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 Diplomityö Elävä keskusta - Lamminrahkan keskustan ideasuunnitelma tutkii tapoja, joilla 
Kangasalan Lamminrahkan tulevan tulevan kunnanosan keskustasta saadaan luotua elin-
voimainen ja kaupunkimainen, palveluiden ja asumisen ympäristö kunnanosan kaavailluille 
8000 asukkaalle.
 
 Kangasalan ja Tampereen kuntarajalla sijaitseva Lamminrahkan alue on ennestään rakenta-
matonta mutta on yhdessä Tampereen puolelle rakentuvan Ojalan kanssa yksi tärkeimmistä 
Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta tulevaisuudessa täydentävistä kasvualu-
eista. Lamminrahka on Kangasalan mittakaavassa valtava hanke, joka toteutuessaan kas-
vattaa kunnan asukaslukua neljänneksellä nykyisestä. 

 Diplomityön rajaus ja tavoitteet ovat muotoutuneet Lamminrahka-hankkeen projektiarkkiteh-
din ohjauksessa ja sen pääpaino on tulevan alueen pääkadun varren katutilan ja keskustan 
sekoittuneiden toimintojen kortteleiden ideoinnissa. Lähtökohtana on käytetty työn aloitta-
misajankohtana uusinta Lamminrahkan osayleiskaavaehdotusta. 

 Työhön on etsitty kaupunkisuunnittelun ratkaisuja, jotka houkuttelevat viettämään aikaa 
julkisessa katutilassa, käyttämään erityisesti julkista ja kevyttä liikennettä sekä tukevat erityi-
sesti paikallisten palveluiden elinvoimaisuutta. Lisäksi diplomityöhön on koottu keinoja, joilla 
asukkaiden julkista ja yksityistä elämää voidaan limittää hedelmällisellä tavalla.

 Työ jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa kartoitetaan suunnittelualueen 
ominaisuuksia ja avataan suunnittelun lähtökohtia. Toisessa osiossa kootaan käyttökelpoisia 
ideoita ja käytäntöjä suunnittelman pohjaksi tutustumalla esimerkkikohteisiin ja kaupunki-
suunnittelun teoriaan. Kolmannessa osiossa esitetään konkreettinen yleissuunnitelma, jossa 
hyödynnetään hyviksi koettuja kaupunkisuunnittelun periaatteita.
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 This master’s thesis Living Centre - Ideaplan of Lamminrahka Centre explores ways in which 
the centre of the upcoming Lamminrahka district of Kangasala can be built into a vital and 
urban envinronment with amenities and housing for its 8000 future inhabitants.

 Lamminrahka, which is located on the border of Kangasala and Tampere, is a previously un-
built area and, together with Ojala, planned on Tampere’s side of the border, one of the major 
areas to complement the Tampere city area urban structure in the future. Lamminrahka is a 
massive undertaking in Kangasala’s scale and will add a quarter to the current population 
when fi nished.
 
 The demarcation and objectives of this master’s thesis have formed under the guidance 
of the Lamminrahka project architect, and and its emphasis is on the planning of the urban 
space of the main street and the mixed use building blocks along it. The version of the Lam-
minrahka local master plan most recent at the beginning of the thesis process has been used 
as a baseline for planning.

 The thesis presents urban planning solutions that encourage inhabitants to spend time in 
public spaces, walk, cycle and favour public transport and local amenities and services. In 
addition, the thesis explores ways in which the private and public lives of the ihabitants can 
be interconnected in productive ways.

 The thesis is divided into three segments. The fi rst segment provides basic information 
about the design area and establishes premises for planning. In the second segment, wor-
kable ideas and customs are compiled through analysis of examples and urban design theo-
ry. In the third segment, a masterplan that concretizes these workable ideas to the design 
area is presented.
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1.
 Tämä diplomityö on Kangasalan kunnan tilaama toimeksianto ja osa 
Kangasalan tulevan Lamminrahkan kunnanosan kehitystyötä. Työn 
tavoitteena on luoda alueelle asetetut tavoitteet täyttävä suunnitelma 
sekä koota ideoita ja ohjeita, joilla Lamminrahkan keskusta-alueen 
rakentumista saadaan tulevina vuosikymmeninä ohjattua kaupunkitilal-
lisesti laadukkaseen suuntaan. Lamminrahka on Kangasalan mittakaa-
vassa valtava hanke ja tulee toteutuessaan tarkoittamaan neljännek-
sen lisäystä Kangasalan asukaslukuun.

 Lamminrahkalle on valmistumassa osayleiskaava, jonka pääperiaat-
teet juontavat juurensa vuoden 2009 aatekilpailun voittaneesta ehdo-
tuksesta “Plus” (Kangasalan kunta 2014, s.28) . Diplomityön tarkoitus 
on tukea alkavaa asemakaavatyötä sekä luoda hyvien käytäntöjen 
työkalupakki alueen tulevien suunnittelijoiden avuksi.
 
 Diplomityö koostuu kolmesta osiosta. Aluksi avataan lyhyesti suun-
nittelun lähtökohtia ja suunnittelualueen olemusta. Toisessa osiossa 
kootaan hyviä ideoita ja käytäntöjä suunnitelman pohjaksi tutustumalla  
kaupunkisuunnittelun teoriaan ja onnistuneisiin esimerkkikohteisiin. 
Kolmannessa osiossa esitellään Lamminrahkan keskustan ideasuunni-
telma, jossa opittuja periaatteita on sovellettu suunnittelualueelle.

JOHDANTO
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2.
LÄHTÖKOHDAT
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2.1 KAAVA-ALUE OSANA 

 Lamminrahka tulee sijaitsemaan Kanga-
salan ja Tampereen rajalla, valtatie kah-
dentoista pohjoispuolella, alueella, joka 
on tällä hetkellä lähinnä rakentamatonta 
talousmetsää. Alue sijaitsee noin 10 kilo-
metrin päässä Tampereen ja 12 kilometrin 
päässä Kangasalan keskustasta. Lammin-
rahkan pohjoinen ja läntinen rajaus seuraa-
vat Tampereen ja Kangasalan kuntarajaa, 
etelässä alue rajautuu Lahdentiehen, eli 
valtatie kahteentoista ja idässä Jyväskylän 
junarataan. (Kangasalan kunta 2014, s.9-
10)

 Noin 8000 asukkaan Lamminrahkaa on 
suunniteltu yhteistyössä Tampereen puolel-
le kuntarajaa kaavailtujen Ojalan ja Risson 
pientalovaltaisten asuinalueiden kanssa. 
Ojalaan sijoittunee noin 5000 uutta asukas-
ta ja Rissoon noin 1000 asukasta. Lammin-
rahkasta kaakkoon on rakentumassa  uusi 
Kallion yritysalue ja ympäröivien asuina-
lueiden odotetaan kasvavan Lamminrah-
kan rakentumisen aikana. (Kangasalan 
kunta 2014, s.9-10) 
 
 Tampereen seudun rakennesuunnitel-
massa vuoteen 2030 mennessä  Lammin-
rahkan ja Ojalan alueet on nähty yhtenä 
merkittävimmistä yhdyskuntarakennetta 
täydentävänä, kuntarajat ylittävänä alue-
kokonaisuutena. Rakennesuunnitelman 
keskeisenä ajatuksena on täydentää 
seudullista asuin- ja työpaikka-alueiden 
verkostoa ja muodostaa vahvat, kaupunki-
seutua monipuolisesti palvelevat joukkolii-
kennekäytävät. (Tampereen kaupunkiseutu 
2010, s.18-20) 

KAUPUNKISEUTUA

Kuva 1. Lamminrahkan etäisyys Kangasalan ja Tampereen kes-
kustoista.

Kuva 2. Lamminrahkan sijainti suhteessa Lahdentiehen ja ole-
masaoleviin kunnanosiin. Tampereen ja Kangasalan kuntaraja 
sinisellä.

Kuva 3. Lamminrahkan 
Risson ja Ojalan kaavailtu 
asukasmäärä ja lähialuei-
den laajenemispotentiaali. 
Asukasmäärät mustalla, 
työpaikat sinisellä.
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 Lamminrahkan rakentaminen edellyttää liittymän tekemistä valtatielle kaksitoista. Valtatie on 
jo nykyisellään kuormittunut ja tullaan todennäköisesti leventämään nelikaistaiseksi 2020-lu-
vulla. (Kangasalan kunta 2014, s.20-21) Ojala-Lamminrahkan alueelle kaavailtu joukkoliiken-
nekäytävä kulkee liitymän kautta Lamminrahkan läpi Ojalaan muodostaen samalla Lammin-
rahkan pääkadun. (Kangasalan kunta 2014, s.42)
 
 Kaava-alueella sijaitsee nykyisellään vain muutamia metsäautoteitä, jotka kulkevat Vatialasta 
Lahdentien alitse pohjoiseen kohti Aitolahdentietä ja idästä radan alitse samaan suuntaan. 
Alueen halki kulkee myös seutumittakaavassakin tärkeä ulkoilureitti itä-länsi -suunnassa Kan-
gasalan Kirkkoharjulta Tampereen Kauppiin asti. (Kangasalan kunta 2014, s.20-21)

Alueella ei ole palveluita mutta se sijaitsee suhteellisen lähellä sekä Tampereen Koiliskeskus-
ta että Kangasalan Lentolan kaupallista keskittymää. Lisäksi lähipalveluita löytyy Vatialasta, 
Atalasta ja Leinolasta. Lähialueen palvelut ovat kuitenkin niin etäällä, että Lamminrahka on 
esitetty Itäisen kaupunkirakenteen selvityksessä (2012) paikalliskeskuksena, jonne sijoittuu 
ainakin yksi päivittäistavarakauppa, erityiskauppoja sekä muita kaupallisia palveluita. (Serum 
2012, s.18)

Kuva 4. Joukkoliikenne-
verkon laatukäytävät, Tam-
pereen seudun rakenne-
suunnitelman 2030 (2010) 
mukaan. Laatukäytävä ja 
mahdollinen tuleva katu-
raitiotieverkko kulkevat 
Lamminrahkan läpi.

Lamminrahka

Kuva 5. Ilmakuva kaa-
va-alueen nykytilasta. 
Alueella risteilee joitakin 
metsäpolkuja ja keskellä 
kulkee suurjännitelinja.

Kuva 6. Itäisen kaupun-
kirakenteen tarkastelussa 
(2012) esitetyt Lam-
minrahkan lähialueen 
palvelut. Lamminrahkaan 
on sijoitettu julkisten 
palveluiden ja kaupan 
pienkeskittymä.
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2.2 OSAYLEISKAAVAEHDOTUS
 Ideasuunnitelman  lähtökohtana on käytetty helmikuussa 2014 julkaistua Lamminrahkan 
osayleiskaavaehdotusta joka on uusin välietappi jo 2000-luvun alusta asti jatkuneessa 
suunnittelutyössä. Ehdotuksessa on määritelty tärkeimmät maankäytölliset periaatteet, joilla 
Lamminrahkan kehitystä halutaan tulevaisuudessa ohjata.

 Osayleiskaavatyön laadinnan pohjana on toiminut Lamminrahkan aatekilpailun vuonna 2009 
voittanut ehdotus ”Plus”, jonka verkostomainen, joustava rakenne on säilynyt suunnittelun 
pohjana kaavaa työstettäessä. Kaavan muodostumiseen on vaikuttanut myös Tampereen 
seudun rakennesuunnitelmassa vuodelle 2030 tehdyt linjaukset asumisen keskittämisestä 
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle sekä lähipalveluihin ja kevyen liikenteesen panos-
tamisesta. Kaavaa on myös työstetty yhdessä Tampereen kaupungin kanssa jotta Ojalan ja 
Lamminrahkan osayleiskaavat muodostaisivat toimivan kokonaisuuden. (Kangasalan kunta 
2014, s.28-29)

Kuva 7. Lamminrahkan aatekilpailun vuonna 2009 voittanut 
ehdotus ”Plus”. Ehdotuksen solumaisen, viheralueet yhdistävän 
verkoston pääperiaatteet pätevät myös osayleiskaavan ehdotuk-
sesssa.
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OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS

 Alla on kuvailtu niitä perusteluja ja periaatteita, joiden pohjalle osayleiskaa-
vaehdotus on laadittu. Keskustan rakentamista koskevat periaatteet ovat 
toimineet myös ideasuunnitelman laatimisen punaisena lankana.

Aluerajaukset ja liikenne

 Alueen rakentaminen rajoittuu etelässä Lahdentiehen, jota vasten sijoittuu 
työpaikka-alueita ja sekoittuneita työpaikka- ja asuntoalueita. Työpaikkavyö-
hyke toimii myös melumuurina valtatietä vasten. Pohjoisessa rakentaminen 
rajautuu Ojalan ja Lamminrahkan väliin jäävään luonnonmukaiseen viher-
vyöhykkeeseen, joka toimii muun muassa liito-oravien kannalta pakollisena 
ekologisena yhteytenä. Lännessä rakentaminen yhdistyy suoraan Risson 
alueeseen Tampereen puolella. Itäosa on jätetty viheralueeksi liito-oravien 
elinympäristöjen takia ja etäisyyden ottamiseksi sähköasemaan. (Kangasa-
lan kunta 2014, s.34-35)

 Keskusta-aluetta rajaa sen itäisellä laidalla kehäkatu, joka yhdistää 
eri osa-alueet toisiinsa. Keskustan selkärankana toimii pääkokoojaka-
tu, joka on osa Tampereen seudun rakennesuunnitelmassa vuodelle 
2030 määriteltyä joukkoliikenteen laatukäytävää. Osayleiskaavaeh-
dotuksessa mainitaan myös mahdollisuus pääkokoojakadun osan 
toteuttamiselle henkilöautoliikenteeltä suljettuna joukkoliikennekatu-
na. Pääkokoojakadun varrelle sijoittuu kaksi pääpysäkkiä siten, että 
suurin osa asumisesta on 500 metrin säteellä pysäkeistä. (Kangasalan 
kunta 2014, s.35)

Rakentaminen

Kaavaehdotuksen lähtökohtana on muodostaa asuinkäyttöön painot-
tunut alue, joka sisältää vaihtelevia talotyyppejä ja toimintoja. Raken-
tamisen painopiste on alueen keskustassa, koulun ja muiden palve-
luiden läheisyydessä. Keskeisimmät, C- ja A1-alueet, ovat selkeästi 
ympäristöään tiiviimpiä ja kaupunkimaisempia. Keskustaa ympäröivät 
väljemmät asuinalueet, joilla rakentaminen on matalampaa. (Kangasa-
lan kunta 2014, s.35)
 
 Pääkadun varresta tulee muodostaa kaupunkimainen katualue yhte-
näisellä rakentamisella ja vastavuoroisesti suojata piha- ja viheralueet 
kortteleiden sisäosiin. (Kangasalan kunta 2014, s.35)

Viherverkosto

 Rakennettun alueen sisälle muodostuu vihertaskujen ja puistoraittien ver-
kosto, joka liittyy osaksi alueellisia virkistysreittejä. Kaikki asuinalueet ovat 
yhteydessä viherverkostoon. (Kangasalan kunta 2014, s.35)
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Kuva 8. Osayleiskaava-
ehdotus 1:10000

SÄHKÖASEMA

PÄÄKOKOOJAKATU

SIVUKOKOOJAKATU



15

3.
TYÖN RAJAUS JA TAVOITTEET
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 Lamminrahkan projektiarkkitehdin kanssa käytyjen ohjausten perusteella työn pääpainoksi 
valikoitui erityisesti Lamminrahkan pääkatua reunustavien asumisen ja liike-, työ- ja palve-
lutilojen kortteleiden sekä pääkadun katutilan ideointi. Työn pääasiallisena tarkoitukseksena 
on löytää kaupunkisuunnittelun ratkaisuja, jotka houkuttelevat viettämään aikaa pääkadulla, 
käyttämään julkista ja kevyttä liikennettä sekä yhteistiloja ja mahdollistavat kannattavien 
pienyritysten perustamisen sekä tukevat palvelujen elinvoimaisuutta. Lisäksi etsitään keinoja, 
joilla keskustakorttelien  pihat saadaan toimimaan luontevana osana julkista tilaa ja alueen 
kattavaa viher- ja kevyen liikenteen verkkoa asukkaiden yksityisyyttä unohtamatta. Tarkoitus 
on myös keksiä miten tavanomaisemmista palveluista, kuten marketista tai koulusta, saisi 
enemmän irti tilallisesti ja toiminnallisesti.

