiin?

6. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila tarjoaa 
mahdollisuuden olla ihmisten parissa / tarkkailla kaupunkielämää?

Kivijalkatilojen sosiaalisuuden tarkastelussa eniten pisteitä keräsivät 
kaikissa tarkastelutavoissa sarjan kaksi viimeistä kysymystä. Kivijal-
katiloissa halutaan siis pääosin keskittyä asiointiin ja tarkkailla kaupunki-
elämää ilman erityistä sosiaalista kanssakäyntiä. Kategorian vastauksiin 
liittyi kuitenkin enemmän hajontaa kuin esimerkiksi käytettävyyteen, mikä 
johtuu todennäköisesti siitä, että sosiaalisuus liittyy voimakkaasti myös 
vastaajien luonteeseen ja henkilökohtaiseen kokemukseen. 

Eri asuinalueiden välisessä tarkastelussa punavuorelaiset antoivat jälleen 
suurempia pistemääriä kuin muut alueet, lukuun ottamatta trendikkyyteen 
liittyvää kysymystä, joka pisteytettiin korkeimmalle yllättäen Lauttasaares-
sa. Tämä saattaa kuitenkin olla seurausta kysymyksenasettelusta, jonka 
ainakin osa vastaajista oli kokenut ristiriitaisena, kuten aiemmin kohdassa 
Palaute mainittiin. Erot punavuorelaisten ja lauttasaarelaisten vastauksis-
sa olivat melko suuria, sillä esimerkiksi kysymys “Asteikolla 1–5, kuinka 

tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa on mahdollisuus tutustua uusiin 
ihmisiin?” keräsi punavuorelaisilta 0,83 pistettä korkeamman pistekes-
kiarvon kuin lauttasaarelaisilta. Kalliolaisten vastaukset olivat tyypillisesti 
lauttasaarelaisten ja punavuorelaisten vastausten väliltä. Suuremmat erot 
tässä kategoriassa voivat kertoa siitä, että kantakaupungin alueelle muut-
tavat henkilöt ovat tyypillisesti myös kiinnostuneempia kaupunkilaisesta 
sosiaalisuudesta ja ihmisten kohtaamisesta. Kallio on Punavuorta tiiviim-
min asuttu alue, joten sosiaalisuuden olisi voinut ajatella olevan tällä 
alueella lähes yhtä merkittävää kuin Punavuoressa, mutta tätä havaintoa 
ei vastausten perusteella voi tehdä. Ainoa kysymys, jossa kalliolaisten an-
tama pistemäärä oli lähellä punavuorelaisia, oli päinvastoin kysymys, joka 
edusti rauhassa oloa ja tietynlaista antisosiaalisuutta. Hieman erikoista oli, 
että tässä kysymyksessä lauttasaarelaisten pistemäärä ei noussut tiiviimpiä 
alueita korkeammaksi, mikä ehkä vahvistaa ajatusta siitä, että sosiaalisuus 
on vahvasti persoonaan liittyvä arvo. 

Asuinvuosien mukaan tehdyssä tarkastelussa kaikki vastaajaryhmät antoi-
vat pääosin tasaisia pisteitä. Poikkeuksen tähän teki kysymys “Asteikolla 
1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa on tuttu henkilökun-
ta?”, jonka merkitys vaikutti kasvavan, mitä kauemmin henkilö oli alueella 
asunut (kaavio 29). Tämä vaikuttaa loogiselta siinä mielessä, että pitkään 
samalla alueella asuessa myös kivijalkatiloissa toimivat henkilöt tulevat 
vähitellen tutummiksi. Kysymyksessä “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää 
sinulle on, että kivijalkatila tarjoaa mahdollisuuden olla ihmisten parissa 
/ tarkkailla kaupunkielämää?” oli sen sijaan havaittavissa pientä laskua 
asuinvuosien mukaan. Tämä voi kertoa siitä, että alueen uudet asukkaat 
ovat kiinnostuneempia tarkkailemaan uutta ympäristöään ja siinä liikku-
via ihmisiä. Erot olivat kuitenkin melko pieniä, joten suuria yleistyksiä ei 
tämän kysymyksen kohdalla voi tehdä.

Ikävuosien mukaan tehdyssä tarkastelussa nousua oli havaittavissa kysy-
myksissä “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilassa 
on tuttu henkilökunta?” ja “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että 
kivijalkatilassa on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin?” (kaavio 30). 
Tämä voi kertoa siitä, että kivijalkatilat voivat tarjota iäkkäämmille ihmi-
sille hyvän pohjan sosiaaliseen kanssakäyntiin, kun oman arkimaiseman 
koko pienenee eläkkeen alkaessa ja vähitellen liikkumisen hidastuessa. 
Kysymyksessä “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila 
on trendikäs / hyvin edustettu sosiaalisessa mediassa?” on havaittavissa 
laskeva linja ikävuosien mukaan, mutta yllättäen yli 65-vuotiaat antoivat 
tälle kohdalle suurimmat pisteet. 



131Kuva 39. Pub Sirdie, perustettu vuonna 1966. 
Kallio, 2018.

“Pub Sirdie on aika elämykselli-
nen pubi. Vanhan ajan miljöö on 
aito ja jäljittelemätön.”

Mies, 40–49 vuotta,
asunut Kalliossa 5–10 vuotta

“Pub Sirdie yhdistää ihmisiä mo-
nelta vuosikymmeneltä.”

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Kalliossa 5–10 vuotta

Kivijalkatilojen sosiaalisuus keräsi kaikkiaan 130 avointa vastausta. Kal-
liossa korostettiin erityisesti tiettyjen palvelutyyppien, kuten baarien ja 
kahviloiden sosiaalisuutta. Kalliolaiset arvostivat kivijalkatiloja, joissa voi 
tavata tuttuja, joihin voi mennä myös yksin ja tutustua uusiin ihmisiin, ja 
joissa voi rauhassa tarkkailla ihmisiä. Ahtaiden tilojen koettiin kannusta-
van sosiaalisuuteen ja sama ilmiö nostettiin esiin myös pöytien täyttyessä 
ruuhka-aikaan. Kallion alueella nostettiin esiin tutun henkilökunnan merki-
tys ja kerrottiin myös persoonallisista työntekijöistä, joiden luonne on tul-
lut osaksi kivijalkatilaa. Henkilökunnalta kaivattiin tilannetajua ymmärtää, 
milloin asiakas haluaa palvelua ja milloin hän haluaa rauhassa tutustua 
esimerkiksi myymälän valikoimaan. Erilaiset kivijalkatiloissa järjestettävät 
tapahtumat koettiin sosiaalisuutta luoviksi ja kommenteissa tuli esiin myös 
se, että sosiaalinen media mahdollistaa tapahtumista tiedottamisen. Tilo-
jen avoimuuden koettiin lisäävän sosiaalisuutta, kun taas sulkeutuneisuus 
saattoi estää tilaan tutustumisen kokonaan. Muutamat vastaajat eivät 
kaivanneet kivijalkatiloilta sosiaalisuutta.

Lauttasaaren kivijalkatiloihin ei useiden kommenttien mukaan synny 
sosiaalisuutta, ja kivijalkatilojen palvelutyypit koettiin usein sulkeutuneiksi. 
Kahvilat ja ravintolat nousivat esiin sosiaalisuutta tarjoaviksi palvelutyy-
peiksi. Osa vastaajista ei myöskään kokenut kaipaavansa alueen kivijal-
katiloihin sosiaalisuutta, ja osa totesi löytävänsä tätä esimerkiksi keskus-
ta-alueelta. 

Punavuoressa arvostettiin tuttua henkilökuntaa ja osaavaa palvelua. Kah-
vilat koettiin sosiaalisina tiloina, joissa voi tavata tuttuja, tutustua uusiin 
ihmisiin sekä tarkkailla kaupunkielämää. Yhdessä kommentissa otettiin 
esiin se, että alueen kivijalkatiloissa voivat kohdata eri sukupolvet. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kivijalkatilojen sosiaalisuus koetaan 
henkilökohtaisen persoonan kautta. Voidaan myös todeta, että urbaanis-
sa ympäristössä kaupunkisosiaalisuus monissa eri ilmenemismuodoissaan 
on ehkä tutumpi ja arvostetumpi käsite kuin vähemmän urbaanissa ympä-
ristössä. Lisäksi vastauksissa tuli esiin, että vanhemmat tai pitkään alueella 
asuneet arvostavat tuttua henkilökuntaa muita käyttäjäryhmiä enemmän. 
Tämä kysymys voidaan kytkeä myös tunnistettavuuteen, johon saatuja 
vastauksia käsitellään myöhemmin.

“10 vuotta kulmilta pois asuneena ja alle vuosi sitten tänne palanneena 
voin sanoa että erityisesti kivijalkakaupat ja niiden sosiaalisuus on 
tullut laitettua merkille ja josta nautin nykyään suuresti. Se on varmaan 
lempijuttuni Punavuoressa viihtymisen kannalta, paljon yksilöllisiä 
kivijalkakauppoja, tuttavallisia yrittäjiä ja hyvä tarjonta. Kivijalkakaupat 
yrittäjineen luovat kylämäistä yhteisöllisyyttä. Arvostan erittäin 
suuresti.” 

Nainen, 40–49 vuotta, 
asunut Punavuoressa alle vuoden

“Pienet putiikit ja kahvilat ovat persoonallisempia kuin vastaavat 
isot. Palvelu on yksilöllisempää ja asiakkaan ja myyjän kesken voi 
muodostua ystävyyssuhde, joka on antoisa kummallekin. [- -]” 

Mies, yli 65–vuotta, 
asunut Kalliossa 5–10 vuotta
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Kaavio 29. Tutun henkilökunnan
merkitys kasvaa asuinvuosien mukaan.

Kaavio 30. Yli 50-vuotiaat arvostavat
kivijalkatilojen tarjoamaa mahdollisuutta
tutustua uusiin ihmisiin nuorempia enem-
män
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elamyksellisyys

Kivijalkatilojen elämyksellisyyttä käytiin läpi seuraavien kysymysten avulla:

1. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on visu-
aalisesti miellyttävä?

2. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatilan ääni-
maailma on miellyttävä?

3. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila tuoksuu 
miellyttävältä?

4. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila tarjoaa 
voimakkaan elämyksen, yllättää tai herättää huomiosi?

5. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila muuttuu 
eri vuorokauden- ja vuodenaikoina (esim. valaistus iltaisin ja juhlako-
ristelu sesonkeina)?

6. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila edustaa 
tavoittelemaasi elämäntyyliä, unelmia tai haaveita?

Eri asuinalueiden pohjalta tehdyssä vertailussa punavuorelaiset antoivat 
jälleen korkeimmat ja lauttasaarelaiset matalimmat pisteet myös kivijalka-
tilojen elämyksellisyyttä käsitteleville kysymyksille. Suurin ero muodostui 
kysymykseen “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila 
tarjoaa voimakkaan elämyksen, yllättää tai herättää huomiosi?”, jossa 
lauttasaarelaisten ja punavuorelaisten antamien vastausten välinen ero oli 
0,53 pistettä. Kaiken kaikkiaan tämä kertoo todennäköisesti jälleen siitä, 
että alueella jossa on runsaasti kivijalkatiloja, niiden luonnetta ja ulkonä-
köä myös arvostetaan enemmän, tai että näille alueille muuttaa asukkaita, 
jotka kokevat myös kivijalkatilojen elämyksellisyyden tärkeämpänä.