Kunnan edustajan kanssa sovittujen elävän ja laadukkaan keskustan periaatteiden lisäksi 
yhdeksi ideointia ohjaavista pääperiaatteista nousi yhteisöllisyys ja sen mahdollistamat sy-
nergiat yhteisten sisä- ja ulkotilojen käytössä. Toimivan kokonaisuuden kannalta lamminrah-
kalaisten toimintakentän laajentaminen ja mahdollisuus limittää julkista ja yksityistä elämää 
uusilla tavoilla ovat yhtä tärkeitä tekijöitä elävän kaupunkimaisen keskustan luomisessa kuin 
laadukas julkinen tila.

 Ideoita on koottu tutustumalla suunnittelualueen kannalta relevantteihin esimerkkikohteisiin 
ja kaupunkisuunnittelun teoriaan. Opittuja periaatteita havainnollistetaan esittämällä muun 
muassa tekstein, kaavioin, kartoin, havainnekuvin ja pohjapiirroksin miten löydetyt toimivaksi 
havaitut ratkaisut olisivat toteutettavissa Lamminrahkan kokoisessa kunnanosassa.

 Ideointi on jaettu kahteen osioon. Aluksi tarkastellaan elävän keskustan kannalta olennaisim-
pien katutason sisätilojen ja korttelipihojen jäsentämistä ja käyttöjen järjestämistä. Toisessa 
osiossa pureudutaan julkisen katutilan suunnitteluperiaatteisiin ja liikenteen järjestämiseen 
viihtyisän kävely-ympäristön ehdoilla. Lopun suunnitelmaosiossa havainnollistetaan miten 
valitut ideat konkretisoituvat yleissuunnitelmaksi.

Kuva 9. Suunnittelualueen rajaus 
osayleiskaavaehdotuksen kartal-
la. Ratkaisuja on etsitty ensisijai-
sesti pääkadun varren C-, A1- ja 
TPA-alueille sekä julkisten palvelui-
den PY-alueelle. Suunnittelualue kat-
taa koko pääkadun varren katutilan.
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4.
“Kortteli on kaupunkiasumisessa yhteiselon muoto, vaikuttamisen taso ja kuluttamisen 
väylä. Kortteli on paikallisyhteisö, joka on kooltaan rajallinen. Oleellista on se, että 
asukkaat voivat oppia tuntemaan toisensa ja alue tuntuu naapurustolta (oma talo ja 
lähinaapurit)... Kortteli on myös palvelualusta, joka mahdollistaa lähipalvelut sekä 
kuluttajille (asukkaat) että palvelujen tuottajille.”    
           - Korttelitason kaupunki-innovaatiot 2011-

KATUTASON SISÄTILAT JA KORTTELIPIHAT

 Tässä osiossa käsitellään asumisen ja työnteon, va-
paa-ajan, kaupan ja palvelujen, yhteiseloa keskustakortte-
leissa tilallisesti ja toiminnallisesti. Esitettyjen ratkaisujen 
perimmäisenä tavoitteena on julkisen ja yksityisen elinpiirin 
limittäminen tavoilla, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja 
lisäävät yhteisöllisyyttä.
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Perinteinen keskustamainen lähestymistapa toimintojen sekoittamiseen on kauppa-asuintalo 
tai hybriditalo, jossa katutasoon sijoittuu kivijalkamyymälöitä. Tällaisessa ratkaisussa liiketilat 
toimivat melusuojana yläkerroksien asunnoille katuhälyä vastaan ja näyteikkunasta muo-
dostuu hallitseva tekijä rakennuksen katujulkisivussa. Asumisen ja liiketilojen toiminnot ovat 
selkeästi eriytettyjä sekä tilallisesti että visuaalisesti. Lisäksi kiinteistönomistuksen kahtiajako 
tekee asumisesta ja yrityksistä juridisesti eriytettyjä. Tämä hybridirakentamiseksikin kutsuttu 
periaate kumpuaa kuitenkin laajempana käsitteenä kaupunkirakenteellisesta ideoista, joissa 
pyritään eroon totutusta toiminnallisesta jaosta tontti ja korttelitasolla. Hybridi voi tarkoittaa 
mitä tahansa asumisen, kaupan ja palvelujen tilojen yhdistelmää; ääriesimerkkinä kauppa-
keskuksen ympärille rakentuva hybridikeskittymä. (Norvasuo 2010, s.277-281) 
 
 Luontevimmin palveluita ja asumista sekoittava rakentaminen sijoittuu solmukohtiin, joiden 
kautta ihmisvirrat kulkevat ja kaupankin kannalta samaan kokonaisuuteen on hyödyllistä 
yhdistää yleishyödyllisiä toimintoja, jotka luovat käyttäjävirtoja. Palveluiden ja kaupan tilojen 
saumaton jatkuvuus, joko fyysisenä ketjuna, tai vähintäänkin selkeän näköyhteyden kautta, 
on olennaista näiden virtojen ohjailun kannalta. (Norvasuo 2010, s.277-281) Puhtaasti kau-
pallisen kannattavuuden  ehdoilla toteutettuna tämä ihmisvirtojen keskittämisen tavoite johtaa 
helposti  suuntaukseen, jossa panostetaan ostoskeskuksen tyyppisiin,  logistisesti kaupan 
kannalta tehokkaisiin, mutta asumisesta irrallisiin ratkaisuihin, jotka perustuvat vahvasti hen-
kilöautoliikenteelle. Vastaavasti on muodostunut puhtaasti asumiseen keskittyneitä lähiöitä ja 
hyvinvointipalvelut ovat voimakkaasti keskittyneitä.
 
 Lähitulevaisuuden haasteet, kuten luonnonvarojen niukkuus ja toisaalta asumisen arvo-
jen muutos pakottavat uusiin avauksiin asumismuotojen kehittämisessä. Omavaraisuus 
resurssien suhteen ja paikasta toiseen liikkumiseen käytettävän energian minimoiminen 
tulevat olemaan  tärkeysjärjestyksessä nykyistä korkeammalla asumista suunniteltaessa. 
Kaupunkimaisen asumisen tarjoama vapaus ja vaihtelevuus ovat myös kokeneet uuden 
arvonnousun. Arvostetuimmat uudet esikaupungit muistuttavat kaupunkien kävelykeskus-
toja ja ostoskeskusten tilalle on syntynyt elämäntapakeskuksia, joissa toimisto- ja asuintilat 
vuorottelevat kauppojen kanssa. (Heinonen et al 2011, s.12) Asumisen ja muiden elämisen 
toimintojen keskittäminen tiiviimmin yhteen paikkaan ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että 
megakaupunkien kaltaiset supertiiviit yhdyskunnat olisivat ratkaisu haasteisiin. Pikemminkin 
kehittämällä pieniä kaupunkeja ja esikaupunkeja monikeskuksiseen suuntaan, jossa kaikki 
olennaiset palvelut ovat parin kilometrin säteellä, saavutetaan tulevaisuudessakin kestävä, 
mittakaavaltaan hallittava yhdyskuntarakenne. (Heinonen et al 2011, s.13) 

 Soveltamalla samoja omavaraisuuden ja saavutettavuuden periaatteita yksittäisen ihmisen 
kannalta hallittavampaan mittakaavaan, elämisen kannalta kaikkein olennaisimmat palve-
lut olisi luonteva sijoittaa asuinalueen tai korttelin yhteyteen, inhimillisen kävelyetäisyyden 
päähän ihmiseen katsomatta. Vaikka kaikkia palveluita ei ole realistista sijoittaa jokaiseen 
kortteliin, voisi kaupungin- tai kunnanosassa olla joitakin kaikille alueen asukkaille tuttuja kes-
kuskortteleita, jotka tarjoaisivat palveluita ja toimisivat tapaamispaikkoina vahvistaen alueen 
yhteenkuuluvuutta.

4.1 TAUSTAA KORTTELITASON IDEOINNILLE
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4.2 TILALLISET LÄHTÖKOHDAT

4.2.1 HOUKUTTELEVIEN TILOJEN KETJU JA ANKKURIT

 Sekoittuneiden toimintojen rakennukset ovat luonteva osa kaupungin tai kunnanosan kes-
kustaa, jossa asuminen ja palvelut ovat keskittyneimpiä. Parhaita sijainteja ovat luonnollisesti 
vilkaasti liikennöityjen katujen varret ja joukkoliikenteen pysäkkien ympäristöt. Kaupallisten ja 
julkisten palvelujen sijoittuminen lähelle toisiaan edistää kumpienkin käyttöä, lisäksi liiketilat, 
jotka sijaitsevat kahden vetovoimapisteen välillä, ovat menestyneempiä. On myös olennaista, 
että kivijalkatilojen ketju jatkuu yhtenäisenä ja kiinnostavana koko matkan. (Helsingin kau-
punki 2009, s.18-25) 
 
 Toimistot , virastot yms. toiminnot ja isojen kauppojen umpinaiset näyteikkunajulkisivut, jotka 
eivät sisällä sisäänkäyntejä tai potentiaalista tekemistä satunnaiselle jalankulkijalle ovat tilo-
jen ketjun kannalta kuollutta tilaa. Erikoisliikkeet, ravintolat ja muut elämyksiä tarjoavat paikat 
ovat puolestaan erityisen houkuttelevia sekä esteettisesti että toiminnallisesti.
 
 Katuympäristön viihtyisyydellä ja virikkeellisyydellä on suuri vaikutus etäisyyteen, jonka 
jalankulkija on valmis liikkumaan houkutuspisteiden välillä. Tähän ”tunne-etäisyyteen” (San-
tasalo 2014) vaikuttavat positiivisesti siistiys, hyvät katupinnoitteet,  toiset jalankulkijat katuti-
lassa ja ylipäätänsä miellyttävää kävely-ympäristöä luovat tekijät. Etäisyyttä lyhentää autoval-
tainen, meluisa ja turvaton ympäristö. Parhaiten jalankulun virtaavuus toteutuu siis kaduilla, 
jotka ovat selkeästi jalankulkijan reviiriä.
 
 Jalankulkemisen mielekkyyden kannalta on tärkeää, että päivittäin tarvittavat palvelut si-
joittuvat kävelyetäisyyden päähän kodista, pysäkeistä ja toisistaan. Santasalon tutkimusten 
mukaan luonteva etäisyys, jonka suurin osa ihmisistä on valmis kävellen siirtymään, on noin 
350 metriä. Läheisyys on kriittistä erityisesti päivittäistavarakauppojen sijoittumisen kannalta 
(Helsingin kaupunki, s.25).
 
 Osana ketjua voivat liiketilojen lisäksi toimia myös muut kaikille yhteiset tilat. Kunnalliset pal-
velut vetävät puoleensa ihmisvirtoja joista myös läheiset liikkeet hyötyvät. Korttelien yhteisti-
lat voivat avautua katutilaan ja tarjota tekemistä kaikille lähialueen asukkaille.

 Houkuttelevien tilojen ketjua tukevat luontevat päätepisteet, ankkurit ketjun päissä. Ankkurit 
ovat keskittyneempiä vetovoimapisteitä, joiden välillä on luonnollisesti enemmän liikennettä. 
Toiminnallisina ankkureina voivat toimia kaupan keskittymät ja julkiset, suuren kävijämää-
rän palvelut, kuten kirjasto, julkisen liikenteen asema tai pysäköintilaitos. Vetovoimatekijä 
voi olla myös kadun visuaalinen pääte, näyttävä rakennus kuten hotelli tai kirkko. (Heikkilä 
et al 1994, s.21) Aukio, jonka yhteydessä on mielekästä toimintaa on myös pätevä ankkuri. 
Ankkureille on olennaista nimenomaan ihmisvirtojen luominen kahden pisteen välille. Poltto-
pisteiden toiminnot eivät kuitenkaan saa kilpailla ketjun toimintojen kanssa, kivijalkaliikkeiden 
elinvoimaisuuden takaamiseksi.



20

REFERENSSI: STRØGET - HISTORIALLINEN KETJU

 Jalankulkijaa eteenpäin houkuttelevan, vaihtelevan ja ihmismit-
takaavaisen sekä jatkuvan kivijalkaliikkeiden ketjun periaatetta 
toteuttavan kadun malliesimerkkejä löytyy useiden Pohjoismaisten  
kaupunkien historiallisista kävely- / Shared Space -kaduista. Teok-
sessaan Great Streets (1995) yhdysvaltalainen kaupunkisuunnittelija 
Allan B. Jacobs nostaa pohjoismaiseksi hyvän historiallisen käve-
lykadun malliesimerkiksi erityisesti Kööpenhaminan keskustassa 
sijaitsevan Strøgetin. Vaikka tämä keskiaikainen ja kuuluisa käve-
lykatu voi tuntua kaukaa haetulta esikuvalta suunniteltaessa uuden 
kunnanosan keskustaa, siitä on nostettavissa monia ketjun ja ankku-
reiden toimivuuden kannalta olennaisia suunnitteluperiaatteita.
 
 Strøgetin 1,1 kilometrin pituutta rytmittävät neljä eri kokoista au-
kiota, joilla voi pysähtyä, oleskella ja tavata muita ihmisiä. Aukiona 
voi toimia suhteellisen pienikin poikkeama muuten pitkinä pätkinä 
johdonmukaisesti jatkuvalla kadulla. Kadun kapeus, keskimäärin 15 
metriä seinästä seinään, ja kaartuminen yhdessä rajaavien raken-
nusmassojen korkeuden kanssa pitävät suorat näkymät lyhyinä, 
mikä pitää kävelykokemuksen tuoreena. Maantasossa liiketilojen 
ketju jatkuu lähes yhtenäisenä koko Strøgetin matkalta. Katu alkaa 
ja päättyy keskeiselle julkiselle aukiolle, joita reunustavat ihmisvirtoja 
houkuttelevat toiminnot. (Jacobs 1995, s.20-27, 301) 
 
 Tanskalainen yhdyskuntasuunnittelija ja arkkitehti Jan Gehl puoles-
taan huomioi kirjassaan Life Between Buildings (2011) ihmisvirtojen 
liikkeestä Strøgetilla seuraavaa: vähiten jalankulkijoita kiinnostavia 
kohtia ketjussa ovat toimistot, pankit ja liikkeet joiden näyteikkunat 
ovat tylsiä ja sulkeutuneita. Puolestaan kohteet, jotka ovat suorassa 
vuorovaikutuksessa ympäröivään sosiaaliseen ympäristöön ja ihmi-
siin, kuten valokuvanäyttelyt, lehtikioskit ja vaatekaupat, vetävät liik-
kujia puoleensa. Kiinnostavinta katutilassa on lopulta kuitenkin muut 
ihmiset ja heidän touhunsa. (Gehl 2011, s.28-29) Suunnittelemalla 
ketju eheäksi ja houkuttelevaksi voidaan ruokkia tätä eloisuutta.

Kuva 10. Strøget kokonaisuutena: 1,1 
kilometrin matkaa rytmittävät pienet ja suuret 
pysähtymispaikat. Kokonaisuuden päissä 
julkisten rakennusten reunustamat aukiot.

Kuva 11. Strøgetin katutila lähempää: 
kapella kadulla suorat näköyhteydet 
ovat lyhyitä ja katutila vaihtelevaa, 
mikä korostaa etenemisen tuntua.
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REFERENSSI: JÄTKÄSAARI - TUORE 
KETJU

 Tuore kotimainen esimerkki vahvasti kivijalka-
tilojen elinvoimaisuuteen perustuvalle kau-
palliselle konseptille löytyy rakenteilla olevan 
Helsingin Jätkäsaaren kaupunginosasta. Jät-
käsaaren lähipalvelut sijoittuvat pääasiallisesti 
kivijalkaliikkeisiin, jotka tulevat muodostamaan 
jatkuvan ketjun ainakin toiselle puolelle vilk-
kaimpia katuja läpi kaupunginosan. Kivijalko-
jen toteutuminen on olennainen osa Helsingin 
kantakaupungin osaksi  rakentuvan Jätkäsaa-
ren imagoa ja tunnelmaa. Alueen keskelle 
kaavailtu sekoittuneiden ja osittain asukas-
lähtöisten toimintojen keskuskortteli toimii 
alueen sydämenä ja sisältää alueen ainoan 
suuremman kaupallisen keskittymän. Kuvassa 
rajatulla Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren 
alueella kaikki toimitilat hotelleja ja toimistoja 
lukuunottamatta sijoittuvat kivijalkoihin. (Hel-
singin kaupunki 2009, s.5, 11-12)

 Sovellettaessa jatkuvan ketjun periaatetta 
pienemmälle alueelle täytyy ottaa huomioon, 
että palvelujen kysyntäkin on vastaavasti 
pienempää. Suuret palvelukeskittymät syövät, 
varsinkin asukasmäärän ollessa pienempi, 
pohjaa kivijalkaliikkeiden kannattavuudelta. 
Kokonaisuuden toimivuuden takaamiseksi 
houkuttelevat ja asukkaita palvelevat paikat 
tulee sijoittaa tasaisesti ketjun varrelle. Myös 
esimerkiksi korttelien yhteistalojen kaltaiset 
yksityisemmät tilat voivat toimia ketjua tuke-
vina elementteinä. Ankkurien ei myöskään 
tarvitse toimiakseen olla suuria kaupallisia 
keskittymiä; mitkä tahansa toiminnot, jotka 
houkuttelevat ja tuovat ihmisiä samalle paikal-
le voivat toimia ankkureina.

YHTEENVETO - KETJUT JA 
ANKKURIT:

- yhtenäisenä jatkuva houkuttelevien 
paikkojen ketju katutasossa

- ketjun päissä ihmisvirtoja houkuttele-
vat ankkurit

-ketjuun ei tulisi jättää  yli 25 metrin 
aukkoja

- realistinen kävelyetäisyys, jonka 
asukas liikkuu jalan ostoksille, on 350 
metrin suuruusluokkaa

Kuva 12.
Liiketilojen kaavailtu sijoittuminen katujen 
varsille Jätkäsaaressa. Keskellä aluetta 
ankkurina toimiva sekoittuneiden toimintojen 
keskuskortteli.

Kuva 13. Kivijalkatilojen ketju 
katutasossa: Liian suuret väli-
matkat tilojen välissä katkaise-
vat kokonaisuuden jatkuvuu-
den. Välien ei tulisi olla yli 25 
metriä (Santasalo 2014).

keskuskortteli
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4.2.2 YHTEISTILOJEN SIJOITTUMINEN

 Yhteistilojen sijoittamiselle korttelin sisällä on monia toteutus-
tapoja, jotka vaikuttavat niiden saavutettavuuteen, näkyvyy-
teen ja yksityisyyden tasoon. Yhteisöasumisen tapoja kar-
toittaneessa MONIKKO-hankkeessa toteutustavat kiteytettiin 
viiteen arkkityyppiin asuntojen ja yhteistilojen välisen sijainnin 
ja yhteyksien perusteella: pihapiiri, tori, kylä, basaari ja keko. 
Pihapiiri-tyypin kaltaisessa keskitetyssä ratkaisussa yksityisen 
ja yhteisen välillä on tyypillisesti selkeä raja ja yhteistilat ovat 
kaikkien nähtävissä. Etuja keskittämisessä ovat muun muassa 
meluhaittojen minimointi ja mahdollisuus vuokrata tilat ulkopuo-
liseen käyttöön ilman häiriötä asumiselle. Yhteistilojen hajaut-
taminen Tori-tyypin kohteissa puolestaan mahdollistaa tilojen 
joustavamman käytön eri toimintoihin samanaikaisesti, mutta 
yksityisen ja yhteisen raja on vaikeammin hallittavissa. Laajem-
missa naapurustoissa toimivin vaihtoehto onkin useimmiten eri 
toteutustapojen yhdisteleminen Kylä-tyypin mukaisesti, jossa 
pienemmillä asuntoklustereilla on omat yhteistilansa ja kluste-
reiden ryhmällä isompi, julkisempi yhteistila. (Helamaa, Pylvä-
nen 2012, s.73, 76, 86, 92) ”Kylän” periaate on sovellettavissa 
eri mittakaavatasoilla yksittäisestä kerrostalosta kokonaiseen 
asuinalueeseen; olennaista on eri yksityisyystasojen mahdollis-
taminen.

Yhteisöllisyyden korostaminen ei ole tällä hetkellä tyypillistä 
suomalaiselle kerrostalorakentamiselle; yhteistilat ovat useim-
miten talokohtaisia, kooltaan ja varustukseltaan vaatimattomia 
sekä piilossa paitsi ohikulkijoiden, mutta myös asukkaiden 
katseilta. Tavoiteltaessa elävää, toiminnoiltaan sekoittunutta 
keskustakorttelia, yhteistilat ovat kuitenkin avainasemassa eri 
ihmisryhmien ja toimijoiden välisen kanssakäymisen rohkaise-
misessa. Tuomalla yhteistilat näkyväksi ja luontevaksi osaksi 
korttelia ja avaamalla ne myös lähialueen asukkaille ja satun-
naisille ohikulkijoille on mahdollista luoda uudenlaista, hedel-
mällistä puolijulkista tilaa. 
 

Kuva 14.
Yhteistilojen sijoittamisen periaatteita.
Yhteistilat punaisella.

pihapiiri

tori

kylä

basaari

keko
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REFERENSSI: KOTIPEHKU - YHTEISTALO

 Kotipehkun 35 rivitaloasunnosta muodostu-
vassa asuinyhteisössä Tampereen Hallilassa 
yhteistilat on keskitetty erilliseen taloon, joka 
on kadulta päin katsottuna alueen näkyvin 
osa ja avautuu sekä kadulle että sisäpihalle. 
Yhteistalossa toimii päivisin päiväkoti ja iltaisin 
se on asukkaiden harrastuskäytössä. Asuina-
lue on rakennettu vuonna 1992; alkuperäiset 
asukkaat osallistuivat suunnitteluun tuloksena 
lapsiystävällinen ja kodikas pihapiiri. (Hela-
maa, Pylvänen 2012, s.30, 75)

 Yhteistilojen käyttöastetta saadaan lisättyä 
panostamalla niiden saavutettavuuteen ja 
laatuun.  Keskittämällä yhteistiloja alue- tai 
korttelikohtaisesti yhteen paikkaan niiden hah-
motettavuus paranee; uusillekaan asukkaille 
ei jää tällöin epäselväksi missä tilat sijaitsevat. 
Yhteistilojen sijoittaminen keskeisesti ja hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle edistää spontaane-
ja kohtaamisia ja tätä kautta yhteisöllisyyttä. 
Erityisesti laajemmalla, usemmasta korttelis-
ta muodostuvalla alueella, yksi yhteistalo ja 
pienempien asuntoklusterien omat yhteistilat 
ovat luonteva ja selkeä ratkaisu. Käynti yh-
teistaloon on ulkokautta ja se luo ympärilleen 
yhteistä pihatilaa ja muodostaa alueen sydä-
men. Ollessaan yhteydessä katutilaan talon 
ympäristö voi toimia myös luontevana rajapin-
tana julkisen ja yksityisen elämän välillä.

Kuva 15.
Periaatekuva yhteistilojen keskittämises-
tä korttelikokonaisuuden mittakaavassa: 
hajallaan olevat tilat keskitetään näkyvään 
yhteistaloon ja kulkureittien varsille.

Kuva 16.
Kotipehkun yhteistalon sijoit-
tuminen suhteessa ympäröi-
vään alueeseen

Yhteistalo

Kotipehku

Asutusta
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REFERENSSI: SARGFABRIK - YHTEIS-
TILAT OSANA KERROSTALOA

 Vuonna 1996 valmistuneessa Sargfabri-
kin yhteisöllisessä asuinkorttelissa Wienis-
sä toteutuu esimerkillisesti yhteisten tilojen 
avaaminen julkiseen katutilaan. Tiivis 
umpikortteli avautuu  katutilaan sinänsä 
kapean porttikongin kautta, mutta sisään-
käynnin yhteydessä on kaikille avoin ravin-
tola, joka kutsuu korttelin sisään. Korttelin 
monipuoliset yhteistilat ovat avoinna myös 
vieraille. (Helamaa, Pylvänen 2012, s.31)

YHTEENVETO - YHTEISTILOJEN
SIJOITTUMINEN:

- yhteistilojen volyymin keskittäminen

- yhteistilojen sijoittaminen tärkeimpien kulkureittien varrelle

- tärkeimpien yhteistilojen sijoittaminen julkisen tilan rajapintaan, kaikkien ulottuville

Kuvat 17 ja 18. Yleisöllekin avoin kahvila Sargfabrikin porttikongin yhteydessä.

Kuva19. Sargfabrikin tilojen sulautuminen korttelin 
massaan katutasossa.

Kahvila
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4.2.3 KORTTELIPIHAT

 Suunniteltaessa uutta kaupunkimaista asumista metsän siimekseen luonto ja urbaanius 
kohtaavat  sulavasti myös korttelien pihoilla. Kun korttelit ovat yhteydessä vihervyöhykkeisiin 
niiden piholla on potentiaalia toimia sekä puistomaisina kotipihoina että osana kaikille yhteis-
tä julkista katutilaa, urbaaneina kohtaamisten ja tekemisen paikkoina. 
 
 Pihojen liittäminen osaksi laajempaa kevyen liikenteen verkostoa on yksi keino vahvistaa 
alueen yhteisöllisyyttä; vapaampi kuljeskelu tekee naapurikorttelitkin tutuiksi ja tarjoaa vaih-
televuutta ulkona oleskeluun ja edistää epämuodollisten kohtaamisten todennäköisyyttä. 
Kaupunkimaisella alueella korttelirakenteen sisäisen reitistön tulisi olla luonteeltaan kaikille 
yhteistä, muttei varsinaisesti julkista. Reitit toimivat kohtaamispaikkana korttelin asukkaiden 
ja laajemman alueyhteisön kanssa. Avaamalla korttelit puistoihin vihervyöhykkeet jatkuvat 
katkeamattomina pihoille ja niitä pitkin kulkevat polut lomittuvat osaksi korttelien sisäistä 
reitistöä. Vastavuoroisesti luomalla riittävästi avauksia pihoilta katutilaan ohikulkijat voivat 
helposti puikahtaa korttelin sisäiseen maailmaan. 
  
 Asukkaille pihojen tulee kuitenkin olla selkeästi rajattua positiivista tilaa, joka tuntuu omalta 
ja turvalliselta. Esimerkiksi korkeuseroja hyödyntämällä pihoja voidaan jakaa yksityisyyden 
tasoltaan erilaisiin vyöhykkeisiin. Julkisin vyöhyke, jonne myös ohikulkijoiden tuntuu luon-
tevalta poiketa, voi toimia asukkaiden yhdessä tekemisen ja pienimuotoisten järjestettyjen 
tapahtumien, kuten pihamyyjäisten tai elokuvailtojen, areenana. Myös puutarhanhoito voi 
toimia korttelin asukkaita yhteen tuovana aktiviteettina. Suojaisampaan osaan pihasta muo-
dostuvat rauhallisemmat oleskelun paikat ja lasten leikkipaikat.
  
 Suurien maanpäällisten pysäköintikenttien välttäminen on tärkeä kriteeri korttelipihojen 
viihtyisyyden takaamiseksi. Autopaikoitusnormeja keventämällä, kansiratkaisuilla ja paikoi-
tuksen keskittämisellä pihojen ulkopuolelle korttelin suojiin vapautuu enemmän oleskelutilaa. 
Runsas avoin tila mahdollistaa aiemmin mainitun muunneltavuuden asukkaiden toiveiden 
mukaan ja eriluonteisten osapihojen muodostamisen. Avaruus mahdollistaa tarvittaessa, jos-
kaan ei toivottavasti, myös autopaikkojen lisäämisen korttelin suoraan yhteyteen kysynnän ja 
asukasrakenteen muuttuessa.

Kuva 20.
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Kuva 21.
Periaate korttelipihan jäsentämiseksi: Jul-
kisempi piha (Piha 1) limittyy osaksi kadun 
maailmaa ja toimii alustana järjestetylle toi-
minnalle sekä hyötypuutarhoille. Yksityisempi 
piha (Piha 2) limittyy osaksi viherverkkoa 
ja virkistysväyliä ja toimii rauhallisempana 
oleskelun ja leikin paikkana.

Kuva 22.

Kuva 23.

Kuva 26.

Kuva 25.
Kuva 24.
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REFERENSSI: EKO-VIIKKI - VEHREÄT PIHAT

 Helsingin vuonna 2004 valmistunut 2000 asukkaan 
ekologisesti suunniteltu kaupunginosa ei saavut-
tanut kaikkia kunnianhimoisia tavoitteitaan, mutta 
hankkeen kokemuksista on nostettavissa monia 
hyviä suunnitteluperiaatteita. Se on tähän mennessä 
merkittävin kestävän rakentamisen hanke Suomessa. 
(eko-boxi.safa.fi  2012)  
 
 Eko-Viikissä kaikki korttelipihat ovat suorassa yhtey-
dessä asuinalueelle työntyviin puistovyöhykkeisiin. 
Korttelien ekologisuutta edistetään muun muassa 
mahdollistamalla pienimuotoinen viljely sekä pihoilla 
että puistoissa ja ohjaamalla sadevedet viljelysten 
kasteluvedeksi. Lisäksi autopaikkaedellytys tonteilla 
on erityisen vaatimaton, vain yksi autopaikka 160 
kerrosneliötä kohden, joskin laajennusvara oli osoi-
tettava rakennuslupaa haettaessa. Rakennustasolla 
yksinkertainen, mutta toimivaksi todettu ekologisuu-
den lisäämiskeino ovat myös rappukohtaiset saunat 
ja pesutilat ylimitoitettujen kylpyhuoneiden sijaan. 
Puolet korttelien yhteistiloista on sijoitettu asukas-
taloihin, jotka erikoistuvat eri toimintoihin. (Hakaste 
2004, s.26-27, 33-34)

Muita Eko-Viikin korttelien maankäytön periaatteita:
- kortteleita rajaavat kadulle päin korkeammat raken-
nukset
- korttelien sisäosissa matalampia rakennuksia
- korttelien selkärankoina pihakadut
- talot suunnattu mahdollisimman hyvin etelään
- pihakadut ja viljelypalstat kaikille yhteisiä, tonttipihat 
yksityisiä

 Eko-Viikin konseptin onnistumista on arvioitu muun muassa alueen valmistumisvuonna 
julkaistussa Helsingin kaupunkisuunnittelun ja Ympäristöministeriön raportissa Eko-Viikki – 
Tavoitteet, toteutus ja tulokset (2004), johon edelläkin viitataan. Uuden alueen suunnittelun 
kannalta tärkeitä johtopäätöksiä ovat esimerkiksi asukkaiden aktiivisuuden ja yhteistoiminnan 
tärkeys alueen kestävyyden kannalta sekä selkeän arkkitehtonisen otteen olellisuus avoi-
messa kaupunkirakenteessa, yksityisen ja julkisen tilan rajapinnassa. Viljelymahdollisuudella 
todettiin olevan tärkeä sosiaalinen ja alueidentiteetillinen merkitys. (Hakaste 2004, s.33, 35, 
41)
 
 Noteerattavaa on myös se, että lopulta esimerkiksi mahdollisuutta autopaikoituksen vähen-
tämiseen tontilla ei yleensä käytetty, vaan kaikki myytävät paikat toteutettiin. Eko-Viikkiä ei 
ollut riittävää tarvetta markkinoida erityisen ekologisena asuinalueena; halukkaita ostajia löy-
tyi joka tapauksessa pääkaupunkiseudulla. (Hakaste 2004, s.33, 42) Viihtyisien hyötypihojen 
toteutuminen vaatii siis motivaatiota myös rakennuttajan taholta

Kuva 27.
Eko-Viikin kartta. Korostettuna aluetta jäsen-
tävät puistovyöhykkeeltä työntyvät vihersor-
met (vihreät nuolet) ja katuvyöhykkeeseen 
liittyvät tonttikadut (ruskeat nuolet).
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YHTEENVETO - KORTTELIPIHAT:

- yksityinen ja julkinen, metsäinen ja urbaani limittyvät korttelipihoilla...