Asuinvuosien pohjalta tehdyssä vertailussa ei ollut havaittavissa selkeitä 
eroja vaan kaikkiin kysymyksiin oli vastattu melko tasaisesti. Ainoa havait-
tava linja oli kysymyksessä “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että 
kivijalkatila edustaa tavoittelemaasi elämäntyyliä, unelmia tai haaveita?”, 
joka vaikutti olevan hieman tärkeämpää alueen uudemmille asukkaille 
(kaavio 31). Alle vuoden alueella asuneet olivat kuitenkin pisteyttäneet 

kysymyksen hieman alemmaksi kuin 1–4 vuotta alueella asuneet eli kovin-
kaan selkeää johtopäätöstä tästä ei voi vetää. Tässä opinnäytteessä aiem-
min mainitun Silverin ja Clarkin skeneajattelun (2016) pohjalta olisi voinut 
olettaa, että kivijalkatilojen edustama elämäntyyli olisi merkittävä tekijä 
oman asuinalueen valinnassa eli nimenomaan uusien asukkaiden mieles-
tä, mutta tässä tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen saadut vastaukset 
eivät ainakaan vaikuttaisi tukevan väitettä. Skene on käsitteenä kuitenkin 
huomattavasti pelkkiä kivijalkatiloja laajempi, joten vaikka kivijalkatilat 
vaikuttavat osaltaan alueen luonteeseen, syntyy se myös monista muis-
ta tekijöistä eikä kysymyksessä ole näin ollen suoraan kysymys samasta 
asiasta.

Eri ikäryhmien välisessä vertailussa esiin nousi kysymys “Asteikolla 1–5, 
kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on visuaalisesti miellyttävä?”, 
jota yli 65-vuotiaat pitivät muita ikäryhmiä vähemmän tärkeänä. Toinen 
kysymys, jossa syntyi eroa oli “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, 
että kivijalkatila edustaa tavoittelemaasi elämäntyyliä, unelmia tai haavei-
ta?”, jonka alle 40-vuotiaat vastaajat kokivat muita ikäryhmiä tärkeämpä-
nä asiana (kaavio 32). Tämä voi kertoa ehkä siitä, että nuoremmat vastaa-
jat ovat voimakkaammin omaksuneet elämyshakuisen haaveita ja unelmia 
korostavan kulttuurin.

Elämyksellisyys keräsi kaiken kaikkiaan 137 avointa vastausta. Kalliossa 
vastauksissa nimettiin runsaasti tiettyjä elämyksellisiä paikkoja, mutta 
niiden valinnalle ei aina tarjottu perusteluja. Suuri osa kommenteista liittyi 
tilojen visuaaliseen ilmeeseen tai tunnelmaan. Elämyksellisinä pidettiin 
kivijalkatiloja, jotka olivat jollain tapaa erityisiä, esimerkiksi palvelutyyp-
pinsä, valikoimansa tai ikänsä takia. Osa kommenteista toi esiin, että 
myös jollain tapaa epämiellyttävät tilat voivat luoda mieleenpainuvan 
elämyksen. Tätä näkökulmaa, eli kauneus-rumuus akselia, käsiteltiin aiem-
min tämän opinnäytteen luvussa 3.1 Arki ja estetiikka. Akselin äärilaidoilla 
olevat tekijät herättävät huomion ja voivat tarjota voimakkaan elämyksen, 
kun taas sen keskelle sijoittuvat asiat ovat arkisempia ja tavanomaisem-
pia. Kalliossa arvostettiin omistajansa näköisiä paikkoja ja myös moniaisti-
suus tuli esiin muutamissa kommenteissa.

Lauttasaaressa erityisen elämyksellisiä tiloja koettiin olevan vähän tai ei 
ollenkaan. Muutamien elämyksellisten tilojen valinnassa korostui tilojen 
yhteys ympäristöön. Valaistus sekä vuodenaikojen ja sesonkien näkymi-
nen kivijalkatilassa nostettiin esiin useissa vastauksissa. Yhdessä kommen-
tissa todettiin tietyn elämyksellisen kivijalkatilan vaikuttavan koko ympä-
röivän rakennuksen ilmeeseen. 

..

kivijalkatila on 
visuaalisesti miellyttävä

4,15 4,10 4,09 4,46
0,89 0,90 0,95 0,70

kivijalkatilan äänimaailma 
on miellyttävä

4,02 4,02 3,85 4,29
0,90 0,88 0,94 0,82

kivijalkatila tuoksuu 
miellyttävältä

3,61 3,63 3,44 3,87
1,02 1,04 1,00 0,93

kivijalkatila tarjoaa 
voimakkaan elämyksen, 
yllättää tai herättää 
huomiosi

2,98 2,96 2,81 3,34
1,02 1,03 1,00 0,93

kivijalka muuttuu eri 
vuorokauden- ja vuoden-
aikoina (esim. valaistus 
iltaisin ja juhlakoristelu 
sesonkeina
3,03 2,94 3,02 3,33
1,15 1,16 1,13 1,14

kivijalkatila edustaa 
tavoittelemaasi 
elämäntyyliä, unelmia tai 
haaveita

3,22 3,24 3,11 3,34
1,17 1,15 1,22 1,11
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Kaavio 31. Elämyksellisyys.

KIVIJALKATILAT JA ELÄMYKSELLISYYS

Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.
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“Roobertin herkku. On elämys käydä joka 
perjantai tässä putiikissa karkkiostoksilla. 
Valikoima ja erikoistuotteet 
hämmästyttävät, tunnelma on kuin 
menneen vuosikymmenien karkkikaupasta.”

Nainen, 20–29 vuotta, 
asunut Punavuori-Eiran alueella alle vuoden

“Karkkikauppa jossa alueen 
kaikki lapset käy.”

Nainen, 40–49 vuotta, 
asunut Punavuori-Eiran alueella yli 10 vuotta

“Roobertin herkku 
houkuttelee päivittäin.”

Nainen, 30–39 vuotta, 
asunut Punavuori-Eiran alueella 5–10 vuotta

Kuva 40. Roobertin herkku. 
Punavuori, 2018.

Punavuorelaisten vastauksissa kivijalkatilojen elämyksellisyyden koet-
tiin syntyvän tilan historiasta ja erityisyydestä. Osa kommenteista liittyi 
visuaalisuuteen ja osassa nostettiin esiin kivijalkatilan sosiaalisia arvoja. 
Muutamissa kommenteissa mainittiin kivijalkatilan edessä olevat penkit ja 
esimerkiksi päivää piristävä mainosständi. 

Elämyksellisyyden kolme ensimmäistä kysymystä liittyivät aistihavaintoihin 
ja olivat neutraalimpia, kun taas jälkimmäiset kolme edustivat voimak-
kaammin esillä olevaa elämyksellisyyttä, kuten selvästi havaittavaa muu-
tosta tai voimakasta elämystä. Kaikissa tarkastelutavoissa ensimmäiset 
kolme kysymystä keräsivät jälkimmäisiä paremmat pisteen. Tämä kertoo 
todennäköisesti siitä, että arjen ympäristössä ei kaivata kovin voimakkaita 
elämyksiä; kivijalkatilojen oletetaan olevan miellyttäviä, mutta ei erityisen 
elämyksellisiä. Vastauksissa voitiin huomata myös, että kivijalkatilan ympä-
ristöllä on vaikutusta siihen, miten tärkeänä sen elämyksellisyys koetaan. 
Alueella, jossa on vähän kivijalkatiloja, yksittäisten tilojen ei itsessään 
tarvitse erottautua ympäristöstään, sillä ne ovat joka tapauksessa poik-
keuksia ympäristöönsä verrattuna. Sen sijaan urbaanilla alueella, jossa 
muodostuu kivijalkaliikkeiden täyttämiä katuja, erityisyys tai yllättävyys voi 
auttaa tilaa erottumaan ympäristöstään.

“Elämyksellisyyttä ei voi oikein tekemällä tehdä. Hyvä 
kivijalkaterassi syntyy luonnonvalosta, tuulettomasta 
säästä ja vasta viimeiseksi mukavista tuoleista ynnä muusta 
sellaisesta.“

Nainen, 40–49 vuotta, 
asunut Kalliossa 5–10 vuotta

“Vaikka itse ei osallistuisi, jo se, että kivijalkatilassa on 
toimintaa, tuo elämää kadulle ja hymyn huulille.”

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Kalliossa 1–4 vuotta

“Asukkaat kokevat tilan omakseen, jos pystyvät 
esim. vaikuttamaan tarjontaan, ohjelmaan tai muuhun 
vastavaan.”

Nainen, 20–29 vuotta, 
asunut Lauttasaari-Vattuniemen alueella  5–10 vuotta

“Lähiympäristöni kivijalkatilat ovat mielestäni kovasti 
tavallisia. Erilaisia toki, mutta tavallisia, ei mitään 
ihmeellisen elämyksellistä. Trendikkäissä ja kauniisti 
somistetuissa toimistoissahan ei ole mitään asiaa käydä.” 

Sukupuolta ei kerrottu, 30–39 vuotta, 
asunut Lauttasaaressa 5–10 vuotta

“Hyvä palvelu on paras elämys”

Nainen, 20–29 vuotta, 
asunut Lauttasaaressa 1–4 vuotta
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Kaavio 32. Kivijalkatilojen suhde elämäntyyliin, unelmiin ja 
haaveisiin herätti eroja eri vastaajaryhmien välillä. 
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137Kuva 41. Mutteri-kahvila.
Lauttasaari, 2018.

“Lauttasaaren Mutteri-kahvilan 
muoto ja historia tekevät siitä 
tunnistettavan.”

Nainen, 20–29 vuotta, 
asunut Lauttasaaressa 1–4 vuotta

“Mutteri-kahvila on pieni, jossa 
väistämättä vaihtaa pari sanaa aina 
naapuripöydän väen kanssa.”

Nainen, 40–49 vuotta, 
asunut Lauttasaaressa yli 10 vuotta

tunnistettavuus

Kivijalkatilojen tunnistettavuutta käytiin läpi seuraavien kysymysten avulla:

1. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila herättää 
muistoja?

2. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on tuttu 
/ kotoisa?

3. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on osa 
lähiympäristösi identiteettiä / “kuuluu alueelle”?

4. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila toimii 
maamerkkinä ja auttaa suunnistamaan?

5. Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila tukee 
sinun omaa paikallisidentiteettiäsi?

Tunnistettavuuden alla olevista kysymyksistä korkeimpia pisteitä kaikissa 
eri tarkastelutavoissa keräsivät kysymykset “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää 
sinulle on, että kivijalkatila on tuttu / kotoisa?” sekä “Asteikolla 1–5, kuin-
ka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila on osa lähiympäristösi identiteettiä 
/ “kuuluu alueelle”?”. Eri asuinalueiden asukkaiden välisessä vertailussa 
Punavuoressa annettiin jälleen suurimmat ja Lauttasaaressa pienimmät 
pisteet. Suurin ero muodostui ensimmäiseen kysymykseen “Asteikol-
la 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että kivijalkatila herättää muistoja?”, 
jossa keskiarvojen välinen ero oli 0,64 pistettä. Vastaukset tukivat jälleen 
havaintoa siitä, että alueella, jossa on runsaasti kivijalkatiloissa olevia 
palveluita, myös arvostettiin enemmän niiden luonnetta ja arvoja. Osassa 
vastauksista oli melko suurta hajontaa, mikä viittaa siihen, että kysymykset 
olivat ehkä luonteeltaan henkilökohtaisempia kuin muissa kategorioissa.