- ...piha on kuitenkin jaettavissa selkeästi myös yksityisempiin ja julkisempiin osiin

- pihat ovat osa kevyen liikenteen väylästöä

- pihoilla on tilaa hyötypuutarhoille ja muulle asukaslähtöiselle toiminnalle ja tapahtumille

Kuva 28. Viljelypalsta vihersormessa.

Kuva 29. Tonttipihan luonnonläheisyyttä.
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4.3.1 TILOJEN VUOROTTAISKÄYTTÖ

 Tilojen vuorottaiskäytöllä, eli samojen tilojen hyödyntämisellä eri käyttäjäryhmien toimesta 
eri aikoina, saadaan korttelien yhteistiloihin ja julkisiin tiloihin elämää vuorokauden ympäri. 
Vuorottelu on perusteltua sekä  taloudellisesti että sosiaalisesti: käyttäkustannukset eivät jää 
yhden toimijan kontolle ja eri käyttäjäryhmien toimintakentät limittyvät, mikä on kokonaisuu-
den osalta vielä olennaisempi seikka. 
 
 Tyypillinen tapa käyttää julkisia tiloja vuorotellen ovat esimerkiksi erilaiset iltapäiväkerhot 
koulun tai päiväkodin tiloissa. Monet koulu- tai työpaikkaruokalat toimivat iltaisin ja viikonlop-
puisin ravintoloina ja kokoustiloina. Vuorottaiskäyttö ei kuitenkaan ole niin yleistä ja näkyvää 
kuin se voisi olla. Uudella alueella on mahdollisuus lähteä edistämään näitä hyviä toiminta-
periaatteita koskemaan laajemmaltikin käyttämättöminä olevia tiloja. Esimerkiksi toimistot ja 
muut viikonloppuisin tyhjillään olevat liiketilat ovat yksi pitkälti käyttämätön voimavara. Firmat 
voisivat esimerkiksi luovuttaa tilansa viikonloppukäyttöön oman alansa osaajille palveluksia 
vastaan (Heinonen, Ruotsalainen 2012, s.37). Myös keskitettyjä korttelien yhteistiloja voi 
vuokrata ulkopuolisille.
 
 Kaupallisen ja yleishyödyllisen toiminnan vuorotellessa on tärkeää, että tilat ovat riittävän 
laadukkaita  ja houkuttelevia myös kaupalliseen käyttöön. Myös saavutettavuus ja näkyvyys 
ovat tärkeitä tekijöitä tilojen tehokkaan käytön kannalta. Kaupunkisuunnittelun keinoin voi-
daan varmistaa, että potentiaaliset tilat ovat otollisimpien väylien varsilla ja näkyvästi läsnä 
julkisessa tilassa. Vuorottaiskäytön mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat, mutta vaati-
vat toimiakseen selkeät pelisäännöt eri käyttäjäryhmien kesken. 

REFERENSSI: KOTIPEHKU – YHTEISTALON 
VUOROTTAISKÄYTTÖ

 Yhteistiloja käsiteltäessäkin mainittu Tampereen Koti-
pehkun asuinalueen yhteistalo on hyvä esimerkki pienen 
mittakaavan vuorottaiskäytöstä. Talo toimii päiväsaikaan 
lähialueen lasten päiväkotina ja iltaisin ja viikonloppuisin 
asukkaiden oleskelu- ja harrastustiloina (Helamaa, Pylvä-
nen 2012, s.30).
 Talossa sijaitsee päiväkodin lisäksi pesula, sauna, puu-
verstas, bändikämppä, harrastustila ja kuntosali. Yksi-
tyinen päiväkoti on avoin myös muille kuin Kotipehkun 
asukkaiden lapsille. Päiväkodin asiosta päättää päivä-
kotiyhdistys, johon voi kuulua sekä asukkaita että lasten 
vanhempia. Päiväkodin sekä muiden yhteistilojen ylläpi-
dosta huolehtii puolestaan Kotipehkun asukasosuuskun-
ta, johon liittymällä saa tilat käyttöönsä ja siivousvuoron. 
(kotipehku.net 2014)
 Kotipehkun periaatetta soveltamalla olisi mahdollista 
organisoida laajemmankin asuinalueen asukastalojen 
vuorottaiskäyttö sekä järjestetyn palvelun että asukasläh-
töisen toiminnan paikkana. 

Kuva 30.
Kotipehkun yhteistalon käytön organisaatio.

4.3 TILOJEN KÄYTTÖ
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REFERENSSI: VUOREKSEN KOULUKES-
KUS – JULKISEN RAKENNUKSEN VUO-
ROTTAISKÄYTTÖ

 Vuoreksen vuonna 2014 valmistunut 
koulukeskus toimii lähialueen asukkaita pal-
velevana monitoimitalona tarvittaessa ympäri 
vuorokauden. Sen suunnittelussa on pyritty 
ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 
myös tilojen iltakäyttö ja koulukeskus on täten 
hyvä esimerkki suuremman mittakaavan vuo-
rottaiskäytölle. Keskuksen laajuus, noin 20000 
neliömetriä, mahdollistaa iltakäyttötilojen 
hajasijoittamisen ja sitä kautta eriluonteisten 
toimintojen samanaikaisuuden. Koulukeskus 
on mitoitettu 1200 oppilaalle 1.-9. luokilla, sa-
dalle päiväkotilaiselle ja kuudellekymmenelle 
esikoululaiselle. (Lakka 2012, s.3)
 
 Vuoreksen koulukeskuksessa iltakäytössä 
ovat liikuntasali, jonka yhteydessä on kuntosa-
li, auditorio ja aineopetuksen luokat sekä mo-
nitoimitila pääaulan yhteydessä. Rakennuk-
sessa sijaitsevat kouluterveydenhuollon tilat 
tarjoavat terveyspalveluja kaikille Vuoreksen 
asukkaille. Monitoimitila toimii iltaisin nuorisoti-
lana. (Lakka 2012, s.5-7)
 
 Tärkeimpiä Vuoreksen koulukeskuksesta joh-
dettavia suunnitteluperiaatteita ilta-, viikonlop-
pu- ja lomakäytössä oleville tiloille ovat niiden 
sijoittaminen liikenneväylien varrella ja niiden 
erilliset sisäänkäynnit. Uutta aluetta ajatellen 
tällaisen palvelukeskittymän vuorottaiskäyttöä 
ja saavutettavuutta voisi viedä vielä pidemmäl-
lekin, esimerkiksi ruokailutilat voisivat toimia 
iltaisin ravintolana.

Kuva 31.
Iltaisin viikonloppusin ja lomakausina yleisön 
käytössä olevat tilat Vuoreksen koulukeskuk-
sessa.

YHTEENVETO - VUOROTTAISKÄYTTÖ:

- vuorottaiskäytöstä sekä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä

- tilojen saavutettavuus ja muokattavuus tärkeitä tekijöitä vuorottaiskäytön toteutuksen kannalta

- asuinkorttelin yhteistilat voivat toimia alustana yleisille palveluille

- julkisten rakennusten tilat hyödynnettävissä iltaisin, viikonloppuisin ja lomakausina
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4.3.2 TILOJEN PÄÄLLEKKÄISKÄYTTÖ JA KÄYTÖN
ORGANISOINTI

 Tilojen päällekkäiskäytön tai yhteiskäytön 
pääperiaate on toisistaan hyötyvien toimijoi-
den ja toimintojen yhteentuominen. Tyypillinen 
esimerkki on erilaisten palveluiden tuominen 
samaan tilaan; kioski voi toimia samalla postin 
noutopisteenä. Päällekkäiskäyttö voi tarkoittaa 
myös eri käyttäjäryhmien yhteiseloa samassa 
tilassa. Esimerkiksi lasten päiväkoti voi sijaita 
osittain samoissa tiloissa kuin vanhusten palve-
lutalo, näin kumpikin osapuoli hyötyy toistensa 
läheisyydestä ja henkilökunnan resursseja 
säästyy. 

 Päällekkäiskäyttö voi olla myös julkisen ja yksi-
tyisen elämän limittämistä. Luomalla rajapintaa 
asumisen ja työnteon välille, yksinkertaisimmil-
laan vaikkapa yhteisen oleskelu- ja ruokailutilan 
muodossa, saadaan aikaan yhteinen intressi 
asukkaiden ja yrittäjien välille. Molemmat osa-
puolet hyötyvät rahallisesti kun tila on useam-
min hyötykäytössä tyhjänä seisomisen sijaan 
ja vastuu tilan viihtyvyydestä ja siisteydestä on 
jaettu. Työn ja vapaa-ajan limittyessä tulevai-
suudessa yhä vahvemmin toistensa lomaan 
(Åkerblom, Hälikkä 2011, s.17) näiden kol-
mansien tilojen merkitys kasvaa myös etätyön 
paikkoina. Kiinteiden, rajattujen liiketilojen ja 
yhteisten, muunneltavien etätyötilojen rinnakkai-
selo voikin luoda aivan uudenlaista yrittämistä. 
Tilojen yhteiskäyttö avaa myös alueen nuorille 
mahdollisuuden päästä näkemään työelämää ja 
vastavuoroisesti työntekijöille mahdollisuuden 
tulla selkeämmäksi osaksi paikallisyhteisöä. 

päiväkoti

senioritalon yhteistilat

yhteiset päivähoidon ja
seniorien oleskelutilat

asuminen

 Turun yliopiston Elävä esikaupunki -hankkeen toisessa tulevaisuusklinikassa Ihmisten 
kaupunki 2030 (2012) yhdeksi tärkeimmistä uudenlaisen esikaupungin kehittämiskohteista 
nähtiin nimenomaan uudenlaiset, eri toimintoja yhdistävät hybriditilat. Päällekkäiskäytön kaut-
ta esimerkiksi sukupolvien välinen vuorovaikutus ja paikallisdemokratia vahvistuisivat. Klini-
kassa korostettiin asukkaiden toimintaa uusien ideoiden ja yhteistoimintojen synnyttäjänä. 
Yhteisissä tiloissa tekemistä ohjaisivat sisäiset kannustimet ylhäältä määrättyjen sijaan.
 Mahdollisia päällekkäisten toimintojen tiloja voisivat olla esimerkiksi yhteinen kauppa alueen 
pienyrittäjien tuotteille (Heinonen, Ruotsalainen 2012, s.35), monitoimiostari, jossa vaikkapa 
lähikauppa, pop-up kauppa, kirpputori ja nettikaupan noutopiste sijoittuvat samaan tilaan 
(Mäenpää 2010) tai etätyöhubi, jossa on käytettävissä laadukkaita toimistovälineitä pientä 
maksua vastaan. Korttelien yhteistilojen harrastemahdollisuudet voisi avata myös ulkopuoli-
sille.

toimisto

asuminen

yhteiset etätyötilat

Kuva 32. Periaatekuva: eriytetystä päiväko-
dista ja palvelutalosta yhdistettyyn versioon.

Kuva 33. Periaatekuva: etätyötilat asumisen 
ja työnteon rajapintana.

asuminen

asuminen

asuminen
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 Päällekkäis- ja vuorottaiskäyttöjen muodostu-
misen kannalta on tärkeää luoda myös alueen 
asukkaita palvelevaa tietoa jakavaa infrastruk-
tuuria. Helpoimmillaan tämä tarkoittaa nettipal-
veluita, jotka välittävät tietoa yhteisten tilojen 
saatavuudesta ja varaamisesta. Myös saman-
henkisten ihmisten tavoittaminen lähialueella 
voi toimia kipinänä yhteistoimintaan. Tiedottami-
sen ja toiminnan järjestämisen moottoreina voi-
sivat toimia uudenlaiset, totuttua aktiivisemmat 
asukasyhdistykset. (Heinonen, Ruotsalainen 
2012, s.36-38) Yhdistykset paitsi tiedottaisivat 
ulospäin korttelin yhteistilojen saatavuudesta ja 
järjestäisivät toimintaa mutta myös kommuni-
koisivat keskenään muodostaen suuremman, 
koko kaupunginosan kattavan kokonaisuuden. 
Eri kortteliyhdistysten vastuuhenkilöiden kans-
sakäyminen vaikkapa yhteisissä kokouksissa 
lisäisi tietoisuutta ja toivottavasti myös vähentäi-
si nurkkakuntaisuutta.

Kuva 35. Keskenään kommuni-
koivat asukasyhdistykset jakavat 
tietoa korttelien yhteistilojen saata-
vuudesta ja tapahtumista. Yhteis-
toiminta paitsi helpottaa tilojen 
käytön organisointia mutta myös 
lisää yhteisöllisyyttä.

ASUKASYHDISTYS A

ASUKASYHDISTYS B

ASUKASYHDISTYS C

ASUKASYHDISTYS D

KAUPUNGIOSA-
YHDISTYS

-Päivähoito
-Neuvola

LA
PSIPERHEET

SE
NIO

RIT

YHTEIS
TILA

T

-Terveyspalvelut
-Liikunta

ASUMINEN

LII
KET

OIM
IN

TA

YHTEIS
TIL

AT

-Kuntosali, pesutupa

Kuva 34. Kaavio asumisen ja työnteon tai eri 
ihmisryhmien välisistä mahdollisista syner-
gioista.
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REFERENSSI: HOGEWEYN DEMENTIAKORTTELI 
- HOIVATILOJEN PÄÄLLEKKÄISKÄYTTÖ

 Weespin 18000 asukkaan pikkukaupungissa Amsterda-
min liepeillä sijaitseva Hogeweyn muistisairaiden hoitokoti 
on ennakkoluuloton ja uraauurtava konsepti vanhusten-
hoidon uudenlaiselle järjestämiselle. Se on samalla hyvä 
esimerkki tilojen päällekkäiskäytölle; kylämäinen kokonai-
suus pitää sisällään muun muassa kampaamon, teatterin, 
ravintolan ja marketin, jotka ovat avoinna kaikille Weespin 
asukkaille. Luonnollisen jokapäiväisen elämän puitteet 
muistisairaille luomaan rakennettu ympäristö palvelee 
sellaisenaan myös normaalin toimintakyvyn omaavia pai-
kallisia. Palveluiden tarjoaminen maksua vastaan myös 
ulkopuolisille on paitsi taloudellisesti perusteltua, mutta 
myös tärkeä osa kodikkaan ympäristön luomisesta muis-
tisairaille. Hoitopaikka Hoegeweyssä ei ole kalliimpi kuin 
muuallakaan Hollannissa. (Rupprecht 2012)
 
 Vaikka Hogeweyn kaltaisia, uraauurtavaa konseptia 
toteuttavia hoitopaikkoja ei joka kaupunginosaan pystyte-
täkään, kalleimpien tilojen päällekkäiskäyttöä eri ihmisryh-
mien toimesta voi toteuttaa myös pienemmässä mittakaa-
vassa.

Kuva 36. Paikalliset asukkaat käyttävät 
Hogeweyn palveluja ja ovat läsnä muistisai-
raiden jokapäiväisessä elämässä.

YHTEENVETO - PÄÄLLEKKÄISKÄYTTÖ JA KÄYTÖN ORGANISOINTI:

- tilojen päällekkäiskäytöllä säästetään kaikkien osapuolten resursseja

- päällekkäiskäytöt limittävät yksityistä ja julkista toimintakenttää ja tuovat eri ihmisryhmiä yhteen

- tilojen päällekkäis- ja vuorottaiskäytön organisointi vaatii tiedottamista ja aktiivisuutta tilojen hallitsijoilta

Kuva 37. Hogeweyn yleisölle avoimet tilat 
katutasossa. Tilat aukeavat sisäpihalle, jolle 
on käynti turvallisuussyistä valvotun pääsi-
säänkäynnin kautta. 
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4.3.3 YHTEISTILOJEN KÄYTTÖ

 Yhteis- tai asukastaloja on rakennettu Suomessa ennenkin, mutta käytännöstä on luovuttu 
vajaakäytön ja myytävien neliöiden ”haaskaamisen” vuoksi. Tilojen rakentaminen sinänsä ei 
olekaan tae yhteisöllisyyden kehittymiselle. Yksittäistä tilallista kikkaa tärkeäpi tekijä onkin 
laajempi asukkaan toimijuuden vapautus ja oikeus vaikuttaa omaan lähiympäristöön.
 Yhteisöllistä asumista tutkineen MONIKKO -hankkeessa tehtyjen huomioiden mukaan hyvän 
yhteisöllisen lähiympäristön perusta on sekoittunut asukasrakenne johon kuuluu eri ikä- va-
rallisuus- ja etnisiä ryhmiä. Muita tärkeitä periaatteita ovat kaikkien asukkaiden käytettävissä 
olevat korttelipihat, joita heillä on oikeus muokata ja korttelikohtaiset yhteistilat. Asumisen 
ja erilaisten palveluiden sekoittamisella, esimerkiksi päiväkodin ja palvelutalon osittaisella 
yhdistämisellä, on myös yhteisöllisyyttä edistävä vaikutus. (Helamaa, Pylvänen 2012, s.26)

 Edellä mainitun kaltaisessa lähiympäristössä asukkaita saadaan ohjattua kohti yhteisölli-
syyttä ilman usein vastenmieliseksi koettua sitoutuneisuutta. Riittävän suuressa ryhmässä 
asukkaiden osallistuminen voi vaihdella hyvinkin paljon ilman että yhteisön toimivuus vaaran-
tuu (Helamaa, Pylvänen 2012, s.50). Yhteisöllisyydellä on positiivinen vaikutus asukasaktiivi-
suuteen ja korttelin toimintaan. Korostamalla asukkaan oikeutta kaupunkitilaan ja ulottamalla 
asukkaan toimintakenttä oman asunnon ulkopuolelle tehdään samalla mielekkääksi yhteises-
tä tilasta huolehtiminen. 

 Millaista toimintoja yhteistilojen sitten tulisi mahdollistaa? Yleisimpiä tiloja ovat erilaiset 
verstaat ja harrastetilat sekä yleinen kokoontumissali, jossa voidaan järjestää tapahtumaa lai-
dasta laitaan. Myös käytännönläheisemmät toiminnot kuten pyykkäys ja saunominen voivat 
edistää yhteisöllisyyden muodostumista. Yhteiset sauna- ja pyykkitilat vapauttavat samalla 
kerrosalaa asumiseen. Olennaisinta yhteistilojen suunnittelussa on kuitenkin monikäyttöisyys 
ja muunneltavuus asukkaiden tarpeiden mukaan. (Helamaa, Pylvänen 2012, s.60) 
 Yhteisöt, joilla on käytössään harraste- ja muita tiloja, voivat toimia myös alueellisina kulttuu-
rikeskuksina. Esimerkiksi Sargfabrikissa Wienissä asuinkorttelliin on integroitu yleinen sauna, 
uima-allas, päiväkoti, ravintola, kirjasto, konserttisali ja ruokasali, jotka ovat auki vieraillekin. 
(Helamaa, Pylvänen 2012, s.31) 

Kuva 38. Esimerkki asuk-
kaan toimintakentän laa-
jentamisesta korttelitasolla: 
asunnon lisäksi omaksi 
koettua toimintaa on pihalla, 
yhteistalossa ja asukkaiden 
yhteiskaupassa.

asunto puutarha

harrastus-
tila

yhteiskauppa
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REFERENSSI: WOHNHOF ORASTEIG - 
MITÄ SINÄ HALUAISIT TEHDÄ NAAPURIE-
SI KANSSA?

 Wohnhof Orasteigin asuinkortteli Wienissä on 
2009 valmistunut sosiaalisen asumisen kohde, 
jonka asunnot ovat tavanomaisia kunnan vuok-
ra-asuntoja. Esimerkillisen projektista tekee tapa, 
jolla ennestään tuntamattomien asukkaiden 
yhteisöä alettiin ohjatusti rakentamaan pari kuu-
kautta ennen muuttoa.  Asukkaat saivat yhdessä 
päättää ennestään määrittelemättömien yhteis-
tilojen tulevat käyttötarkoitukset ja sisustuksen. 
Avainkysymys asukkaille oli, mitä he tahtoisivat 
tehdä naapuriensa kanssa? Projektin budjetista oli 
varattu 10000 euroa yhteistilojen kalustamiseen. 
Nykyisellään korttelissa sijaitsee monitoimisali, 
lastenhuone, askartelutila ja kirjasto/työskente-
lytila, joita asukkaat käyttävät mieltymystensä 
mukaan. Hienoa prosessissa on se, että yhteistilat 
ovat aktiivisessa käytössä ja että asukkaat tutstui-
vat jo tiloja suunniteltaessa. (Helamaa, Pylvänen 
2012, s.64-65)

Korttelin kerrosala on n. 15000 m2 ja yhteistiloja 
on suhteessa vaatimattomat 300 m2.
(Helamaa, Pylvänen 2012, s.64-65)

YHTEENVETO - YHTEISTILOJEN KÄYTTÖ:

- asukkaan mahdollisuus vaikuttaa yhteistiloihin ja yhteiseen pihaan, 
toimijuuden vapaus, on yksittäisten yhteistilojen mikromanagerointia 
tärkeämpi yhteisöllisyyden rakentaja

- vältettävä ylisuunnittelua; tarjottava määrittelemätöntä tilaa, johon 
asukkaat saavat keksiä toimintaa

- arkiset yhteistoiminnot vapauttavat kerrosalaa asumiseen

Kuva 40. Kaikki Wohnhof Orasteigin asunnot katsovat 
pihalle.

Kuva 41. Yhteistilojen suunnittelua asukkaiden kanssa 
workshopissa.

Kuva 42. Korttelin yhteinen lastenhuone.

Kuva 43. Asukkaat yhteisaamiaisella.

Kuva 39. Wohnhof Orasteigin yhteistilat maantasossa.
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4.3.4 JOUSTAVA KIINTEISTÖNHALLINTA

 Ketjujen ja ankkurienkin yhteydessä puheena 
olleen Helsingin Jätkäsaaren kaupallista konseptia 
kehitettäessä kivijalkatilojen elinvoimaisuudesta 
tehtiin seuraavanlaisia johtopäätöksiä: koska talo-
kohtaisista kivijalkatiloista ei välttämättä muodostu 
riittävän vetovoimaisia kokonaisuuksia asiakkaille, 
voisi tiloista muodostaa laajempia kokonaisuuksia 
joilla on yhtenäinen johto. Johto voisi huolehtia 
tilojen vuokrauksesta ja kokonaisuuden kehittä-
misestä sekä markkinoinnista. Jotta liiketilojen 
tehokas johtaminen olisi mahdollista, kannattaisi 
liiketilat ja asuminen eriyttää omistuksellisesti 
omiksi yhtiökseen. Suuremmissa kaupallisissa 
keskittymissä, jotka kuitenkin ovat osa tiivistä 
korttelirakennetta, eriyttäminen on tyypillistä. Suu-
rempien kokonaisuuksien etuna on muun muas-
sa  tilojen helpompi yhdistely ja muunneltavuus. 
Kolmiulotteinen kiinteistöjärjestelmä vaatii toimiak-
seen kuitenkin selkeän hallinnanjakosopimuksen 
taloyhtiön ja liiketilan omistavan yhtiön välillä. 
(Helsingin kaupunki 2009, s.21-22)
 
 Vaikka kivijalkatilojen kokonaisuuden muodosta-
minen ei lopulta onnistunut Jätkäsaaressa, eriy-
tettyjen kivijalkayhtiöiden konseptin soveltaminen 
uudelle alueelle voisi potentiaalisesti tukea kes-
kustan toimivuutta. Länsisatama-projektin, johon 
Jätkäsaarikin kuuluu, projektipäällikkö Matti Kai-
jansinkon mukaan konseptin onnistumisen suurim-
maksi kompastukiveksi osoittautui kokonaisuuden 
hallinnon järjestäminen. Kaupunki ei halunnut 
sitoutua kunnan toimialaan tyypillisesti kuulumat-
tomaan toimintaan, eikä mikään yksityinen taho 
nähnyt kaikkien Jätkäsaaren kivijalkatilojen omis-
tamista kauppakeskuksen pyörittämisen veroisena 
liiketoimintana. (Kaijansinkko 2014, sähköposti 
tekijälle) Kunnan tuella ja pilkkomalla kokonaisuus 
helpommin hallittavampiin osakokonaisuuksiin 
konsepti voisi siis onnistuakin. 

 Perinteinen kadunvarsiliikkeiden toteutustapa on liiketilojen sijoittaminen asunto-osakeyhtiöi-
hin. Toimintatapa on ongelmallinen sekä asunto-osakeyhtiöille että tilojen vuokraajille; esi-
merkiksi ARAVA-säännökset vaikeuttavat liiketilojen rakentamista asuinkiinteistöihin. Uusilla 
asuinalueilla liiketilojen vuokrat voivat olla myös korkeita suhteessa odotettavissa oleviin 
asiakasmääriin. (urba.fi  2014) Elinvoimaiset kivijalkapalvelut vaativat tietysti toimivat ja hyvin 
sijoittuneet tilat mutta elinvoimaisuutta voidaan tukea myös uudenlaisilla kiinteistöhallinnan 
tavoilla.

Kuva 44. Periaatekuva: kivijalkaliikkeiden juridinen erot-
taminen asumisesta omaksi yhtiökseen.
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Uuden esikaupungin tapauksessa, jossa liiketilojen volyymi on pienempi suhteessa asukas-
määrään ja pyritään silti elävään, kaupunkimaiseen keskustaan, kannattaa liiketilojen liiallista 
keskittämistä välttää. Kuitenkin, kuten Jätkäsaaren yhteydessä pääteltiin, hajautunut omistus 
aiheuttaa helposti ongelmia tilankäytön ja käytännön järjestelyjen kanssa. Koska tiloja käyt-
täville pienyrityksille niiden omistajalla ei yleensä ole merkitystä ja liiketilan vuokraaminen on 
joustavampaa, riskittömämpää ja tulevaisuudessa yhä yleisempää (Helsingin kaupunki 2009, 
s.23), voisi liiketilat jakaa esimerkiksi korttelikohtaisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi, jotka vuok-
raavat tilaa pienyrittäjille. Aktiivisella kommunikoinnilla asuinyhteisön kanssa ja keskenään 
pienkeskittymät voivat vastata palvelujen kysyntään yksittäisiä toimijoita joustavammin. 
 
 Tiloja voitaisiin tarjota sekä pysyville yrityksille että hyvinkin tiuhaan vaihtuville, pop up-tyyp-
pisille toiminnoille. Uudenlainen konsepti vaatii kuitenkin uutta ajattelua ja toimintatapoja 
sijoittajilta. Todennäköisimmin yksityisten ihmisten sijoitukset olisivat kriittisiä konseptin 
toteutumisen kannalta. (Helsingin kaupunki 2009, s.21) Yksityisten, ideaalitilanteessa paikal-
listen, sijoittajien osallistuminen pienkeskittymien toimintaan kuitenkin pienentäisi yksittäisten 
sijoittajien riskiä ja mahdollistaisi halukkaille uudenlaisen panostamisen paikallisyhteisöön.

YHTEENVETO - JOUSTAVA KIINTEISTÖNHALLINTA:

- kivijalkaliiketilojen eriyttäminen asumisesta ja hallinnointi kokonaisuutena mahdollistaa liiketilojen käy-
tön pitkän tähtäimen suunnittelun ja joustavuuden

- eriyttäminen vaatii selkeät pelisäännöt liiketilojen ja asumisen välillä

- kaikkien alueen kivijalkojen omistuksen keskittäminen ei välttämättä ole elinvoimaisin vaihtoehto; kort-
telikohtaiset yksiköt voisivat toimia paremmin

Kuva 45. Periaatekuva: yhden hallinnollisen kokonai-
suuden sijaan korttelikohtaiset kokonaisuudet, jotka 
ovat samalla orgaaninen osa kortteliaan.
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4.3.5 LIIKETILOJEN TEMAATTINEN RYHMITTYMINEN -
“KILLAT”

 Kivijalkatilojen hallinnollinen eriyttäminen asumisesta ja 
johtaminen yksittäistä liikettä suurempina kokonaisuuk-
sina avaa uusia mahdollisuuksia brändäykselle ja iden-
titeetin luomiselle. Määrätietoisella manageerauksella 
saman hallinnon alle kuuluvista liikkeistä voidaan luoda 
temaattisesti yhtenäinen kokonaisuus, jossa saman-
henkisten toimijoiden läheisyys hyödyttää ja kaikkia 
osapuolia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
ekologiseen elämäntapaan profi loituneiden toimintojen 
kokonaisuutta kuten Jätkäsaaren vähähiilisessä, se-
koittuneiden toimintojen Low2No -korttelin konseptissa 
(low2no.org). Ryhmittymisen lähtökohta voi olla myös 
käytännönläheisempi; esimerkiksi samoja työkaluja käyt-
tävien käsityöläisten tai ruokapaikkojen kokonaisuus.

 Kivijalkaliikkeiden kokonaisuudet, ”killat”, ovat potentiaa-
lisesti tärkeä osa myös korttelien tai alueiden identiteet-
tiä. Kivijalka on ohikulkijalle mieleenjäävin osa katujulki-
sivua, joten selkeä visuaalinen tyyli ja teema kivijalassa 
muodostaa näkyvimmän osan korttelia ulkopuoliselle. 
Selkeät kokonaisuudet ovat myös helpommin hahmotet-
tavia korttelin asukkaille. 

Kuva 46. Konsepti korttelissa 
sijaitseville palveluille Low2No 
-hankkeessa.

Kuva 47. Esimerkki ”killasta”: Liiketilat ovat temaatti-
sesti rymittyneitä ja yhdistettävissä tilanteen mukaan. 
Korttelin asukkaat ovat vuokranneet tyhjillään olleen 
tilan ja perustaneet low profi t kahvilan / näyttelytilan.
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Kuva 48. Periaatekuva kauppakadun 
varren kivijalkatilojen hallinnoimisesta:
Kunkin korttelin kivijalkatilat muodostavat 
”killan”, joka on olennainen osa kortte-
liaan. Kiltojen edustajat kommunikoivat 
keskenään ja asukasyhdistysten kanssa.

 Asukastoimikuntien ja kiltojen keskinäisellä kommuni-
koinnilla voidaan luoda synergioita asukkaiden ja liik-
keenharjoittajien välille; esimerkkinä asukkaiden käsityöt 
myynnissä lähialueen liikkeessä. Myös low-profi t toimin-
tojen järjestäminen helpottuu joustavamman kokonaisuu-
den ja toimijoiden yhteistyön myötä.
 
 Koska esimerkiksi kaikkien ravintoloiden sijoittaminen 
vieri viereen ei ole välttämättä käytännöllistä alueen 
toimivuuden kannalta tulisi killat käsittää ensisijaisesti 
kortteli- tai aluekohtaisina kivijalkaliikkeiden kokonai-
suuksina, joihin voi kuulua hyvinkin erilaisia palveluita. 
Näiden 2000-luvun kiltojen ensisijainen funktio on palvel-
la lähialueen asukkaita mahdollisimman hyvin.

KAUPUNGIOSA-
YHDISTYS

YHTEENVETO - LIIKETILOJEN 
TEMAATTINEN RYHMITTYMINEN - 

”KILLAT”:

- korttelikohtaiset kivijalkaliikkeiden 
hallinnolliset kokonaisuudet mahdollis-
tavat liiketilojen temaattisen ryhmittä-
misen ”killoiksi”

- ryhmittyminen mahdollistaa liikkeiden 
väliset synergiat

- ”killat” ovat tärkeä osa korttelin 
imagoa ja kommunikoivat asukaiden 
kanssa vastaten näiden tarpeisiin
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4.3.6 LOW-PROFIT TILAT

 Kivijalkatilojen jatkuva ketju pääkadun varrella vaatii tilojen lisäksi tietysti myös täytettä eli 
toimintoja, joilla houkutellaan ihmisiä alueelle. Kaupallisten toimijoiden lisäksi kokonaisuutta 
voi ja kannattaa täydentää niin sanotuilla low-profi t tiloilla. Low-profi tilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä toimintoja, jotka ovat kiinteistön omistajalle taloudellisesti vähemmän kannattavia 
kuin kaupallinen toiminta, mutta kannattavampia, kuin tilojen pitäminen tyhjillään. Mahdollis-
tamalla tyhjillään olevien tilojen low-profi t käytöt pidetään samalla huolta kokonaisuuden elä-
vyydestä ja vältytään autioiden kiinteistöjen ympärilleen luomilta haittavaikutuksilta. Lisäksi 
luodaan lähtökohtia paikalliselle yrittämiselle ja yhteisötoiminnalle. Low-profi t tilojen käytön 
organisointi voi kuitenkin vaatia perinteisestä vuokranantaja-vuokralainen -suhteesta eroavia 
lähestymistapoja.