Asuinvuosien mukaan tehdyssä tarkastelussa kaikissa kysymyksissä oli ha-
vaittavissa jonkinlaista nousua sen mukaan, mitä kauemmin vastaajat oli-
vat alueella asuneet. Erot olivat melko pieniä, mutta koska näistä vaikutti 
muodostuvat jonkinlainen kaava, voidaan todeta, että tunnistettavuuden 
merkitys kasvaa, mitä kauemmin alueella on asunut. Poikkeuksen tasaises-

ti nouseviin linjoihin teki kysymys “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle 
on, että kivijalkatila toimii maamerkkinä ja auttaa suunnistamaan?”, jota 
alueen uudet asukkaat pitivät tärkeämpänä kuin hieman heitä kauemmin 
alueella asuneet (kaavio 33). Tämä voi kertoa siitä, että uusille asukkaille 
erilaiset maamerkit ovat tärkeitä erityisesti alueelle sopeutumisen kannal-
ta, sillä ilman niitä uudella alueella voi eksyä. Erot olivat kuitenkin todella 
pieniä, joten ilmiselvää johtopäätöstä tästä ei voi johtaa. 

Ikävuosien mukaan tehdyssä vertailussa ei ollut havaittavissa selkeitä 
linjoja, mutta vanhemmat henkilöt olivat yleensä pisteyttäneet tunnis-
tettavuuden tekijöitä paremmin kuin nuoremmat. Suurimmat erot muo-
dostuivat kysymyksiin “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että 
kivijalkatila on tuttu / kotoisa?” ja “Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle 
on, että kivijalkatila toimii maamerkkinä ja auttaa suunnistamaan?”, joista 
jälkimmäisessä oli havaittavissa nouseva linja ikävuosien mukaan (kaavio 
33). Tämä kertoo, että asuinvuosista riippumatta vanhemmille henkilöille 
on tärkeää, että alueella on tuttuja ja tunnistettavia kivijalkatiloja, jotka 
muodostavat kiintopisteitä arkimaisemaan. 

Avoimeen kysymykseen lähiympäristön kivijalkatilojen tunnistettavuudes-
ta tuli yhteensä 118 vastausta. Kallion alueella tunnistettaviksi koettiin 
yleisellä tasolla alueen baarit, etniset kaupat, ekomyymälät ja hieronta-
paikat. Näiden palvelutyyppien koettiin edustavan samalla koko Kallion 
alueen ilmapiiriä. Kallion alueella asukkaille on muodostunut runsas 
määrä omia kantapaikkoja ja alueelta mainittiinkin erikseen suuri joukko 
eri kivijalkayrityksiä. Asukkaiden valinnat liittyivät monesti kivijalkatilan 
erityiseen ulkonäköön, historiaan tai siihen, että se toimii maamerkkinä 
alueella. Yhdessä kommentissa nostettiin esiin myös kivijalkatilat, jotka 
toimivat käytettyjen tavaroiden nettimyynnin kaupantekopaikkoina ja 
joista muodostuu näin tunnistettavia ainakin tietylle ihmisjoukolle. Tun-
nistettavuuden koettiin syntyvän myös tuoksusta, äänimaailmasta tai tilaa 
käyttävistä ihmisistä. 

Lauttasaaressa tunnistettavina kivijalkatiloina pidettiin erityisesti Laut-
tasaaren sillan läheisyydessä sijaitsevaa kahvila Mutteria, jota pidettiin 
maamerkkinä sijaintinsa, historiansa ja muotonsa takia. Muiden valintojen 
pohjana oli kivijalkatilan toimiminen lähipiirin kohtauspaikkana tai se, että 
kyseinen yritys oli sijainnut samalla paikalla pitkään. Yhdessä kommentis-
sa nousi esiin myös uusi maamerkki, kauppakeskus Lauttis, jonka sijainti 
metroaseman yläpuolella tekee siitä myös eräänlaisen liikenteen solmu-
kohdan. Muutamassa kommentissa nousi esiin myös tuttu henkilökunta. 
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Punavuoressa tunnistettaviksi kivijalkatiloiksi nostettiin erityisesti pitkään 
samalla paikalla sijainneita ja historiallista arvoa omaavia tiloja. Muutama 
kommentti korosti myös tilojen erityistä ulkonäköä tai tuttua henkilökun-
taa. Myös kivijalkatilat, jotka kuvaavat alueen luonnetta, koettiin tunnistet-
taviksi. 

Kaiken kaikkiaan tunnistettavuutta koskevissa kysymyksissä painotettiin 
eniten paikan identiteettiä ja siihen liittyviä tekijöitä. Kaikilla vastaajilla ei 
liittynyt kivijalkatiloihin omia henkilökohtaisia muistoja, mutta vastauksissa 
saattoi silti nousta esiin alueen merkittäviä kivijalkatiloja. Tämä kertoo, 
että vastaajille oli muodostunut jonkinlainen kuva alueen identiteetistä ja 
ominaispiirteistä, vaikka henkilökohtaisia siteitä paikkoihin ei vielä olisi. 
Tyypillisesti tunnistettavat tilat olivat pitkään samoilla paikoilla sijainneita 
kivijalkayrityksiä, joiden koettiin toimivat samalla myös maamerkkeinä. 
Tärkeänä pidettiin myös tilojen tuttuutta ja kotoisuutta, jotka voidaan 
liittää paikallisidentiteettiin ja sen muodostumiseen. 

“Ikäihmisena pidän tärkeänä tuttua ympäristöä, 
johon liittyy koettuja elämyksiä arjessa.”

Nainen, yli 65–vuotias, asunut Punavuoressa yli 10 vuotta

“Koko ikäni Punavuoren alueella asuneena, koen surullisena 
ns. blogi-ilmiön/insta-kahvilat, jotka näyttävät suuntautuvan 
VAIN tietynlaiseen asiakaskuntaan. Kantakaupungin koko 
ydin, kerroksellisuus/erilaisuus tuntuu unohtuneen, vaikka se 
on stadilaisuuden ydin. Eli enemmän "tavallisia paikkoja" ja 
vähemmän some-kuvia, kiitos.”

Nainen, 30–39 vuotta, asunut Punavuori-Eirassa yli 10 vuotta

“Arvostan esim. ravintoloita/ kahviloita, jotka pitäytyvät 
vanhassa sisustuksessa eivätkä jatkuvasti, pakonomaisesti 
uusi sisustusta (nk. "kertakäyttösisustus"). Esimerkiksi 
Ranskassa kahviloiden sisustus voi säilyä vuosikymmeniä.“

Nainen, 50–64 vuotta, asunut Kalliossa yli 10 vuotta

“ [ - - ] Usealla paikalla on pitkä historiansa ja useilla perheillä 
sukupolvia pitkät perinteet, jotka liittyvät näihin liikkeisiin. Se on 
ainakin itselleni ollut tärkeä osa siinä, että olen alueelle muuttanut ja 
tiettyjä liikkeitä käyttänyt.” 

Nainen, 30–39 vuotta, asunut Punavuori-Eirassa yli 10 vuotta

“Vaikka olen asunut yli kuusi vuotta Lauttasaaressa, mieleenpainuvimmat 
kivijalkatilat olen kohdannut muualla. Yksi suosikeistani on Kinaporin 
Suutari Kurvissa. Ylipäänsä kivijalkaliikkeet, jotka ovat olleet omalla 
paikallaan kauan, viehättävät minua. Uusien rakennuksien kivijalat eivät 
puhuttele lainkaan samallatavoin.”

Sukupuolta ei kerrottu, 30–39 vuotta, asunut Lauttasaaressa 5–10 vuotta
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Kaavio 33. Kivijalkatilan merkitys suunnistustakin helpot-
tavana maamerkkinä kasvaa iän ja osin myös asuinvuosien 
myötä.
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kivijalkatila herättää 
muistoja

2,71 2,80 2,37 3,01
1,13 1,12 1,09 1,11

kivijalkatila on tuttu / 
kotoisa

3,55 3,63 3,33 3,69
1,01 0,95 1,10 1,00

kivijalkatila on osa 
lähiympäristösi 
identiteettiä / 
”kuuluu alueelle”

3,87 3,92 3,64 4,16
1,03 1,04 1,00 0,88

kivijalkatila toimii 
maamerkkinä ja auttaa 
suunnistamaan

3,08 3,12 2,90 3,24
1,21 1,23 1,16 1,21

kivijalkatila tukee 
sinun omaa 
paikallisidentiteettiäsi

3,31 3,33 3,12 3,59
1,16 1,14 1,13 1,17
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Kaavio 34. Tunnistettavuus.

KIVIJALKATILAT JA TUNNISTETTAVUUS

Asteikolla 1–5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.
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Arvojen tärkeys kysymysten keskiarvojen mukaan

Jokaiselle arvokategorialle laskettiin keskiarvo sen alla olevien kysymys-
ten keskiarvojen mukaan. Tällä tavalla voidaan tarkastella, mitä arvoa 
vastauksissa on painotettu, ja saatua tulosta voidaan verrata kyselyn 
lopussa esitettyyn suoraan kysymykseen tärkeimmästä ja vähiten tärkeäs-
tä arvosta. Kaikkien eri vertailuryhmien antamat keskiarvot piste-eroineen 
on esitetty liitteissä.

Lähes kaikissa eri vertailutavoissa arvojen järjestys oli seuraava:

1. Käytettävyys
2. Elämyksellisyys
3. Tunnistettavuus
4. Sosiaalisuus

Tulos kertoo siitä, että kaikissa asuinalue-, ikä- ja asuinvuosi-ryhmissä 
ihmiset arvostivat eniten kivijalkatilojen käytettävyyttä. Tämä on en-
nakoitu tulos, sillä kivijalkatilojen suurin vahvuus on niiden sijainti asukkai-
den lähiympäristössä. Ymmärrettävää on myös, että kivijalkatilan aukiolo-
ajat ja tarjonta vaikuttavat siihen onko niitä ylipäänsä mahdollista käyttää. 
Käytettävyyden jälkeen tärkeimmäksi arvoksi nousi elämyksellisyys, 
mikä oli ehkä nähtävillä jo kuvavalintatehtävässä, jonka kommentit 
liittyivät erityisesti tilojen ulkonäköön ja niiden luomaan ilmapiiriin. 
Punavuoressa käytettävyyden ja elämyksellisyyden saamien keskiarvojen 
välillä oli vain 0,03 pisteen ero, kun taas esimerkiksi 40–49-vuotiaiden 
muodostamassa ryhmässä ero oli jo 0,25 pistettä. Punavuoressa elämyk-
sellisyys siis koettiin lähes yhtä tärkeäksi kuin käytettävyys.  Elämyksel-
lisyyden jälkeen korkeimmat pisteet sai tunnistettavuus ja matalimmat 
sosiaalisuus. Sosiaalisuuden pisteitä alensi erityisesti trendikkyyteen ja so-
siaalisen median näkyvyyteen liittyvä kysymys, jonka ihmiset ovat voineet 
tulkita myös visuaaliselta kannalta, joten tämä voi toki vaikuttaa osaltaan 
tuloksiin. Piste-erot eri arvojen välillä vaihtelivat, mutta kokonaisuutena 
tätä järjestystä voidaan pitää suuntaa antavana, sillä lähes kaikkien ryh-
mien vastaukset noudattivat samaa kaavaa. Ainoina poikkeuksina olivat 
40–49-vuotiaiden ryhmä sekä yli 65-vuotiaiden ryhmä. 40–49-vuotiaat an-
toivat korkeammat pisteet sosiaalisuudelle kuin tunnistettavuudelle, kun 
taas yli 65-vuotiaat nostivat tunnistettavuuden elämyksellisyyden edelle. 
Piste-ero näiden jälkeen tulevaan arvoon oli kuitenkin melko pieni.
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KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS

Kaavio 35. Vastausten keskiarvot asuinalueiden mukaan.

Arvojen tärkeysjärjestys suoran kysymyksen mukaan

Kyselyn viimeisessä kohdassa asukkaita pyydettiin valitsemaan tärkein 
ja vähiten tärkein arvo. Tärkeimmän arvon osalta vastaukset noudatti-
vat yksittäisten kysymysten perusteella saatua tulosta siitä, että ihmiset 
pitävät kivijalkatilojen tärkeimpänä arvona käytettävyyttä. Käytettävyys 
keräsi suurimman prosentin asuinaluevertailussa Lauttasaaressa (66,9 %), 
asuinvuosivertailussa 1–4 vuotta alueella asuneilta (64,3 %) ja ikävertailus-
sa 50–64-vuotiailta (64,6 %). Käytettävyyden jälkeen kaikissa asuinalue- ja 
asuinvuosiryhmissä toiseksi eniten ääniä sai elämyksellisyys sekä tämän 
jälkeen sosiaalisuus ja tunnistettavuus. Ikäryhmittäin jaettuna tästä poik-
kesivat 50–64-vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden ryhmät, joissa sosiaali-
suus nostettiin elämyksellisyyttä useammin tärkeimmäksi arvoksi. Tun-
nistettavuuden tärkeimmäksi arvoksi valitsivat vain harvat, eniten ääniä 
kertyi Punavuoresta, yli 10 vuotta alueella asuneilta sekä yli 65-vuotiailta. 
Kaiken kaikkiaan kiinnostavana voidaan pitää sitä, että vaikka pisteiden 
mukaan lasketut keskiarvot nostivat käytettävyyden tärkeimmäksi arvoksi 
lähes kaikilla vastaajaryhmillä, valitsi osa vastaajista tärkeimmäksi arvoksi 
myös jonkin toisen arvon. Kiinnostavaa on myös, että sosiaalisuus keräsi 
enemmän ääniä kuin tunnistettavuus, joka oli saanut pistekohtaisessa 
vertailussa korkeammat pisteet. Tämä ehkä kertoo siitä, että tunnistet-
tavuutta pidettiin vaikeasti ymmärrettävänä käsitteenä, tai että sitä ei 
osattu ajatella tärkeänä kokonaisuutena, kun vertailukohtina oli muita, 
helpommin ymmärrettäviä arvoja. 

Vähiten tärkeäksi arvoksi kaikissa eri vastaajaryhmissä valittiin suurimmal-
la prosentilla tunnistettavuus. Huomionarvoista kuitenkin on, että ero 
muihin valintoihin oli selvästi pienempi kuin tärkeimmän arvon kohdalla. 
Tunnistettavuuden jälkeen vähiten tärkeäksi arvoksi valittiin useimmin 
elämyksellisyys ja sosiaalisuus, joiden prosenttiosuus vaihteli vastaajaryh-
mittäin. Käytettävyyden vähiten tärkeäksi arvoksi valitsi vain harva, mutta 
esimerkiksi Punavuoressa jopa 12,9 prosenttia vastaajista piti sitä vähiten 
tärkeänä arvona. Tämä kertoo ehkä siitä, että urbaanissa ympäristössä 
kivijalkatilojen muut arvot ovat selkeämmin läsnä arjessa.

KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS

K
A

IK
K

I A
LU

EE
T

K
A

LL
IO

LA
U

TT
A

SA
A

RI

PU
N

AV
U

O
RI

Kaavio 36. Tärkein arvo asuinalueiden välisessä vertailussa. 
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5.7 muita arvoja

Kyselyn viimeisellä sivulla vastaajat saivat ehdottaa kyselyssä esitettyjen 
arvokategorioiden ulkopuolelle kuuluvia arvoja. Tähän kohtaan saatiin 
runsaasti vastauksia, joista osa ei sisältänyt varsinaista vastausta esitettyyn 
kysymykseen vaan pikemminkin yleisiä kommentteja aiheeseen liittyen. 
Kyselyssä esitettyjen arvokategorioiden ulkopuolelle jääneiksi arvoik-
si ehdotettiin runsaasti arvoja tai teemoja, jotka oli kuitenkin mainittu 
kyselyssä jo aiemmin. Näihin kuuluivat esimerkiksi turvallisuus, saavutetta-
vuus, tarpeellisuus, persoonallisuus, nostalgisuus ja paikallisuus. Tämä voi 
kertoa siitä, että arvokategoriajako oli jäänyt osalle vastaajista epäselväk-
si, tai että he eivät muistaneet vastanneensa aihetta koskevaan kysymyk-
seen aiemmin kyselyssä. Arvoja, joita ei oltu tuotu esiin kyselyssä, ja jotka 
nousivat esiin avoimissa vastauksissa, olivat ekologisuus, hintataso tai 
hinta-laatusuhde ja pienyrittäjyyden tukeminen. 

Ekologisuus ei yksinään edusta tiettyä kivijalkatilaan liittyvää arvoa, mutta 
voidaan tässä opinnäytteessä tehdyn tarkastelun pohjalta liittää aina-
kin tunnistettavuuteen, sillä se liittyy tyypillisesti siihen, että kivijalkatila 
edustaa asukkaan omaa arvomaailmaa ja tukee hänen omaa paikallisi-
dentiteettiään. Toki ekologisuus voi liittyä myös elämyksellisyyteen, mikäli 
se näyttäytyy erityisesti kivijalkatilan visuaalisessa ilmeessä, tai käytettä-
vyyteen, jos se tarkoittaa kivijalkatilan pidempää käyttöikää esimerkiksi 
materiaalivalintojen seurauksena. Ekologisuutta ei kuitenkaan tässä tutki-
muksessa nosteta omaksi kategoriakseen vaan sen katsotaan sisältyvän jo 
aiemmin luotuihin arvokategorioihin. 

Hintataso sen sijaan liittyy kivijalkatilan käytettävyyteen, vaikka sitä ei nos-
tettu suoraan esiin käytettävyyden alla esitetyissä kysymyksissä. Hinta-laa-
tusuhteen tulee vastata käyttäjien tarpeita, jotta kivijalkatila on käytettävä. 
Pienyrittäjyyden ja sen tukemisen voidaan sen sijaan ajatella kuuluvan 
sosiaalisuuteen, sillä ajatus on vahvasti ihmislähtöinen; ihmiset haluavat 
tukea muita ihmisiä isojen kasvottomien yritysten sijaan. Toisaalta pai-
kallisten palveluiden tukeminen voidaan liittää myös tunnistettavuuteen, 
mikäli koetaan että pienyritykset muodostavat osan alueen identiteetistä.

“Kivijalkaliikkeet tuovat minusta pehmeyttä ja ystävällisyyttä sekä 
kodikkuutta ympäristöön. Kannatan sekä tuen mielelläni.” 

Nainen, 50–64 vuotta, 
asunut Vattuniemessä 5–10 vuotta

“Monimuotoisuus: varsinkin alueen asukkaille on tärkeää, että 
katutilassa on erilaisia liikkeitä ja toimijoita, ja vaikka esimerkiksi 
minua viehättäväkin jotkut juuri tietynlaiset paikat, kivointa on 
kuitenkin se, että löytyy "jokaiselle jotakin", eikä esimerkiksi vain 
samasta puusta veistettyjä hetken trendijuttuja.”

Nainen, 30–39 vuotta, 
asunut Sörnäisissä 1–4 vuotta

“[Tunnistettavia ovat] ehkä alimpien 
kerrosten kaupunki-Alepat. Kahviloita, 
kuppiloita ja ryijyjä myyviä design-
kauppoja nyt on kaikkialla. Kulma-
Alepat tuntuvat kuitenkin jotenkin 
vahvan stadilaisilta ja näppäriltä. 
Alepat edustavat antiteesiä 
elämäntavalle, jossa ajellaan Toyotalla 
kerran viikossa Cittariin ostamaan koko 
perheelle ruokaa.”

Mies, 30–39 vuotta, 
asunut Punavuoren alueella 5–10 vuotta.

Kuva 42. Pursimiehenkadun Alepa.
Punavuori, 2018.
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5.8 johtopaatokset

Tämän asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää, onko eri alueilla asuvien 
helsinkiläisten kokemuksissa eroja ja vastauksena tähän voidaan tode-
ta, että kaikilla alueilla asukkaat painottivat pääosin samoja asioita. 
Voidaan kuitenkin lisäksi todeta, että urbaaneimmilla alueilla, joilla on 
pidempään kehittynyttä kaupunkikulttuuria, kivijalkatilojen eri arvoja ja 
ominaisuuksia arvostettiin enemmän kuin uudemmalla ja väljemmällä 
asuinalueella. Tulee kuitenkin huomioida, että tämä tutkimus kattoi vain 
muutaman eri asuinalueen vertailun.

Käytettävyys koettiin kaikilla asuinalueilla selvästi tärkeimmäksi ar-
voksi. Tämä kertoo siitä, että kun tarkastelun alla ovat arjen ympäristöön 
liittyvät tilat, kuten kivijalka, ensisijaisen tärkeää on se, että ne omalta 
osaltaan helpottavat arkea. Kivijalkatilojen tulee myös vastata käyttäjien 
tarpeisiin ja toiveisiin. Voidaan siis ajatella, että parhaimmillaan kivijalka 
heijastelee asukkaiden arkisia tarpeita, ja osittain myös itse asukkaita.

Elämyksellisyydessä koettiin tärkeinä, että kivijalkatila on aistiko-
kemuksena miellyttävä. Tätä painotettiin enemmän kuin voimakkaiden 
elämysten synnyttämistä tai ajallista muutosta. Tämä tukee aiempia 
havaintoja arjen estetiikasta, jonka ehkä tärkeimpänä ominaisuutena 
voidaan pitää sitä, että se toimii miellyttävänä pohjana arjen toiminnoille. 
Arjessa ei kaivata voimakkaita elämyksiä, mutta tämä ei toki tarkoita, että 
elämyksellisiä tiloja ei tulisi suunnitella vaan pikemminkin sitä, että myös 
vähemmän elämyksellisiä tiloja tarvitaan ja niilläkin on arvoa sinällään. 
Kivijalkatilojen tarjoamat muutokset, voimakkaat elämykset ja unelmien 
edustaminen saivat kyselyssä perusaistikokemuksia matalammat pisteet, 
mutta niitä pidettiin kuitenkin melko tärkeinä. Voidaankin ajatella, että 
myös voimakkaasti elämyksellisiä tiloja kaivataan, kunhan niitä on sopi-
vassa suhteessa neutraalimpiin tiloihin. 