REFERENSSI: RENEW NEWCASTLE - TILOJEN TILAPÄISET LOW-PROFIT 
KÄYTÖT

 Vuoden 2008 alussa Australian Newcastlen 144000 asukkaan kaupungin vanha liikekes-
kusta oli täynnä tyhjentyneitä rakennuksia lähiöiden kauppakeskusten jo kauan kasvaneen 
suosion ja autoistumisen myötävaikutuksesta. Tyhjillään olevien tilojen määrä teki alueen 
otolliseksi rikollisuudelle ja ajoi potentiaaliset liikkeenharjoittajat muualle. Samanaikaisesti 
byrokratia ja veropolitiikka tekivät tilojen vuokraamisen kohtuulliseen hintaan kannattamat-
tomaksi yksittäisille kiinteistönomistajille. Tilannetta helpottamaan perustettiin voittoa tavoit-
telematon Renew Newcastle yhtiö vuokraamaan näitä tiloja väliaikaisesti taiteilijoille, luoville 
yrityksille ja paikallisille yhteisöille. Vuosi yhtiön perustamisen jälkeen tyhjissä tiloissa toimi jo 
40 uutta, enemmän tai vähemmän väliaikaista luovaa projektia. (Westbury 2010, s.6-7)
 
 Renew Newcastlen konseptille on olennaista 
tilapäisyys; tiloja ei pyritä valtaamaan pysy-
västi vaan käyttämään tarpeen vaatiessa, 
vaikkakin jotkut käytöt ovat jatkuneet projektin 
alusta asti ja jatkuvat edelleen. Samasta syys-
tä yhtiö ei virallisesti vuokraa tiloja vaan neu-
vottelee sopimuksen tilojen omistajan kanssa 
tapauskohtaisesti. Tällä tavalla toimittaessa 
vältytään monilta lakisääteisiltä velvollisuuksil-
ta ja maksuilta joita vuokraamisesta seuraisi. 
Tyypillisesti tämä tarkoittaa 30 päivän uudistu-
vaa sopimusta, jonka kiinteistön omistaja voi 
perua 30 päivän varoajalla. Low-profi t toiminta 
ei siis muodostu pysyväksi esteeksi, mikäli 
kaupallista käyttöä tiloille ilmaantuu. Renew 
Newcastle yhtiö ja tilojen käyttäjät huolehtivat 
lisäksi käyttökustannuksista ja tarvittavista 
vakuutuksista. Näiden käytäntöjen avulla tilo-
jen vuokrat pysyvät hyvin alhaisina käyttäjille. 
Kiinteistön omistaja hyötyy järjestelystä ylläpi-
tokustannusten ja muiden maksujen vähene-
misenä. Tärkein etu omistajalle on kiinteistön 
arvon nousu pitkällä tähtäimellä; uudet toimin-
not houkuttelevat alueelle kävijöitä ja uusia 

Kuva 49. Renew Newcastle: digitaalisen median työhuone ja 
galleria, joka on auki kaikille halukkaille.

Kuva 50. Renew Newcastle: käsilaukkuja valmistavan pienyrittä-
jän työhuone.
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asukkaita. Monet kiinteistöistä ovat siirtyneet ennen pitkää low-profi t käytöstä kaupalliseen 
käyttöön kysynnän kasvun myötä. (Westbury 2010, s.7-9)

 Konseptin onnistumisen kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää paikallisen yhteisön monialai-
nen tuki. Paikallispoliitikot, yliopisto, paikallismedia ja paikallisten yrittäjien sekä taiteilijoiden 
yhdistykset tehtiin tietoiseksi hankkeesta ja ne olivat tukemassa yhtiön perustamista. Samo-
jen tahojen edustajia istuu myös tällä hetkellä Renew Newcastlen hallituksessa. (Westbury 
2010, s.12) 

 Monialaisuus näkyy myös monissa toimijoissa, jotka ovat jotain puhtaan bisneksen ja taidep-
rojektien väliltä. Renew Newcastleen kuuluu muun muassa avoin työtila digitaalisen median 
töille nimellistä maksua vastaan, kauppa, jossa myydään romusta tehtyjä huonekaluja ja 
kauppa jossa valmistetaan ja myydään saippuaa. Myös erilaiset yhdistetyt kuvataidegalleria 
ja työtilat ovat vahvasti edustettuina. (renewnewcastle.org) Vain toimijoiden mielikuvitus on 
rajana sille mitä tiloissa voi yrittää.

YHTEENVETO - LOW-PROFIT TILAT

- low-profi t tiloilla voidaan elävöittää kaupunkitilaa 
siellä, missä kaupallinen toiminta ei siihen pysty

- low-profi t tilojen organisointi vaatii käytännössä 
asiaa hoitavan yhtiön tai yhdistyksen hoitamaan 
asiaa

- tilojen käytön pääperiaatteet ovat väliaikaisuus, 
luovuus ja paikallisten tahojen osallistaminen

Kuva 51. Renew Newcastlen projektikartta elokuul-
ta 2009. Tyhjillään ollut ostoskeskus on otettu lähes 
kokonaan uuteen käyttöön.
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KATUTASON SISÄTILAT JA KORTTELIPIHAT 
LOPPUKANEETTI

 Pohjimmiltaan asumisen, kaupan ja palvelujen limitty-
minen asuinalueen tai korttelin tasolla on orgaaninen 
prosessi. Synergioita syntymisen julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin välille voi ennustaa suunnitteluvai-
heessa vain rajallisesti. Yhteistyö tulevien toimijoiden 
kanssa auttaa, mutta kestävä ratkaisun kannalta on 
viisainta panostaa vapaaseen tilaan ja muuntojoustavuu-
teen. Korttelipalveluita ei myöskään pidä asettaa kilpai-
lutilanteeseen muiden lähialueen palvelukeskittymien 
kanssa vaan luoda perusta, jonka pohjalle voi rakentaa 
lähialueen kannalta olennaisia toimintoja. (Åkerblom, 
Hälikkä 2011, s.44-47) Asuinyhteisön tarpeista ja tekemi-
sestä kumpuavat toiminnot ruokkivat myös omaleimaista 
identiteettiä ja yhteisöllisyyden tunnetta. 
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5.
JULKINEN TILA

 Kuten korttelitoimintojenkin kohdalla, julkisen tilan ideoinnin 
tavoitteena on yhteisöllisyyden ja palvelujen elinvoimaisuu-
den edistäminen. Julkisen tilan tulee tuntua omalta, turval-
liselta ja viihtyisältä; pääkadusta on tarkoitus muodostaa 
kaikkien alueen asukkaiden ja yritysten yhteinen olohuone. 
Katutilan inhimillistämiseksi ideoinnin lähtökohdiksi on otettu 
julkisen liikenteen painottaminen yksityisautoiluun nähden, 
kävelyyn ja pyöräilyyn houkuttelevat kadut ja asukkaiden 
sekä pienyrittäjien vaikuttamismahdollisuudet julkiseen 
tilaan. Samat ratkaisut ohjaavat kehitystä luontevasti ekolo-
gisesti kestäviin ratkaisuihin.
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5.1 AUTOLIIKENNE JA PYSÄKÖINTI:
VAIHTOEHTOJA AUTORIIPPUVAISUUDELLE

 Henkilöautoliikenne on nykyisellään ylivoimaisesti käytetyin liikennemuoto maassamme, 
mutta polttoaineen hinnan nousu ja liikenteen ympäristöhaitat ohjaavat yleistä kehitystä 
autoriippuvaisuuden vähentämisen suuntaan. Vaikka liikkumismuodon valintaan vaikuttavat 
tulevaisuudessakin voimakkaasti paikalliset olosuhteet ja ihmisten tottumukset, suomalaiset 
tiedostavat autoilun ympäristöhaitat ja ovat valmiita tekemään kompromisseja. Tarjoamalla 
vaihtoehtoja  pystytään painotuksiin vaikuttamaan. Vaihtoehtoisten liikkumismuotojen suo-
sion kasvu on osa laajempaa asenneilmapiirin muutosta, jota voidaan edistää tiedottamisella 
ja näkyvyydellä.  (Kyttä, Staffans 2008, s.37-41) 
 
 Maailmantaloudellisten ja ympäristöseikkojen lisäksi autovaltaisuudesta vapautuminen on 
tärkeä askel kohti elävää ja ihmismittakaavaista ulkotilaa. Hyvää kaupunkitilaa kirjassaan 
Life Between Buildings luotaava tanskalainen yhdyskuntasuunnittelija Jan Gehl alleviivaa, 
että juuri vapaa jalankulku ja ihmisten väliset kohtaamiset rakennusten välissä luovat elä-
vää katutilaa (2011, s.28-29). Gehl havainnoi, että autojen ehdoilla rakentuvassa julkisessa 
tilassa etäisyydet ihmisten välillä muodostuvat liian suuriksi epämuodollisten kohtaamisten 
syntymiseksi (2011, s.45-48). Autojen ylivallan purkaminen on siis tärkeä askel kohti parem-
paa kaupunkitilaa.
 
 Henkilöautoliikenteen vähentämiseksi tarvitaan ratkaisuja jotka edistävät julkisen liikenteen 
toimivuutta ja houkuttelevuutta sekä pysäköintiratkaisuja, joilla henkilöautoa käyttävät ja julki-
silla liikkuvat ovat tasa-arvoisemmassa asemassa. 

”Oma arki ja kaupunki tulisi olla myös ilman autoa hallittavissa”    
          - Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot -
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5.1.1 JOUKKOLIIKENTEEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN

 Kaupunkisuunnittelija Leo Kosonen jäsentää kolmen kaupunkijärjestelmän mallissaan 
kaupunkiseutua liikennemahdollisuuksien ja rakenteellisten piirteiden mukaan. Järjestelmät 
ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka kuitenkin lomittuvat toisiinsa. Jalankulkukaupunki ja 
sen ympärille kasvanut joukkoliikennekapunki täydentävät toisiaan ja niiden muodostamalla 
vyöhykkeellä voi elää täysipainoisesti ilman autoa. Autokaupunki on rakentunut edellisten jär-
jestelmien päälle ja ympärille ja siellä perhekunta tarvitsee useitakin autoja. (Kosonen 2007, 
s.49-50) 
 
 Kososen (2007, s.52) näkökanta on, että kaupunkirakenteen hajatuminen tarkoittaa ensisi-
jaisesti autokaupungistumista ja rakenteen eheyttäminen ensisijaisesti jalankulku- ja joukko-
liikennekaupungin vahvistamista. Tältä näkökannalta myös joukkoliikenteeseen tukeutuvan 
uuden lähiön rakentaminen on rakennetta eheyttävää kehitystä, jos se tehdään oikealla 
tavalla. 

Kuva 52. Kolmen kaupunkijärjestelmän malli

 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihto-
ehdot hankkeen loppuraportissa taas näh-
dään erityisesti joukkoliikennevyöhykkeille 
suunnattu yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
nen keinona autoistumisen hidastamiseen 
sillä valtaosa kaupunkiväestöstä asuu jo 
näillä vyöhykkeillä (Kanninen et al 2010, 
s.69). Mitä sitten ovat ne keinot joilla uuden 
alueen autokaupungistuminen vältetään? 
Alle on listattu muutamia tärkeitä periaattei-
ta.

1. PÄÄPERIAATE: Luomalla monipuolinen ja 
eri liikkumismuotoja yhdistelevä verkosto, liikku-
mista voidaan ohjata yksityisautoilusta muihin 
liikkumisvälineisiin. Tällaisessa verkostossa eri 
liikennevälineet kytkeytyvät toisiinsa. Verkoston 
hahmotettavuuden kannalta on olennaista eri 
liikennemuotojen saavutettavuus ja keskinäinen 
läheisyys. (Kyttä, Staffans 2008, s.42) 
 Laajemmassa mittakaavassa verkottumissa on 
pyritty edistämään suurillakin liittymispysäköin-
tilaitoksilla / -alueilla julkisen liikenteen asemien 
yhteydessä. Liikennemääriltään pienemmällä 
alueella samaa periaatetta voi soveltaa rakenta-
malla runsaasti pyöräpaikkoja julkisen liikenteen 
pysäkkien tai parkkihallien yhteyteen. Tällä tavalla 
osan työmatkasta voi taittaa polkaisemalla omalla 
pyörällä julkisen pysäkille missä pyörän voi jät-
tää parkkiin odottamaan töistä paluuta. Samalla 
tavalla riittävät ja turvalliset pyöräpaikat pysäköin-
tilaitosten yhteydessä ohjaavat taittamaan osan 
matkasta pyörällä.

Kuva 53. Eri liikkumismuotoja yhdistävä 
verkosto; pyörä voi toimia osana pitkiäkin 
päivittäisiä matkoja.
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Myös mahdollisuudella ottaa pyörä mukaan 
bussiin voi olla suuri merkitys liikennevälineen 
valinnassa. Juuri vaihtojen liittymisen vaikeus saa 
monet karsastamaan julkista liikennettä, joten 
niiden helpottamiseen tulisi panostaa (Kanninen 
et al 2010, s.140)

2. PÄÄPERIAATE: Tarjoamalla entistä korkea-
tasoisempaa ympäristöä jalankulkijoille ja pyö-
räilijöille suurempi osa ostosreissuista ja muista 
arjen valinnanvaraisista matkoista suuntautuu 
lähialueelle. Jos oman asuinalueen asiointiympä-
ristö on riittävän tasokas ei kynnys lähteä kes-
kustaan tai hypermarkettiin omalla autolla ole niin 
matala. (Söderström 2012, s.24)

3. PÄÄPERIAATE: Tekemällä julkisen liiken-
teen käyttämisestä yksityisautoilua kätevämpää 
sen käyttöaste lisääntyy. Käytännössä tämä 
tarkoittaa riittävän tiheästi sijoitettuja pysäkkejä 
ja usein kulkevia vuoroja. Kosonen (2007, s.51) 
määrittelee Kuopion kaupunkirakenteen analyy-
sissään joukkoliikennevyöhykkeeseen kuuluvaksi 
alueet, jotka ovat noin 250 metrin säteellä sellai-
sista bussipysäkeistä, joilla bussit kulkevat 10-15 
minuutin vuorovälein. Myös julkisen liikenteen 
pysäkin ja yksityisauton parkkipaikan välisen 
saavutettavuuden suhde on vaikuttava tekijä 
liikkumismuotoa valitessa: kun matka pysäkille on 
lyhyempi kuin auton luokse todennäköisyys, että 
liikkuja valitsee julkisen liikennevälineen kasvaa.

Kuva 54. Ratikkaan liitettävä pyörälava Stuttgartissa.

Kuva 55. Konseptikuva bussipysäkin ja pyöräkatoksen 
yhdistelmästä.

Kuva 56. Konseptikuva kompaktista pyöräautomaatista.