Vähiten tärkeänä arvona pidettiin useimmin tunnistettavuutta. Tun-
nistettavuus pitää sisällään melko vaikeasti havaittavia tekijöitä, kuten 
tutun ympäristön maamerkkien ja samalla paikalla sijainneiden kivijalka-
tilojen tärkeyden. Tunnistettavuus edustaa arjen näkymättömiä tekijöitä, 
mistä voi johtua, että niitä ei myöskään osata arvostaa. Voi toki myös olla, 
että tämän kaltaisia arvoja ei todella koeta tärkeiksi. Vastaukset tarkoitti-
vat, että tunnistettavuus oli vähiten tärkeä arvo, mutta ei sitä, että sillä ei 
olisi lainkaan merkitystä. Tunnistettavuuden merkitys vaikutti kasva-

van, mitä kauemmin vastaaja oli asunut samalla alueella, ja osin myös 
vastaajan iän mukaan. Erot vastauksissa olivat pieniä, mutta kokonai-
suudessaan asuinvuosien määrässä ja tunnistettavuuden tärkeydessä oli 
havaittavissa selkeä linja. Tämä oli odotettava tulos, sillä tunnistettavuus 
syntyy ennen kaikkea henkilön ja kivijalkatilan keskinäisestä suhteesta, 
joka muodostuu osittain myös ajan kuluessa. Vanhemmat vastaajat arvos-
tivat muita enemmän kivijalkatilojen roolia maamerkkinä ja osana alueen 
ja vastaajan omaa identiteettiä. 

Kyselyssä nousi esiin myös muutamia muita kiinnostavia seikkoja, kuten 
että:

1. Pitkään samalla alueella asuneet henkilöt pitävät tuttua henkilökuntaa 
uusia asukkaita tärkeämpänä.

2. Vanhemmille vastaajille oli muita tärkeämpää, että kivijalkatilat luovat 
turvallisuuden tunnetta ja vastaavat perustarpeisiin.

3. Vanhemmille vastaajille oli muita tärkeämpää, että kivijalkatilassa voi 
tutustua uusiin ihmisiin.

4. Alle 40-vuotiaat arvostavat muita enemmän sitä, että kivijalkatila edus-
taa tavoiteltavaa elämäntyyliä, unelmia ja haaveita. 

.... ..
5.9 jatkotutkimustarpeet &
      mahdollisuudet

Tässä tutkimuksessa keskityttiin asukkaiden kokemukseen nykyisestä 
arkimaisemastaan ja siihen kuuluvista kivijalkatiloista. Kyselyllä pyrittiin 
selvittämään mitä eroja erityisesti eri alueilla asuvien asukkaiden koke-
muksissa on. Kyselyn avulla saatiin selville, että kaikki vastaajat arvottivat 
arvokategoriat pääasiassa samalla tavalla asuinalueestaan, asuinvuo-
sistaan tai iästään riippumatta. Kysely pyrittiin pitämään tiiviinä, jotta 
kyselyyn saataisiin riittävästi vastauksia ja jotta suurin osa vastaajista myös 
jaksaisi tehdä kyselyn loppuun saakka. Jokaisen arvokategorian lopuksi 
vastaajia pyydettiin miettimään omaa lähiympäristöään ja kyseistä arvoa. 
Tällä kysymyksellä saatiin kerättyä mielenkiintoisia kommentteja alueen 
luonteesta, mutta ei laajempaa otosta siitä, kokivatko alueen asukkaat 
oman alueensa kivijalkatilat esimerkiksi sosiaalisesti arvokkaiksi vai eivät. 
Mikäli kyselyn perusteella haluttaisiin tutkia tietyn alueen kivijalkatilojen 
kehittämistä, tarpeellinen jatkokysymys olisi miten vastaaja kokee kysei-
sen arvon toteutuvan omalla asuinalueellaan. 

Arkimaiseman kokeminen ilmeni kyselyssä lähinnä eri arvojen kautta ja 
pääosin siitä näkökulmasta, että tiloja olisi tarkoitus myös käyttää. Kysely 
ei siis suoraan selvittänyt sitä, miten kivijalkatilat koetaan esimerkiksi 
liikkeessä, kun ne näyttäytyvät ainoastaan arjen taustana. Tämä kokemus 
arkimaisemasta olisi vaatinut ehkä rakenteeltaan toisenlaisen kyselyn tai 
jopa täysin erilaisen tutkimustavan. Tämänkaltainen tutkimus olisi voitu 
toteuttaa esimerkiksi kaupunkitilassa liikkumisesta kuvatun videon avulla 
tai asukaskävelyjen kautta. Näin voitaisiin selvittää esimerkiksi mihin 
tekijöihin ihmiset kiinnittävät huomiota ja millaiset ympäristöt herättävät 
turvallisuuden tunteen tai parantavat hyvinvointia. Arkimaisema syntyy 
kuitenkin erilaisissa tilanteissa tapahtuvista, vauhdiltaan erilaisista toimin-
noista, joten sitä on hankala kokonaisuudessaan tutkia.

Tämän opinnäytetyön asukaskysely keskittyi Helsinkiin, mutta mielenkiin-
toista olisi tutkia myös miten muualla Suomessa vastattaisiin ja löytyisikö 
eri kaupunkien välillä eroja. Helsingissä kivijalkatilojen tilanne on pääkau-
punkina muuta Suomea parempi, sillä asukkaita ja työntekijöitä on paljon, 
ja lisäksi alueella vierailee paljon turisteja. Muualla Suomessa kauppakes-
kukset ovat vaikuttaneet pienempiin kaupunkikeskustoihin voimakkaasti 
ja aluekeskusten kivijalkakeskittymät ovat alkaneet tyhjentyä. Tutkimusta 

olisikin mielenkiintoista jatkaa esimerkiksi Oulussa, Lahdessa tai Tampe-
reella.

Mielenkiintoista olisi voinut olla myös kyselyn toteuttaminen tulevaisuus-
näkökulmasta, pyrkien saamaan vastauksia siihen, mitä tulevaisuuden 
kivijalalta toivotaan, jos se ei enää ole pääasiallisesti kaupallinen ympäris-
tö. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen uudenlaisia yhteiskäytön mahdol-
lisuuksia, kaupan tilojen kehittymistä showroomeiksi tai pop up -tiloiksi 
sekä teknologian luomia mahdollisuuksia. Nämä ovat pitkän aikavälin 
muutoksia ja toistaiseksi ainakin Helsingin kaupunki vaikuttaa uskovan 
kivijalkatilojen kaupallisiin mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa uuden 
yleiskaavan kuvailun perusteella.



Kuva 43. Hierontayrityksen näyteikkuna.
Kallio 2018.

“Kallion thaihieromot [ovat 
tunnistettavia]. Koskaan en ole 
palveluita käyttänyt mutta ne 
ikään kuin kuuluu asiaan.”

Mies, 30–39 vuotta, 
asunut Kalliossa yli 10 vuotta
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Kivijalkatilojen suunnittelussa tulee huomioida tilan käyttäjät ja pyrkiä vastaamaan heidän arkisiin 
tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Tämä voi tarkoittaa toimivaa tilajakoa ja kulkureittien järjestämistä tai vaikka 
kellon sijoittamista näyteikkunaan. Tilan edustalle sijoitettu penkki voi olla tärkeä osa iäkkään käyttäjän 
arkista reittiä ja katos voi tarjota suojaa sateella. Suurin osa tilan käytettävyydestä syntyy myös itse tilan 
toimijan valinnoista, esimerkiksi siitä vastaako myymälän tuotevalikoima lähiseudun asukkaiden tarpeisiin. 
Kohderyhmänä voivat olla toisinaan myös muualta tulevat työntekijät tai turistit, vaikka tässä työssä on 
keskitytty nimenomaan asukkaiden näkökulmaan. 

Suunnittelussa huomion tulisi keskittyä sisätilan lisäksi siihen, miten tila näyttäytyy kadulle. Tilan 
toiminnoista riippumatta avoimuus vaikuttaa katutilaan lähes aina positiivisesti. Se luo kaduille virikkeitä, 
turvallisuutta ja parantaa myös käytettävyyttä, kun sisätilan aukiolo ja toiminta ovat nähtävissä katutilasta 
käsin. Avoimuus on myös toimivin tapa tukea kivijalkatilan sosiaalisuutta: avoin tila luo yhteyden katutilas-
sa liikkuvien ihmisten ja sen sisällä tapahtuvan elämän välille. Monipuolinen kivijalkatilan edusta tarjoaa 
paikkoja pysähtymiselle ja kohtaamiselle, ja kivijalkatilojen terassit ovat jo selkeä kaupunkien sosiaalisuu-
den näyttämö. 

Tunnistettavaa tai elämyksellistä on vaikea suoraan suunnitella, sillä nämä arvot syntyvät monien eri teki-
jöiden luomasta kokonaisuudesta. Jos suunnittelussa huomioidaan tilan toiminto ja sitä pyörittävät per-
soonat, voidaan kuitenkin olla jo lähempänä tavoitetta. Elämyksellisyys voi syntyä tilan omistajan persoo-
nasta, ulos leviävästä tuoksusta tai tilan epäkäytännöllisestä ahtaudesta, jopa rumuudesta. Suunnittelussa 
kuitenkin harvoin pyritään lähtökohtaisesti rumuus-kauneus akselin negatiiviseen päähän. Elämyksellistä 
tilaa suunniteltaessa voidaan pyrkiä muodostamaan moniaistinen ympäristö, joka herättää ohikulkevien 
ihmisten huomion. Avoimuus on olennainen osa myös elämyksellistä tilaa. Eri vuorokauden- tai vuoden-
aikojen huomioinnin kautta voidaan luoda elämyksellisyyttä ja tilojen öisellä valaistuksella voidaan paitsi 
kiinnittää ihmisten huomio, myös elävöittää öistä katutilaa. Tilojen visuaalinen ilme voi lähestyä taidetta 
ja tulevaisuudessa mahdollisuudet kasvavat entisestään teknologian kehittyessä. Huomiota herättävän 
luonteensa takia tilan elämyksellisyys vaikuttaa lähes aina myös ympäröivän katutilan ilmeeseen. Tärkeää 
onkin muistaa, että kaikkien tilojen ei tarvitse olla elämyksellisiä, sillä arjen ympäristössä kaivataan myös 
neutraaleja tiloja. Kivijalkatilaa tulisi siis ajatella ennen kaikkea osana kokonaisuutta, ei ympäristös-
tään irrallisena tilana.

Tilan tunnistettavuus riippuu voimakkaasti käyttäjän henkilökohtaisesta suhteesta tilaan. Tunnistet-
tava tila on muodostunut tutuksi ja olennaiseksi osaksi ympäristöään. Näitä tavoitteita on vaikea toteut-
taa suunnittelulla, mutta monesti tilat, joissa on tavoitettu jonkinlainen elämyksellisyys, myös pysyvät 
paikoillaan pisimpään. Tilan tunnistettavuutta voidaan tukea esimerkiksi sillä, että uudistuksia tehtäessä 
pyritään säilyttämään paikan hengelle ominaisimmat tekijät ja tarvittaessa tutkitaan näitä tekijöitä käyttä-
jäkyselyiden tai vastaavien menetelmien avulla. Mitä ajattomampia tilat ovat, sitä todennäköisemmin ne 
myös kestävät ympäristön ja trendien muuttuessa. Ajattomuus on monesti myös ekologista. Mitä enem-
män alueen ja sen asukkaiden ominaispiirteitä otetaan huomioon, sitä todennäköisempää on myös, että 
tilasta muodostuu merkittävä osa naapurustoa. Kivijalkatilat voivat parhaimmillaan tukea alueen henkeä 
ja monipuolisuutta. Liian trendikkäiden tai tiettyä aikaa henkivien tilojen suunnittelu voivat luoda alueella 
monipuolisuutta, mutta on tärkeää, että alueilla säilyy tiloja kaikkien eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. 
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Kuva 44. Näkymä kivijalkatilasta kadulle. 
Amsterdam, Alankomaat 2017. 7

Olen kulkenut mielenkiintoisen matkan kivijalan parissa. Työni lähtökohtana oli oma kiinnostukseni katu-
tilaa rytmittäviin tiloihin, joiden ajattelin olevan paljon muutakin kuin värejä ja pintoja. Olen aina pyrkinyt 
käsittelemään asioita monista eri näkökulmista ja monien eri teemojen kautta, mutta en silti osannut ennalta 
arvata, kuinka monia eri arvoja kivijalkatiloihin liittyy. Tämä opinnäytetyö on pintaraapaisu kivijalan maail-
maan arkimaiseman käsitteen kautta. Opinnäytteessä kivijalkaa on lähestytty pääosin kadun ja kaupunkitilan 
suunnasta, sillä arkiympäristössä tämä näkökulma korostuu. Mielenkiintoista olisi tutkia myös, miten ympä-
röivä katutila vaikuttaa sisätilan ilmapiiriin ja tilakokemukseen. Kivijalkaan liittyviä näkökulmia ja tutkittavaa 
on vielä paljon.

Kivijalkatilat elävät muutosten vaihetta ja odotan mielenkiinnolla, miten ne kehittyvät seuraavan vuosikym-
menen aikana. Henkilökohtainen näkemykseni kivijalkatilojen tulevaisuutta koskien on se, että näitä katu-
tason tiloja tarvitaan myös tulevaisuudessa, sillä niillä on kaupallisten toimintojen ohella valtavasti muita 
arvoja. Kaupan rakennemuutos on jo muuttanut perinteisen kivijalkakaupan luonnetta ja vienyt monia pien-
yrityksiä konkurssiin. Kivijalkatilojen tulevaisuus ei tule olemaan helppo, vaan niiden säilyttämiseksi tullaan 
vaatimaan useiden eri toimijoiden yhteispeliä ja aktiivisia toimia. Kivijalan tulee tulevaisuudessa muuntautua 
uusiin ja vaihteleviin käyttötarkoituksiin. Tämän työn pohjalta on kuitenkin selvää, että me tarvitsemme mo-
nipuolista lähiympäristöä, sillä se voi vaikuttaa jopa identiteettiimme ja hyvinvointiimme. Arkimaisemallam-
me on merkitystä.

Muutin tämän työn kirjoittamisen aikana Sveitsiin, mikä korosti itselleni kivijalkatilojen merkitystä osana 
uuteen ympäristöön orientoitumista ja paikkaan sopeutumista. Oudossa ympäristössä muutamat tutut 
myymälät auttoivat löytämään perille ja katutilassa huomasi jatkuvasti uutta. Vähitellen ympäristö alkoi 
muuttua tutuksi ja osin myös huomaamattomaksi. Paikallinen kulttuuri on toisaalta samanlainen ja toisaalta 
erilainen kuin Suomessa. Minulla ei edelleenkään ole yhteistä kieltä alakerran kioskin omistajan kanssa, mut-
ta jokapäiväinen tervehtiminen luo kotoisan tunteen. Karnevaalien konfettisateessa sain tuntea kuuluvani 
joukkoon, vaikka katujen väkijoukon täyttivät oudot kasvot. Olen oppinut löytämään tehokkaimman sateelta 
suojaavan reitin ja tiedän, mitkä liukuovet avautuvat liian läheltä kuljettaessa. Tätä työtä tehdessäni lähilei-
pomon ikkunoiden suklaahahmot ovat muuttuneet pääsiäispupuista halloween-kurpitsoiksi. Kivijalkatilat 
ovat auttaneet hahmottamaan ajan kulumista arjen sumussa.
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Kuva 45. Panini-kioski kivijalassa.
Zug, Sveitsi 2018. 8
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kartat ja kaaviot

Kaikki kaaviot, joiden lähdettä ei ole esitetty kaavion yhteydessä, ovat tekijän omia. 

Karttojen 1, 2 ja 3 pohjana käytetty Helsingin kaupungin opaskarttaa. Sito Aineistot: 
Helsingin kaupunki. Saatavilla: https://kartta.hel.fi

asukaskysely

Asukaskyselyn vastaukset ovat tekijän hallussa. Asukaskysely ja sen vastausten pohjalta 
tehty aineisto on esitetty liitteissä. 9

L
ii

t
t
e
e
t



KIVIJALKA JA KAUPUNKILAINEN

ASUKASKYSELY 23.8.-5.9.2018

Kivijalka ja kaupunkilainen oli Liinu Kiviojan taiteen maisterin opinnäyt-
teeseen liittyvä asukaskysely, jossa tutkittiin helsinkiläisten suhdetta oman 
asuinympäristönsä kivijalkatiloihin. Kysely oli avoinna 23.8.-5.9.2018. 
Kysely toteutettiin Google Forms -sovelluksessa.

Kyselyssä pyydettiin vastauksia seuraavien 
postinumeroalueiden asukkailta:

00120 Punavuori
00150 Punavuori-Eira
00200 Lauttasaari
00210 Lauttasaari-Vattuniemi
00530 Kallio
00500 Sörnäinen

Kysely jaettiin seuraaviin Facebook-ryhmiin:

I love Rööperi
Kallio
Kamppi - Punavuori - Hietalahti
Laru-liike
Lauttasaari elää
Lisää kaupunkia Helsinkiin

Vastaajien määrä:

Kaikki alueet yhteensä  437 kpl
Kallio   241 kpl 
Lauttasaari  124 kpl
Punavuori  71 kpl

LIITE 1 Google Forms -sovelluksessa toteutettu asukaskysely

LIITE 2 Vastausten ajallinen jakautuminen

LIITE 3 Vastaajien sukupuoli

LIITE 4 Vastaajien elämäntilanne

LIITE 5 Vastaajien ikä

LIITE 6 Vastaajien asuinpaikka

LIITE 7 Kuvavalinta

LIITE 8 Kivijalkatilojen arvot vastaajien asuinpaikan mukaan

LIITE 9 Kivijalkatilojen arvot vastaajien asuinvuosien mukaan

LIITE 10 Kivijalkatilojen arvot vastaajien iän mukaan

LIITE 1
Google Forms -sovelluksessa toteutettu asukaskysely





LIITE 2
Vastausten ajallinen jakautuminen

Kyselyn ensimmäinen päivä 23.8.2018

23.8.-5.9.2018

MIES NAINEN MUU EN HALUA VASTATA

KALLIO LAUTTASAARI PUNAVUORI

LIITE 3
Vastaajien sukupuoli



TYÖSSÄKÄYVÄ 74,8 %

TYÖTÖN 3,2 %

KOULULAINEN TAI 
OPISKELIJA 9,2 %

ELÄKKEELLÄ 7,3 %

VANHEMPAIN-
TAI HOITOVAPAALLA 1,6 % MUU 3,9 %

ELÄMÄNTILANNE

KALLIO LAUTTASAARI PUNAVUORI

LIITE 4
Vastaajien elämäntilanne

15-19
0,7 %

20-29
24,0 %

30-39 
33,6 %

40-49
20,8 %

50-64
14,9 %

yli 65
6,0 %

IKÄ

KALLIO LAUTTASAARI PUNAVUORI

LIITE 5
Vastaajien ikä



Kuinka kauan olet asunut tällä postinumeroalueella?

LIITE 6
Vastaajien asuinpaikka

Kuinka usein käytät asuinpaikkasi lähiympäristön 
Kivijaloissa toimivien yritysten palveluita?
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UNAVUORI

55,4 %
28,4 %

16,2 %

61,2 % 29,8 % 57,7 %38,8 % 70,2 % 42,3 %

Oletko tyytyväinen lähiympäristössäsi sijaitsevien 
Kivijalkatilojen määrään ja niiden palvelutarjontaan?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, kerro mitä kaipaisit
Lähiympäristösi kivijalkatiloilta?

KAIKKI ALUEET
25 % EN  75 % KYLLÄ 

KALLIO
20 % EN  80 % KYLLÄ 

LAUTTASAARI
38 % EN  62 % KYLLÄ 

PUNAVUORI
21 % EN  79 % KYLLÄ 

Kallion alueella kaivataan enemmän kahviloita ja ravintoloita, pidempiä 
aukioloaikoja sekä lisää pieniä erikoisliikkeitä. Vastauksissa nousivat esiin myös 
kasvis- ja vegaaniruoka sekä monipuolisemmat elintarvikekaupat.

 ”Kebab-pikaruokapaikat hallitsevat Sörnäisten maisemaa. On myös 
aution näköisiä, epäsiistejä liiketiloja ja juottoloita. Kaipaisin kutsuvampia, 
monipuolisia kivijalkaliikkeitä seudulle. Monipuolisempaa ruokatarjontaa, 
leipomoita, kahviloita, pesula, posti, etc. Peruspalveluita käyttäisin mielelläni.”

Punavuoressa toiveet liittyivät siihen, että alueelle saataisiin enemmän 
erikoisliikkeitä ja monipuolisuutta tarjontaan. 

”Niitä [kivijalkatiloja] ei ole koskaan liikaa. Kaipaan laatua. Ravintoloissa 
muutakin kuin pikaruokaa.

Lauttasaareen kaivataan enemmän elämää ja toimijoita tyhjiin ja suljetussa 
käytössä oleviin kivijalkatiloihin. Suurin osa toivoi alueelle lisää kahviloita, 
ravintoloita, suurempaa ruokakauppaa ja monipuolisempaa valikoimaa 
pieniä erikoisliikkeitä. 

”Alueella voisi olla enemmän kivijalkakauppoja. Nyt moni entinen kauppa 
on muussa käytössä.”



Alla on joukko kuvia erilaisista kivijalkatiloista. Tarkastele kuvia ja valitse niistä kolme itseäsi eniten miellyttävää kuvaa.

Kivijalkatila 1

45 % 
vastaajista valitsi tämän kuvan

Kivijalkatila 2

41 % 

Kivijalkatila 3

38 %

Kivijalkatila 7

49 % 

Kivijalkatila 8
9 %

Kivijalkatila 9
11 %

LIITE 7
Kuvavalinta

Kivijalkatila 5
17 %

Kivijalkatila 6

66 %

Kivijalkatila 11
7 %

Kivijalkatila 4
5 %

Kivijalkatila 12
5 %

Kivijalkatila 10
6 %



Pohdi hetki valintojasi. Miksi valitsit juuri nämä kuvat?
 