Kuva 57. Pyöränvuokrauspiste Melbournessa.
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4. PÄÄPERIAATE: Panostamalla saa-
vutettavuuden lisäksi  pysäkkien ympäris-
töön ja varustukseen lisätään joukkoliiken-
teen käytön vetovoimaisuutta. Siisteys, 
suoja säätä vastaan, turvallisuus ja 
informatiivisuus ovat pysäkkien perusvaa-
timuksia. (Söderström 2012, s.25) Näyt-
tävillä omalaatuisilla pysäkeillä voidaan 
vahvistaa alueen joukkoliikennemyönteis-
tä imagoa ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen 
panostaminen on tärkeä tekijä yksit-
yisautoilun vähentämisessä, mutta 
myös autottoman kansalaisen toimint-
akentän laajentamisessa. Vanhoista 
tottumuksista on mahdollista oppia 
pois myös liikennekäyttäytymisessä. 
Ympäristön tarjoamilla mahdollisuuk-
silla on suuri merkitys valintoja te-
htäessä. Ratkaisevaa uudelle alueelle 
muutettaessa on lähiympäristön mah-
dollisuuksien ja laadun vertautumin-
en lähtötilanteeseen. Toisin sanoen, 
lähiympäristön laatu vaikuttaa uusien 
rutiinien käyttöönottoon. (Kanninen et 
al 2010, s.147-149)

Kuva 58. Pysäkkiympäristöön panostamista Pittsburgissa

Kuva 59. Pyörätelineitä bussipysäkin yhteydessä Rotterdamissa. 
Bussipysäkkien lisäksi hyviä paikkoja pyörille voisivat olla esimerkiksi 
yhteistalojen edustat ja muut valvotut ympäristöt.
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5.1.2 PYSÄKÖINNIN JÄRJESTÄMINEN

 Pysäköinnin ratkaisuilla on valtava merkitys alueen toimivuuteen. Toisaalta liikkeiden elinvoi-
maisuuden ja sujuvan arkiliikenteen toteutuminen edellyttää riittävästi autopaikkoja, toisaalta 
pysäköinnin tarjonnalla on lisäävä vaikutus henkilöauton käyttöön (Söderström 2012, s.24). 
Pysäköinnin liikatarjontaa tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti välttää suunniteltaessa jalankul-
kupainotteista keskustaa. Pysäköintiin tyypillisesti käytetty ala voidaan käyttää esimerkiksi 
puistoihin, pihoihin tai kevyen liikenteen väylille. Alla esitetään keinoja, joilla pysäköinnin 
hallitsevuutta kaupunkitilassa saadaan vähennettyä. 
 
 Kirjassaan Life Between Buildings (2011)  Jan Gehl painottaa keskitetyn pysäköinnin etu-
ja verrattuna ratkaisuihin joissa pysäköinti sijoittuu suoraan asunnon, liikkeen tai työpaikan 
yhteyteen. Keskittämällä pysäköinti arkitoimintojen alueen ulkopuolelle myös autolla alueelle 
saapuneet henkilöt tulevat osaksi elävää katutilaa kävellessään parkkipaikalta määränpää-
hänsä. Oman auton ulkopuolella vietetty aika lisää epämuodollisten kohtaamisten mahdolli-
suutta ihmisten välillä. (Gehl 2011, s.126-127) Itävaltalainen liikennesuunnittelun professori 
Hermann Knofl acher kehittää keskittämisen ajatusta vielä pidemmälle ehdottamalla, että 
pysäköinti keskitettäisiin erityisesti joukkoliikenteen pysäkkien läheisyyteen. Keskittämisen 
etuna olisi asuinkatujen rauhoittaminen autoliikenteeltä ja, käveltävän matkan ollessa sama, 
valinta eri liikennemuotojen välillä tasa-arvoistuisi. Liikenteen solmukohdat olisivat myös otol-
lisia paikkoja alueen palveluille. (Knofl acher 2006, s.398)
 
 Pysäköinnin keskittäminen mahdollistaa myös  tehokkaan pysäköinnin vuorottaiskäytön. 
Vuorottaiskäytöllä tarkoitetaan, että useampi käyttäjä voi hyödyntää samaa pysäköintipaik-
kaa vuorokauden eri aikoina. Toimiakseen vuorottaiskäyttö edellyttää, että toimijoiden au-
topaikan tarve on pääosin eriaikainen. Esimerkiksi työ- ja asukaspysäköinnin vuorottelulla 
autopaikkatarve voi vähentyä jopa 40 prosentilla. Käyttöaste kuitenkin vaihtelee alueittain, 
joten todellinen tarve tulee varmistaa tapauskohtaisesti. Vuorottaiskäyttö edellyttää myös 
paikkojen nimeämättömyyttä, joka jo itsessään vähentää paikoitustarvetta 10-20 prosentilla. 
(Kallio 2011, s.17, 63, 114)  
 
 Yksi pysäköinnin järjestämisen merkittävimmistä ongelmista on paikkojen rakentamises-
ta syntyvien kustannusten jakaminen. Koska myytävien paikkojen hinnat eivät aina vastaa 
rakennuskustannuksia, kustannukset välittyvät myös autottomille kotitalouksille asuntojen 
hinnoissa ja vastikkeissa. (Söderström 2012, s.24) Autopaikkojen ja asuntojen hintojen erot-
taminen toisistaan kannustaisi asukkaita, joille auto ei ole välttämätön, käyttämään julkisia 
ja liikennevälineitä ja kevyttä liikennettä arkisiin matkoihinsa ja pysäköinnin tarve vähentyisi. 
Tasa-arvoisuutta lisäisi myös autopaikkojen hinnoittelu suhteessa etäisyyteen asunnosta.
 
 Loppuviimeksi paikoituksen vähentäminen ei ole mahdollista ilman pysäköintinormien 
keventämistä. Esimerkiksi Uumajan kaupungissa Ruotsissa on käynnissä Green parking 
purchase -pilottiprojekti, jossa rakennuttajille tarjotaan uudenlaista mahdollisuutta ottaa vas-
tuuta asukkaiden ja työntekijöiden liikkumismuodon valinnasta. Systeemissä rakennuttajalle 
tarjotaan parhaimmillaan 40 prosentin kevennystä pysäköintinormiin, jos rakennuttaja osal-
listuu rahallisesti kaupungin julkisen liikenteen tukemiseen, tarjoaa laadukkaan pysäköinnin 
pyöräilijöille ja car-sharing systeemin tontilla sekä huolehtii asukkaiden ja työntekijöiden tie-
dottamisesta. Erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla Green parking purchasella on potentiaa-
lia tulla rakennuttajalle pysäköinnin rakentamista halvemmaksi. (Pietroni, Gustafsson 2013)
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REFERENSSI: VAUBAN – KESKITETTY 
PYSÄKÖINTI JA AUTOTTOMAT KORT-
TELIT

 Etelä-Saksassa sijaitseva 215000 asukkaan 
Freiburgin kaupunki on luonut jo 1980-luvulla 
maineen kestävän kaupunkisuunnittelun edel-
läkävijänä. Kaupungin tavoitteena on vähen-
tää hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuoden 
1992 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kes-
tävän kehityksen periaatteiden painottaminen 
on luonut edellytykset myös kestävien liiken-
neratkaisujen toteuttamiselle erityisesti uusilla 
asuinalueilla. Liikkumisen tarve on tehty mah-
dollisimman pieneksi esimerkiksi pitämällä 
kaupat ja palvelut kaavamääräyksin kaupun-
kirakenteen sisällä. Samalla Freiburgissa on 
panostettu  joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen kehittämiseen sekä kevyttä liikennettä 
tukeviin liikennejärjestelyihin; 90 prosenttia 
asukkaista asuu alueilla joilla nopeusrajoitus 
on 30 kilometriä tunnissa. (Vehviläinen et al 
2009, s.101-103)
 
 Yksityisautoilun suitsemisen ja joukkoliikenteen painotuksen tavoitteet pätevät erityisen 
konkreettisesti vuonna 2010 valmistuneessa Vaubanin 5000 asukkaan kaupunginosassa; 
valtaosassa asuinkortteleita pysäköinti ei ole sallittua lainkaan. Autottomien korttelien asuk-
kaiden tulee joko ostaa paikka jommasta kummasta alueen laidalla sijaitsevasta parkkiata-
losta 18500 – 22500 euron hintaan tai allekirjoittaa sopimus, jolla he vannoutuvat olemaan 
ostamatta henkilöautoa. Vaubanin alueen pysäköintinormi onkin vain 0,5 paikkaa asuntoa 
kohden. Neljälläkymmenellä prosentilla pysäköinnistä vapaiden korttelien asukkailla ei ole 
autoa ja 57 prosenttia luopui autosta muuttaessaan alueelle. Kaikkiaan alueella on vain 160 
autoa tuhatta asukasta kohden. Vierailijoille on edelleen tarjolla maksullisia paikkoja pääka-
dun varrella ja pysäköintilaitoksissa. (Feletta, Field 2011, s.96-97, 106)
 Autosta luopumista helpotetaan toimivilla joukkoliikenneyhteyksillä ja laadukkailla kevyen 
liikenteen väylillä. Pysäköinnnistä vapaiden korttelien alueella lähes kaikilla asukkailla on 
lyhyempi matka joukkoliikenteen pysäkille kuin parkkitalolle. Lisäksi parkkitalojen yhteydessä 
tarjotaan carsharing -palvelu, johon pääsee osalliseksi muun muassa maksamalla joukko-
liikenteen kausikortin lisäksi pieni lisämaksu. Koko alueelle on käytettävissä yhteensä 12 
vuokra-autoa, joiden käyttäjiksi on rekisteröitynyt 39 prosenttia kaupunginosan asuntokunnis-
ta. (Feletta, Field 2011, s. 102-104)
 
 Vauban on malliesimerkki autottoman elämäntyylin realistisuudesta myös esikaupunkialueil-
la. Erottamalla asuminen ja parkkipaikat toisistaan tilallisesti ja taloudellisesti sekä rakenta-
malla infrastruktuuria, joka mahdollistaa helpon ja halvan autotta liikkumisen voidaan kannus-
taa myös asukkaita, jotka ovat aikaisemmin liikkuneet autolla muuttamaan tottumuksiaan.

Kuva 60. Vaubanin keskuskatu Vaubanalle. Kaupungiosa 
rakentuu vahvasti raitiovaunulinjan varaan.
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YHTEENVETO - PYSÄKÖINNIN JÄRJESTÄMINEN:

- pysäköinnin keskittäminen tärkeimpien väylien yhteyteen, asuinalueen 
ulkopuolelle

- keskittäminen mahdollistaa tehokkaan vuorottaispysäköinnin

- pysäköinnin ja asumisen kustannusten eriyttäminen kannustaa autotto-
muuteen

- pysäköintinormin pienentäminen 

- car-sharing palveluilla voi täydentää toimivaa julkista liikennettä

Kuva 61. Kaaviokartta Vaubanin kaupunginosan liikennejärjestelyistä

Kuva 62. Autottomalla tonttikadulla on miellyttävä leikkiä. Kuva 63. Pysäköintilaitos Solargarage. Ulkonäköä on 
pehmennetty puisilla rimoilla, katto on hyödynnetty aurin-
kopaneelien alustana
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5.2 KATUSUUNNITTELU JALANKULKIJAN 
EHDOILLA

 Aiemmin esitetyt yksityisautoilun vähentämiseen tähtäävät suunnitteluratkaisut ovat vain yksi 
osatekijä autojen ylivallan purkamiseksi yhteisessä julkisessa tilassa. Osa matkoista tullaan 
kuitenkin, ainakin vielä lähitulevaisuudessa, realistisesti suorittamaan vapaasti liikkuvilla 
ajoveuvoilla. Henkilöauton kieltäminen kokonaan tietyiltä katuosuuksilta voi olla toimiva keino 
katutilan rauhoittamiseksi suuremmissa, riittävästi vaihtoehtoisia reittejä tarjoavissa kaupun-
kikeskustoissa, mutta ongelmallista vahvasti yhden liikenneakselin varaan rakentuvan uuden 
alueen toimivuuden kannalta. Järkevämpänä, kaikki liikkumismuodot huomioivana ratkaisuna 
voisikin toimia jalankulkijoiden ja ajoneuvojen välisen dynamiikan muuttamiseen tähtäävä 
katusuunnittelu, jota tässä tarkastelussa kutsutaan yleisnimellä Shared space.
 
 Shared Space -kadulle ei ole yhtä selvää mallia; toteutuneissa kohteissa on nyanssieroja eri 
puolilla maailmaa. Pääperiaatteena on kuitenkin moottoriajoneuvojen dominassin vähentämi-
nen kaduilla ajonopeuksiin ja jalankulkijoiden huomioimiseen keskittymällä. 
 
 Tyypillisessä katuympäristössä moottoriajoneuvon täytyy reagoida lähinnä toisiin ajoneu-
voihin ja jalankulkijan reviiri rajoittuu suojateille; ajoneuvojen ja kevyen liikenteen reviirit ovat 
selkeästi merkittyjä. Shared spacessa, suomeksi ”jaetussa tilassa”, reviirit ovat vähemmän 
muodollisia ja enemmän intuitiivisia,  tavoitteena on toiset huomioon ottava katukäyttäytymi-
nen. (Department for Transport 2011, s.5-7) Shared spacen periaatteita noudattamalla ka-
duille voidaan palauttaa ainakin osa niiden autoistumista edeltävää funktiota kaupan, oleske-
lun ja leikin paikkoina, sosiaalisena tilana pelkän liikenneväylän lisäksi. Periaate soveltuukin 
parhaiten keskustamaiseen ympäristöön ja pihakaduille. (Vaismaa et al 2011, s.130)

1. Katutilan siistiminen turhista liiken-
nemerkeistä, liikennevaloista, lyhtypyl-
väistä ja muista liikkujan tiellä olevista 
esteistä. Monikäyttöisillä, harkitusti 
sijoitelluilla kalusteilla voidaan saavut-
taa sama funktionaalisuus.

2. Ajoneuvoliikenteen hidastaminen: 
Shared space -kadun ajoympäristö on 
visuaalisesti ja ajotuntumaltaan epätyy-
pillistä ja tietty epämääräisyys pakottaa 
huomioimaan ympäristön paremmin. 
Lyhyemmät suorat näköyhteydet, 
tiukemmat kääntösäteet risteyksissä ja 
visuaalisesti kapea katu ohjaavat myös 
nopeuden pienentämiseen. Fyysiseen 
ajotuntumaan voi vaikuttaa katupääl-
lystein: rosoisempi pinta hidastaa ajoa. 
Erityisen tärkeää on viestittää selkeästi 
siirtymä hitaan liikenteen alueelle.

 Miten Shared space sitten saadaan käytännössä toimivaksi? Alla on listattuna keinoja, jotka 
on  johdettu Lontoon liikenneviraston tekemästä Shared space-selvityksestä (Department for 
Transport 2011, 33-41) ja ovat järkevästi sovellettavissa uutta aluetta suunniteltaessa.

Kuva 64. New Road Brightonissa on malliesimerkki hienovara-
sesta ja yhtenäisestä katumateriaalien käytöstä.
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3. Vaikka kadun ylittäminen Shared spacessa voi 
lähtökohtaisesti tapahtua missä tahansa, väri- ja 
materiaalikontrastilla osoitetut, riittävän leveät 
autoilijan huomaavaisuuteen perustuvat, Cour-
tesy crossing -ylityspaikat vilkaammilla paikoilla 
rytmittävät katua ja toimivat hidasteina autoille 
riittävän tiheästi sijoitettuna.

4. Reunakiveyksistä luopuminen vahvistaa kadun 
yhtenäistä vaikutelmaa ja lisää liikennettä hidas-
tavaa positiivista epämääräisyyttä. Lisäksi kadun 
ylittäminen helpottuu ja katutilan käyttö, varsinkin 
kapeammilla kaduilla, tehostuu. 

5. Yhtenäisyyden tavoittelusta huolimatta katu-
päällysteiden materiaali- ja värikontrasteilla on 
hyvä ilmaista ainakin ajoneuvoväylä, ylitykset ja 
siirtymä Shared space -kadulta tavalliselle kadul-
le. Katupinnoitteet tulisi kuitenkin valita jalankulki-
jan ehdoilla.

6. Jaetusta tilasta huolimatta katujen sivut tulee 
aina osoittaa turvalliseksi jalankulkijoiden alueek-
si. Varsinkin leveämmillä katuosuuksilla ajoneu-
voväylää voi rajata istutuksin ja kalustein muo-
dostaen selkeästi ajoneuvovapaita vyöhykkeitä. 
Tärkeintä rajaamisessa on vapaa liikkuvuus 
kadun puolelta toiselle kaikissa kohdissa.

7. Kadunvarsipysäköinti, mikäli ollenkaan tar-
peen, tulee merkitä selkeästi. Selkeiden peli-
sääntöjen puuttuessa Shared Space -kadulla on 
vaarana pysäköinnin tunkeutuminen jalankulku-
väylälle. Pitkät yhtenäiset pysäköintikaistat soti-
vat vapaan kadunylityksen periaatetta vastaan.

8. Riittävällä pyöräpysäköinnillä varmistetaan, 
ettei pyöriä jätetä kontrolloimattomasti katutilaan. 
Pyörätelineitä voi myös käyttää muun kalustuk-
sen tapaan katutilan jäsentämiseen.