80-90 kommenttia:
Siisti, selkeä, harmoninen 

70-80 kommenttia:
Kutsuva, houkutteleva

60-70 kommenttia:
Visuaalisesti miellyttävä
Kotoisa, olohuone

50-60 kommrnenttia:
Elävä
Helposti lähestyttävä, rento, lämmin

40-50 kommenttia:
Mahdollisuus oleskella ulkotilassa
Kasvillisuus, vehreys

30-40 kommenttia:
Levittyvät katutilaan
Viihtyisä

20-30 kommenttia:
Värit
Omaperäinen, persoonallinen, boheemi
Rauhallinen, hiljainen
Tunnelma
Avoin, sisätilan toiminta näkyy ulos
Sopii ympäristöönsä

10-20 kommenttia:
Vastaavat omia käyttötarpeitani
Pidän kahviloista / ravintoloista
Eivät vie tilaa jalkakäytävältä
Moderni, yksinkertainen
Perinteikäs, historiallinen
Monipuolinen

Yli 5 kommenttia:
Ihmisen kokoinen, ihmisläheinen
Yllättää, kiinnittää huomion
Pienyritys
Urbaani, kaupunkimainen
Edustavat omia ajatuksiani kaupungista
Pirteä, hauska, raikas

SIISTI, SELKEÄ, 
HARMONINEN

KUTSUVA, 
HOUKUTTELEVA

VISUAALISESTI 
MIELLYTTÄVÄ

KOTOISA, 
OLOHUONE

ELÄVÄ

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, 
RENTO, LÄMMIN

MAHDOLLISUUS 
OLESKELLA 
ULKOTILASSA

KASVILLISUUS, 
VEHREYS

LEVITTÄYTYVÄT 
KATUTILAAN

VIIHTYISÄ

TUNNELMA

RAUHALLINEN,
HILJAINEN

VÄRIT

OMAPERÄINEN, 
PERSOONALLINEN, 
BOHEEMI

AVOIN, SISÄTILAN
TOIMINTA NÄKYY ULOS

SOPII YMPÄRISTÖÖNSÄ

VASTAAVAT OMIA
KÄYTTÖTARPEITANI

PIDÄN KAHVILOISTA/ 
RAVINTOLOISTA

EIVÄT VIE TILAA
JALKAKÄYTÄVÄLTÄ

MODERNI,
YKSINKERTAINEN

PERINTEIKÄS,
HISTORIALLINEN

MONIPUOLINEN

IHMISEN KOKOINEN,
IHMISLÄHEINEN

YLLÄTTÄÄ, KIINNITTÄÄ HUOMION

PIENYRITYS

URBAANI, KAUPUNKIMAINEN

EDUSTAA OMIA 
AJATUKSIANI KAUPUNGISTA

PIRTEÄ, 
HAUSKA, 
RAIKAS

Vastaukset arvokategorioihin jaoteltuna.

ELÄMYKSELLISYYS

SOSIAALISUUS

TUNNISTETTAVUUS

KÄYTETTÄVYYS

SIISTI, SELKEÄ, 
HARMONINEN

KUTSUVA, 
HOUKUTTELEVA

VISUAALISESTI 
MIELLYTTÄVÄ

KOTOISA, 
OLOHUONE

ELÄVÄ

HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, 
RENTO, LÄMMIN

MAHDOLLISUUS 
OLESKELLA 
ULKOTILASSA

KASVILLISUUS, 
VEHREYS

LEVITTÄYTYVÄT 
KATUTILAAN

VIIHTYISÄ

TUNNELMA

RAUHALLINEN,
HILJAINEN

VÄRIT

OMAPERÄINEN, 
PERSOONALLINEN, 
BOHEEMI

AVOIN, SISÄTILAN
TOIMINTA NÄKYY ULOS

SOPII YMPÄRISTÖÖNSÄ

VASTAAVAT OMIA
KÄYTTÖTARPEITANI

PIDÄN KAHVILOISTA/ 
RAVINTOLOISTA

EIVÄT VIE TILAA
JALKAKÄYTÄVÄLTÄ

MODERNI,
YKSINKERTAINEN

PERINTEIKÄS,
HISTORIALLINEN

MONIPUOLINEN

IHMISEN KOKOINEN,
IHMISLÄHEINEN

YLLÄTTÄÄ, KIINNITTÄÄ HUOMION

PIENYRITYS

URBAANI, KAUPUNKIMAINEN

EDUSTAA OMIA 
AJATUKSIANI KAUPUNGISTA

PIRTEÄ, 
HAUSKA, 
RAIKAS



LIITE 8
Kivijalkatilojen arvot vastaajien asuinpaikan mukaan

Tässä osiossa keskitytään kivijalkatilojen arvoihin
osana kaupunkilaisten arkimaisemaa.

kivijalkatila on helposti 
saavutettava 
(esim. lähellä ja esteetön)

4,11 4,12 4,05 4,21
0,91 0,93 0,89 0,85

kivijalkatila vastaa tarpeita 
(esim. sinulle sopiva 
tuotevalikoima / 
mahdollisuus työntekoon)

4,22 4,21 4,14 4,41
0,80 0,77 0,91 0,63

kivijalkatila on auki 
riittävän pitkään / 
sinulle sopivina aikoina

4,20 4,22 4,13 4,27
0,86 0,77 1,00 0,87

kivijalkatila suojaa 
sääolosuhteilta 
(esim. katos sateella, 
ilmastointi kesähelteillä

3,09 3,15 2,86 3,29
1,15 1,14 1,08 1,26

kivijalkatila vastaa 
perustarpeisiin 
(esim. pyöräparkki, 
levähdyspenkki, wc, 
lastenhoitohuone)
2,98 3,05 2,84 3,03
1,11 1,08 1,12 1,18

kivijalkatila lisää katutilan 
turvallisuuden tunnetta

3,31 3,35 3,10 3,57
1,11 1,08 1,16 1,08

K
A

IK
K

I A
LU

EE
T

K
A

LL
IO

LA
U

TT
A

SA
A

RI

PU
N

AV
U

O
RI

KESKIARVO
KESKIHAJONTA

KIVIJALKATILAT JA KÄYTETTÄVYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

kivijalkatila toimii 
naapuruston tai lähipiirisi 
kohtauspaikkana

3,30 3,38 3,02 3,57
1,15 1,13 1,11 1,17

kivijalkatilassa on tuttu 
henkilökunta

3,28 3,29 3,09 3,59
1,18 1,14 1,04 1,12

kivijalkatilassa on 
mahdollista tutustua 
uusiin ihmisiin

2,78 2,85 2,41 3,24
1,18 1,20 1,04 1,18

kivijalkatila on trendikäs / 
hyvin edustettu sosiaali-
sessa mediassa

2,56 2,45 2,73 2,64
1,15 1,12 1,15 1,24

kivijalkatilassa saa olla 
rauhassa ja keskittyä 
asiointiin

3,61 3,72 3,34 3,70
0,98 0,92 1,07 0,92

kivijalkatila tarjoaa 
mahdollisuuden olla 
ihmisten parissa / 
tarkkailla kaupunkielämää

3,70 3,80 3,30 4,06
1,02 0,97 1,04 0,90

KIVIJALKATILAT JA SOSIAALISUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...
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HUOMATTAVA ERO!

HUOMATTAVA ERO!

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.



kivijalkatila on 
visuaalisesti miellyttävä

4,15 4,10 4,09 4,46
0,89 0,90 0,95 0,70

kivijalkatilan äänimaailma 
on miellyttävä

4,02 4,02 3,85 4,29
0,90 0,88 0,94 0,82

kivijalkatila tuoksuu 
miellyttävältä

3,61 3,63 3,44 3,87
1,02 1,04 1,00 0,93

kivijalkatila tarjoaa 
voimakkaan elämyksen, 
yllättää tai herättää 
huomiosi

2,98 2,96 2,81 3,34
1,02 1,03 1,00 0,93

kivijalka muuttuu eri 
vuorokauden ja vuoden-
aikoina (esim. valaistus 
iltaisin ja juhlakoristelu 
sesonkeina
3,03 2,94 3,02 3,33
1,15 1,16 1,13 1,14

kivijalkatila edustaa 
tavoittelemaasi 
elämäntyyliä, unelmia tai 
haaveita

3,22 3,24 3,11 3,34
1,17 1,15 1,22 1,11

KIVIJALKATILAT JA ELÄMYKSELLISYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...
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Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

KIVIJALKATILAT JA TUNNISTETTAVUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

kivijalkatila herättää 
muistoja

2,71 2,80 2,37 3,01
1,13 1,12 1,09 1,11

kivijalkatila on tuttu / 
kotoisa

3,55 3,63 3,33 3,69
1,01 0,95 1,10 1,00

kivijalkatila on osa 
lähiympäristösi 
identiteettiä / 
”kuuluu alueelle”

3,87 3,92 3,64 4,16
1,03 1,04 1,00 0,88

kivijalkatila toimii 
maamerkkinä ja auttaa 
suunnistamaan

3,08 3,12 2,90 3,24
1,21 1,23 1,16 1,21

kivijalkatila tukee 
sinun omaa 
paikallisidentiteettiäsi

3,31 3,33 3,12 3,59
1,16 1,14 1,13 1,17
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Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.



Olet käynyt edellisten kysymysten kautta läpi kivijalkatilojen käytettä-
vyyttä, sosiaalisuutta, elämyksellisyyttä ja tunnistettavuutta. Mieti hetki 
edellisiä vastauksiasi. Mikä arvo on sinusta tärkein? 

Entä vähiten tärkeä?

KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS
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KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS

Arvot kysymysten keskiarvojen mukaan

KAIKKI ALUEET  KA 
1. Käytettävyys  3,66
2. Elämyksellisyys 3,50
3. Tunnistettavuus 3,30
4. Sosiaalisuus  3,21

KALLIO
1. Käytettävyys  3,68
2. Elämyksellisyys 3,48
3. Tunnistettavuus 3,36
4. Sosiaalisuus  3,25

LAUTTASAARI
1. Käytettävyys  3,52
2. Elämyksellisyys 3,39
3. Tunnistettavuus 3,07
4. Sosiaalisuus  2,98

PUNAVUORI
1. Käytettävyys  3,80
2. Elämyksellisyys 3,77
3. Tunnistettavuus 3,54
4. Sosiaalisuus   3,47

0,16
0,20
0,09

0,20
0,12
0,11

0,13
0,32
0,09

0,03
0,23
0,07



LIITE 9
Kivijalkatilojen arvot vastaajien asuinvuosien mukaan

Tässä osiossa keskitytään kivijalkatilojen arvoihin
osana kaupunkilaisten arkimaisemaa.

KIVIJALKATILAT JA KÄYTETTÄVYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

kivijalkatila on helposti 
saavutettava 
(esim. lähellä ja esteetön)

4,00 4,11 4,18 4,10
0,92 0,86 0,91 0,95

kivijalkatila vastaa tarpeita 
(esim. sinulle sopiva 
tuotevalikoima / 
mahdollisuus työntekoon)

4,03 4,31 4,28 4,15
0,87 0,75 0,80 0,82

kivijalkatila on auki 
riittävän pitkään / 
sinulle sopivina aikoina

4,26 4,22 4,31 4,10
0,91 0,80 0,78 0,94

kivijalkatila suojaa 
sääolosuhteilta 
(esim. katos sateella, 
ilmastointi kesähelteillä

3,08 3,13 3,15 3,01
1,04 1,13 1,22 1,16

kivijalkatila vastaa 
perustarpeisiin 
(esim. pyöräparkki, 
levähdyspenkki, wc, 
lastenhoitohuone)
2,79 3,05 3,10 2,88
0,98 1,08 1,10 1,17

kivijalkatila lisää katutilan 
turvallisuuden tunnetta

3,23 3,25 3,28 3,42
1,09 1,10 1,09 1,16
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Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

kivijalkatila toimii 
naapuruston tai lähipiirisi 
kohtauspaikkana

3,26 3,32 3,25 3,34
1,04 1,20 1,20 1,09

kivijalkatilassa on tuttu 
henkilökunta

3,05 3,14 3,37 3,43
1,07 1,14 1,09 1,10

kivijalkatilassa on 
mahdollista tutustua 
uusiin ihmisiin

2,54 2,77 2,75 2,89
1,27 1,19 1,15 1,18

kivijalkatila on trendikäs / 
hyvin edustettu sosiaali-
sessa mediassa

2,51 2,64 2,51 2,52
1,30 1,20 1,05 1,14

kivijalkatilassa saa olla 
rauhassa ja keskittyä 
asiointiin

3,54 3,66 3,72 3,50
1,07 0,90 1,01 1,01

kivijalkatila tarjoaa 
mahdollisuuden olla 
ihmisten parissa / 
tarkkailla kaupunkielämää

3,82 3,79 3,67 3,59
0,94 0,93 1,04 1,11

KESKIARVO
KESKIHAJONTA
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KIVIJALKATILAT JA SOSIAALISUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

LASKEVA
LINJA!

NOUSEVA
LINJA!

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.



kivijalkatila on 
visuaalisesti miellyttävä

3.95 4,29 4,09 4,09
1,00 0,78 0,94 0,94

kivijalkatilan äänimaailma 
on miellyttävä

3,82 4,04 3,98 4,06
1,05 0,84 0,91 0,91

kivijalkatila tuoksuu 
miellyttävältä

3,54 3,70 3,60 3,55
0,94 0,96 1,05 1,08

kivijalkatila tarjoaa 
voimakkaan elämyksen, 
yllättää tai herättää 
huomiosi

2,85 2,99 3,00 2,98
0,93 1,05 0,98 1,04

kivijalka muuttuu eri 
vuorokauden ja vuoden-
aikoina (esim. valaistus 
iltaisin ja juhlakoristelu 
sesonkeina
3,03 3,03 2,97 3,06
1,01 1,19 1,18 1,15

kivijalkatila edustaa 
tavoittelemaasi 
elämäntyyliä, unelmia tai 
haaveita

3,26 3,39 3,22 3,01
1,02 1,15 1,18 1,20

KESKIARVO
KESKIHAJONTA
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KIVIJALKATILAT JA ELÄMYKSELLISYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

LASKEVA
LINJA!

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

kivijalkatila herättää 
muistoja

2,54 2,62 2,74 2,84
0,94 1,14 1,13 1,16

kivijalkatila on tuttu / 
kotoisa

3,44 3,52 3,54 3,63
0,94 0,98 1,01 1,07

kivijalkatila on osa 
lähiympäristösi 
identiteettiä / 
”kuuluu alueelle”

3,74 3,79 3,94 3,94
1,04 1,02 1,04 1,02

kivijalkatila toimii 
maamerkkinä ja auttaa 
suunnistamaan

3,10 3,01 3,03 3,17
1,25 1,28 1,14 1,17

kivijalkatila tukee 
sinun omaa 
paikallisidentiteettiäsi

3,21 3,23 3,33 3,40
1,03 1,15 1,22 1,15
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KIVIJALKATILAT JA TUNNISTETTAVUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

NOUSEVA
LINJA!

LOIVASTI
NOUSEVA
LINJA!

LOIVASTI
NOUSEVA
LINJA!

LOIVASTI
NOUSEVA
LINJA!

POIKKEAA MUISTA
LINJOISTA. MAAMER-
KIT TÄRKEITÄ UUSILLE 
ASUKKAILLE?

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.
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Olet käynyt edellisten kysymysten kautta läpi kivijalkatilojen käytettä-
vyyttä, sosiaalisuutta, elämyksellisyyttä ja tunnistettavuutta. Mieti hetki 
edellisiä vastauksiasi. Mikä arvo on sinusta tärkein? 

Entä vähiten tärkeä?

MONET UUSISTA 
ASUKKAISTA PITÄVÄT 
TUNNISTETTAVUUTTA 
VÄHITEN TÄRKEÄNÄ 
ARVONA!

Arvot kysymysten keskiarvojen mukaan

ALLE VUODEN  KA 
1. Käytettävyys  3,56
2. Elämyksellisyys 3,41
3. Tunnistettavuus 3,21
4. Sosiaalisuus  3,12

1-4 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,68
2. Elämyksellisyys 3,57
3. Tunnistettavuus 3,23
4. Sosiaalisuus  3,22

5-10 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,72
2. Elämyksellisyys 3,48
3. Tunnistettavuus 3,32
4. Sosiaalisuus  2,21

YLI 10 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,61
2. Elämyksellisyys 3,46
3. Tunnistettavuus 3,40
4. Sosiaalisuus   3,21
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KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS
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kivijalkatila on helposti 
saavutettava 
(esim. lähellä ja esteetön)
 

4,06 4,18 4,07 4,06 4,35
0,99 0,87 0,83 0,97 0,80

kivijalkatila vastaa tarpeita 
(esim. sinulle sopiva 
tuotevalikoima / 
mahdollisuus työntekoon)

4,24 4,29 4,26 4,11 3,96
0,74 0,76 0,79 0,89 1,00

kivijalkatila on auki 
riittävän pitkään / 
sinulle sopivina aikoina

4,17 4,35 4,31 3,95 3,77
0,86 0,78 0,73 0,99 1,03

kivijalkatila suojaa 
sääolosuhteilta 
(esim. katos sateella, 
ilmastointi kesähelteillä

3,18 3,00 3,20 2,98 3,23
1,12 1,02 1,26 1,22 1,42

kivijalkatila vastaa 
perustarpeisiin 
(esim. pyöräparkki, 
levähdyspenkki, wc, 
lastenhoitohuone)
2,90 3,03 2,81 3,08 3,46
1,12 1,02 1,26 1,22 1,42

kivijalkatila lisää katutilan 
turvallisuuden tunnetta

3,15 3,22 3,46 3,34 3,96
1,10 1,13 1,05 1,16 0,92

KESKIARVO
KESKIHAJONTA

YL
I 6

5-
VU

O
TI

A
S

30
-3

9 
VU

O
TT

A

40
-4

9 
VU

O
TT

A

50
-6

4 
VU

O
TT

A

20
-2

9 
VU

O
TT

A

TURVALLISUUS JA 
PERUSTARPEISIIN 
VASTAAMINEN OVAT 
TÄRKEITÄ SENIOREILLE.

LIITE 10
Kivijalkatilojen arvot vastaajien iän mukaan

Tässä osiossa keskitytään kivijalkatilojen arvoihin
osana kaupunkilaisten arkimaisemaa.

KIVIJALKATILAT JA KÄYTETTÄVYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

kivijalkatila toimii 
naapuruston tai lähipiirisi 
kohtauspaikkana

3,24 3,33 3,33 3,37 3,27
1,24 1,15 1,10 1,05 1,15

kivijalkatilassa on tuttu 
henkilökunta

3,07 3,20 3,41 3,57 3,46
1,16 1,13 1,03 1,09 0,99

kivijalkatilassa on 
mahdollista tutustua 
uusiin ihmisiin

2,61 2,69 2,74 3,20 3,12
1,17 1,21 1,21 1,13 0,86

kivijalkatila on trendikäs / 
hyvin edustettu sosiaali-
sessa mediassa

2,67 2,61 2,53 2,22 2,69
1,15 1,14 1,03 1,17 1,41

kivijalkatilassa saa olla 
rauhassa ja keskittyä 
asiointiin

3,80 3,65 3,70 3,22 3,35
0,93 0,94 0,99 0,98 1,09

kivijalkatila tarjoaa 
mahdollisuuden olla 
ihmisten parissa / 
tarkkailla kaupunkielämää

3,66 3,82 3,70 3,52 3,62
1,03 0,97 0,98 1,11 1,13
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NOUSEVA
LINJA

UUSIIN IHMISIIN TUTUS-
MINEN ON TÄRKEÄÄ YLI 
50- VUOTIAILLE.

KIVIJALKATILAT JA SOSIAALISUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.



kivijalkatila on 
visuaalisesti miellyttävä

4,30 4,10 4,16 4,14 3,85
0,80 0,95 0,87 0,88 1,01

kivijalkatilan äänimaailma 
on miellyttävä

3,98 4,00 4,02 4,06 4,08
0,94 0,91 0,86 0,90 0,89

kivijalkatila tuoksuu 
miellyttävältä

3,71 3,59 3,51 3,71 3,58
0,96 1,02 1,02 1,10 1,06

kivijalkatila tarjoaa 
voimakkaan elämyksen, 
yllättää tai herättää 
huomiosi

3,03 2,93 3,08 2,94 2,85
0,99 1,02 0,97 1,16 0,92

kivijalka muuttuu eri 
vuorokauden ja vuoden-
aikoina (esim. valaistus 
iltaisin ja juhlakoristelu 
sesonkeina
3,05 3,04 2,94 2,98 3,23
1,15 1,13 1,12 1,28 1,14

kivijalkatila edustaa 
tavoittelemaasi 
elämäntyyliä, unelmia tai 
haaveita

3,43 3,37 2,89 2,94 3,23
1,19 1,11 1,08 1,27 1,24
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NUORET ARVOSTAVAT 
SITÄ, ETTÄ KIVIJAL-
KATILAT EDUSTAVAT 
ELÄMÄNTYYLIÄ JA 
UNELMIA. 

KIVIJALKATILAT JA ELÄMYKSELLISYYS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.

kivijalkatila herättää 
muistoja

2,75 2,71 2,59 2,85 2,77
1,12 1,11 1,13 1,18 1,14

kivijalkatila on tuttu / 
kotoisa

3,63 3,55 3,30 3,66 3,96
0,99 0,97 1,12 0,99 0,82

kivijalkatila on osa 
lähiympäristösi 
identiteettiä / 
”kuuluu alueelle”

3,90 3,79 3,79 4,08 4,08
1,05 1,00 1,07 0,99 0,89

kivijalkatila toimii 
maamerkkinä ja auttaa 
suunnistamaan

3,13 2,96 3,03 3,18 3,42
1,24 1,24 1,10 1,20 1,27

kivijalkatila tukee 
sinun omaa 
paikallisidentiteettiäsi

3,29 3,32 3,22 3,35 3,54
1,23 1,10 1,16 1,14 1,17
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KIVIJALKATILAT JA TUNNISTETTAVUUS

Asteikolla 1-5, kuinka tärkeää sinulle on, että...

Suurimmat ja pienimmät keskiarvot ja -hajonnat esitetty tummennettuina.
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Olet käynyt edellisten kysymysten kautta läpi kivijalkatilojen käytettä-
vyyttä, sosiaalisuutta, elämyksellisyyttä ja tunnistettavuutta. Mieti hetki 
edellisiä vastauksiasi. Mikä arvo on sinusta tärkein? 

Entä vähiten tärkeä?

KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS

MONET YLI 65-VUOTIAAT 
PITÄVÄT ELÄMYKSELLI-
SYYTTÄ VÄHITEN TÄRKEÄ-
NÄ ARVONA!

Arvot kysymysten keskiarvojen mukaan

20-29 VUOTTA  KA 
1. Käytettävyys  3,62
2. Elämyksellisyys 3,58
3. Tunnistettavuus 3,34
4. Sosiaalisuus  3,17

30-39 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,68
2. Elämyksellisyys 3,51
3. Tunnistettavuus 3,27
4. Sosiaalisuus  3,22

40-49 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,68
2. Elämyksellisyys 3,43
3. Sosiaalisuus  3,24
4. Tunnistettavuus 3,19

50-65 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,59
2. Elämyksellisyys 3,46
3. Tunnistettavuus 3,42
4. Sosiaalisuus   3,18

YLI 65 VUOTTA
1. Käytettävyys  3,79
2. Tunnistettavuus 3,55 
3. Elämyksellisyys 3,47
4. Sosiaalisuus   3,25

0,04
0,24
0,17

0,17
0,24
0,05

0,25
0,19
0,05

0,13
0,04
0,24

0,24
0,08
0,22YL

I 6
5-

VU
O

TI
A

S

30
-3

9 
VU

O
TT

A

40
-4

9 
VU

O
TT

A

50
-6

4 
VU

O
TT

A

20
-2

9 
VU

O
TT

A

KÄYTETTÄVYYS SOSIAALISUUS ELÄMYKSELLISYYS TUNNISTETTAVUUS
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