 
 Näitä ohjeita soveltaessa on muistettava, että 
kaikkien shared space -suunnittelun periaattei-
den tarkoituksena on luoda liikkujille mahdollisim-
man luonnollinen liikkumisympäristö ja vahvistaa 
kadun olemusta paikkana. Yksittäiset suunnit-
teluelementit itsessään eivät automaattisesti 
takaa katutilan jakamisen toteutumista. Kuitenkin 
harkitusti suunniteltu shared space osana laadu-
kasta julkista tilaa voi synnyttää kaupunginosan 
elävimmän paikan.

Kuva 65. Selkeä siirtymä shared spacen ja autokaistan välillä.

Kuva 66. Ylityspaikka Poyntonissa. Materiaali viestii jalankulki-
jan reviirin jatkuvan ajoneuvoväylälle.

Kuva 67. Hillitysti merkitty parkkipaikka. New Street Brighton.

Kuva 68. Esimerkki shared space 
-kadun jäsentämisestä materiaalieroja 
käyttämällä: kevyen liikenteen vyöhyke 
on ilmaistu erilaisella kiveyksellä mutta 
kontrastiero ei ole suuri. Vyöhykkeiden 
reunoilla rosoisempi kiveys, joka tuntuu 
pyörän alla.
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5.3 JULKISEN TILAN MAUSTEET JA 
KAUPUNKIVIHREÄ

 Julkisen tilan mausteilla tarkoitetaan kaikkia niitä pieniä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat julkisen tilan laatuun, kuten kalusteet, pienet oleskelu- 
ja leikkipaikat, taideteokset, liikuntapaikat ja istutukset.
 
 Kirjassaan Life Between Buildings (2011) Jan Gehl toteaa, että kaupunki- ja yleisuunnittelun 
tasolla voidaan luoda lähtökohdat hyvin toimiville ulkotiloille, mutta vain huolellisella yksityis-
kohtien suunnittelulla nämä tilat pääsevät oikeuksiinsa. Ulkotilat, jotka houkuttelevat kävele-
mään, seisomaan, istumaan, näkemään, kuulemaan ja puhumaan ovat jo sinällään toimivia, 
mutta nämä tekijät myös luovat perustan leikkien, liikunnan ja muiden yhteisöllisten aktiviteet-
tien syntymiselle. Suuret tapahtumat kumpuavat monien pienten tapahtuminen reagoidessa 
keskenään. (Gehl 2011, 131)
 
 Eri kokoiset aukiot julkisessa tilassa ovat 
tyypillisiä pysähtymisen ja oleskelun paikkoja. 
Tilallisesti aukio muodostuu sulkemisesta, 
rajaavista rakennusmassoista (Sitte 2001, 40). 
Paikaksi aukion tekee siellä oleilevat ihmiset 
ja heidän tekemisensä. Aukeilla paikoilla ihmi-
set pysähtyvät mieluiten niiden reunoille, pois 
liikenteen tieltä, paikkoihin joista voi tarkkailla 
ympäröivää elämää. Pysähtymiseen sovel-
tuvat parhaiten paikat joilla ihminen tuntee 
olevansa turvassa, selkä seinää vasten. (Gehl 
2011, 149)
 
 Pysähtymisen paikoilla ihmiset hakeutuvat 
syvennyksiin ja nurkkiin tai seisontatukea tar-
joavien pylväiden, lamppujen ja puiden lähei-
syyteen. Hyvinkin yksinkertaiset, nojaamiseen 
soveltuvat pollarit muodostavat ympärilleen 
oleskelupaikan oikein sijoitettuna. Samoin 
pienet ulkonemat talojen julkisivuissa. Jos tilat 
ovat tyhjiä ja hylätyn oloisia, ilma penkkejä, 
puita, pylväitä ja vastaavia elementtejä, ei 
pysähtymisen paikkoja muodostu. Hyvässä 
ulkotilassa on fyysistä tukea oleskelulle. (Gehl 
2011, 151-153)

Kuva 70. Ihmiset hakeutuvat vaistomaisesti suojaan 
aukeilla paikoilla. Rakennetut oleskelun paikat sijoit-
tuvat luontevimmin aukion reunoille.

Kuva 71. Pollareita Piazza del 
Campolla Sienassa; oleskelupaikko-
ja voi luoda hyvinkin yksinkertaisilla 
elementeillä.

Kuva 69. Skissi 
monitoimikalus-
teesta
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 Istumisen paikat mahdollistavat suurim-
man osan houkuttelevista ulkotilan akti-
viteeteista, kuten syömisen, lukemisen 
ja juttelemisen. Nämä aktiviteetit ovat 
niin olennaisia julkisen tilan elävyyden 
kannalta, että istumismahdollisuuksien 
tarjoaminen on ensisijaisen tärkeää. Istu-
mapaikkoja tulisi tarjota juurikin samoilla 
reuna-alueilla, jossa ihmiset viihtyvät. 
(Gehl 2011, 157) Tyhjän tilan täyttäminen 
istuimilla ei ole houkuttelevuuden tae. 
Sijoittamalla istuimia harkitusti paikkoihin, 
joilla on jokin muukin uniikki piirre, voidaan 
sen sijaan vahvistaa paikan houkuttele-
vuutta.
 
 Ensisijaisten istuinten, eli varta vasten 
istumiseen muotoiltujen penkkien, lisäk-
si istumapaikkoina voivat toimia portaat, 
istutuslaatikoiden reunat ja muut maan 
tasosta nousevat tasaiset pinnat. Näiden 
toissijaisten istumapaikkojen etuna on se, 
että ympäristö ei tunnu autiolta, vaikka is-
tujia ei olisikaan (Gehl 2011, 161). Parasta 
ympäristöä syntyy, kun oleskelijoilla on 
mahdollisuus levittäytyä penkeiltä ympä-
röiville pinnoille väkimäärän kasvaessa.
 
 Julkisen tilan kalusteilla voi ja kannattaa 
olla enemmän kuin yksi käyttötarkoitus. 
Oikeastaan minkä tahansa elementin 
katutilassa voi suunnitella istuttavaksi. 
Yhdistelemällä luovasti istuimia, pyörä-
telineitä, istutusastioita, valaisimia ja niin 
edelleen, voi luoda uniikkeja yksityiskohtia 
sekä säästää tilaa. Kaupunkikuvan ja hah-
motettavuuden kannalta kalusteilla tulisi 
kuitenkin olla yhtenäinen tyyli (Heikkilä et 
al, s.47). Erityisesti avarammilla paikoilla 
kalustusta voi olla myös kannattavaa täy-
dentää siirrettävillä elementeillä.
 
 Pysähtymisen paikkojen lisäksi julkista 
tilaa voi elävöittää tarjoamalla aktiivisem-
pia leikin ja liikunnan paikkoja. Tuomalla 
skeittirampit, leikkivälineet ja kuntolaitteet 
puistoista osaksi keskustan urbaania tilaa 
tarjotaan aktiviteetteja esimerkiksi nuorille 
ja lapsiperheille ja lisätään eri ihmisryh-
mien kanssakäymistä. Keskeinen sijainti 
lisää myös positiivista sosiaalista kontrollia 
ja tätä kautta turvallisuutta ja siisteyttä. 
Aktiviteettien puitteet voivat olla hyvinkin 
pienimuotoisia ja limittyä osaksi katuja, 
aukioita ja korttelipihoja.

Kuva 72. Oleske-
luportaat Pioneer 
Courthouse Squarella 
Portlandissa.

Kuva 73. 
Yhdistetty 
istuin ja 
pyöräteline.

Kuva 74. 
Katukunto-
sali Pekin-
gissä.

Kuva 75. 
Skeittipuis-
to Rotterda-
min keskus-
tassa.

Kuva 76. 
Urbaani 
leikkipaikka 
Sydneyssä.

Kuva 77. Siirrettäviä kalusteita 
Museuaukiolla Wienissä.
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REFERENSSI: HAMMARBY SJÖSTAD – KAUPUNKIVIHREÄN KÄYTÖN MALLIE-
SIMERKKI

 Hammarby Sjöstadin kestävän rakentamisen kaupunginosassa yhdistyy hienolla tavalla tiivis 
urbaanius ja vehreys. Vuonna 2017 valmistuvan 25000 asukkaalle mitoitetun kaupunginosan 
alkuperäisenä tavoitteena oli 50 prosenttia pienemmät ympäristövaikutukset kuin tyypillisellä 
asuinalueella projektin aloitusajankohtana vuonna 1996. Tavoitteena oli, että kaikki asukkaat 
ovat osa paikallista kiertokulkua, esimerkkinä alueella tuotetun jätteen ja jäteveden hyödyntä-
minen sähkön ja lämmöntuotannossa. (Ahonen 2011, s.31)
 
 Aluesuunnittelun keinoin kestävyys on huomioita luomalla kompakti esikaupunki, jossa on 
hyvä joukkoliikenne ja paljon paikallisia palveluita. Myös pysäköintinormi alueella on Tukhol-
man kantakaupunkia lähes puolet alhaisempi. (Ahonen 2011, s.32) Katusuunnittelussa on 
kiinnitetty erityistä huomiota pyöräilyyn ja jalankulkuun .
 
 Kaupunkivihreän käytössä Hammarbystä tekee esimerkillisen muun muassa keskeisen 
tammipuukukkulan säilyttäminen luonnotilaisena ja korttelien väliset vihersormet (Ahonen 
2011, s.32). Vehreys on läsnä julkisessa tilassa ja vihersormissa on paljon kiinnostavia 
oleskelun paikkoja ja yksityiskohtia. Korttelien mitoitus on tiivistä ja keskustamaisia, kuitenkin 
lähes kaikki alueen korttelit ovat yhteydessä puistoon, vihersormiin tai järvenrantaan. Kevyen 
liikenteen reitit yhdistyvät alueen selkärankana toimivalla puistobulevardilla luoden keskeisen 
sekä houkuttelevan kävelyn- ja pyöräilyn valtaväylän.

Tammipuukukkula
Puistobulevardi

Kuva 78. Ham-
marby Sjöstadin 
kaaviokartta: 
keskeisimmät 
viheralueet tum-
man vihreällä, 
muu kaupunki-
vihreä vaaleam-
malla. 
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YHTEENVETO - JULKISEN TILAN MAUS-
TEET JA KAUPUNKIVIHREÄ:

- eri kokoisia ja luonteisia aukiota julkisessa 
tilassa

- kalusteiden ja oleskelupaikkojen sijoittami-
nen aukioiden reunoille ja muihin suojaisiin 
paikkoihin

- istumapaikkojen järjestäminen erityisen 
tärkeää

- monikäyttöiset, alueelle uniikit, mutta tyylil-
tään yhtenäiset kalusteet

- leikin ja liikunnan paikkoja myös keskusta-
maiseen ympäristöön

- viherverkon ulottaminen myös keskus-
ta-alueelle, korttelien väleihin ja pihoille

Kuva 79. Puistobule-
vardin komeaa kevyen 
liikenteen ympäristöä. 
Bulevardin varrella on 
paljon vaihtelevaa viher-
rakentamista, oleskelu-
paikkoja ja taideteoksia.

Kuva 80. Yksityiskoh-
ta puistobulevardilta: 
pysyvänoloiset elementit 
luovat paikan tuntua.

Kuva 81. Käytännönläheisem-
pää viherrakentamista korttelipi-
halla; pyöräkatoksen viherkatot 
auttavat osaltaan hulevesien 
hallinnassa.
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5.4 JULKISEN TILAN JA TONTIN RAJAPINTA

 Julkisen tilan ja tontin rajapinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti katuja reunus-
tavien rakennusten suhtautumista julkiseen katutilaan; maantasokerroksen jäsentymistä 
ja katujulkisivua. Kuten katusuunnittelulla ja julkisen tilan mausteilla, rajapinnan käsittelyllä 
voidaan rakentaa mahdollisuuksia elävän katutilan muodostumiselle.
 
 Rakennusten muodostamat rajapinnat ovat tärkein ulkotilaa rajaava tekijä. Arkkitehti Cris-
topher Alexander jakaa kirjassaan A Pattern Language (1977) ulkotilan kahteen vastakoh-
taiseen tyyppiin, positiiviseen ja negatiiviseen. Negatiivinen ulkotila on hahmotonta, tyhjää 
tilaa rakennusten ympärillä. Positiivinen ulkotila on hahmotettavissa sitä rajaavien massojen 
kautta. Alexanderin mukaan hyvät, elävät ulkotilat ovat aina tyypiltään positiivista. (Alexander 
1977, s.517-519) Positiivisen ulkotilan muodostamisen tulee siis olla aina tärkein periaate 
julkisen tilan ja rakennusmassojen välistä suhdetta käsiteltäessä. Selkeästi rajattu julkinen 
tila on hyvää julkista tilaa.
 
 Rajapinnat itsessään ovat luonnollisia oleske-
lun paikkoja. Talon edustalta on luontevaa siir-
tyä nopeasti sisätiloihin tai vaeltaa pidemmälle 
ulkotilaan. Ihmisten toimintakenttä kasvaa ra-
japinnoista kohti julkista tilaa, sisäänkäynneiltä 
ulospäin. (Gehl 2011, s.150) Ihmiset kokoon-
tuvat ja sopivat tapaamisia talojensa edustalla, 
lapset kokoontuvat rapun edessä ennen kuin 
siirtyvät leikkeihinsä. Tekemällä rakennusten 
edustoista viihtyisiä oleskelupaikkoja asuk-
kaita kannustetaan siirtymään yksityisestä 
julkiseen tilaan ja tätä kautta edistetään ka-
tutilan elävyyttä. Siirtymien kannalta on myös 
tärkeää, että rakennuksesta poistuminen on 
vaivatonta. (Gehl 2011, s.184)
 
 Kaupunkisuunnittelija Allan B. Jacobs listaa 
teoksessaa Great Streets hyviksi katujulki-
sivujen ominaisuuksiksi muun muassa riit-
tävän vaihtelevuuden ja tiheässä sijaitsevat 
sisäänkäynnit. Esimerkkinä hän käyttää Via 
dei Giubbonarin historiallista katua Roomas-
sa, jolla talot ovat keskimäärin vain 19 metrin 
pituisia ja sisäänkäyntejä on noin viiden metrin 
välein. Vaihtelevuus luo etenemisen tunteen 
yhdessä julkisivun polveilun kanssa. Tiukasti 
rajatuilla pitkillä kaduilla pienikin polveilu rik-
koo julkisivun monotonisuutta. (Jacobs 1995, 
s.27, 138)

Kuva 82. Positiivista ja negatiivista 
ulkotilaa luovaa massoittelua Alexan-
derin mukaan.

Kuva 83. Via dei Giubbonarin vaaka-
leikkaus havainnollistaa historiallisen 
kadun tiukkaa rajausta ja sisäänkäyn-
tien tiheyttä.
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 Toinen tärkeä tekijä katuja rajaavissa julksi-
vuissa on läpinäkyvyys ja sen luoma kutsu-
vuus. Kun kadulla kulkija näkee rakennuksen 
sisäiseen, yksityisempään maailmaan, hän 
tuntee itsensä tervetulleeksi sisään. Myös 
tiheään sijoitetut ovet edistävät samaa mieli-
kuvaa. Lasinen seinä sinänsä ei paranna katu-
tilan laatua, jos kadulle ei välity sisältä elämän 
merkkejä. Ylipäätään kadulle näkyvät elämän 
merkit, kuten kukat parvekkeilla tai kissat ikku-
noissa, lisäävät julkisivun kutsuvuutta (Jacobs 
1995, s.170, 285-286)
 
 Jacobs ottaa kantaa myös katuja määrittävien 
pintojen korkeuksiin. Positiivisen tilan muo-
dostumiseen vaikuttaa myös pystysuuntainen 
rajaavuus. Syntyvän katutilan erottuvuutta hän 
kuvaa kadun leveyden ja seinien korkeuden 
välisen suhteen funktiona. Esimerkiksi, ka-
dun ollessa vähemmän kuin kaksi kertaa niin 
leveä kuin sitä rajaavat seinät, katutila voidaan 
katsoa selvästi määrittyneeksi. Hyvillä kaduilla 
suhde on usein pienempikin. Myös rakennus-
ten keskinäisellä korkeuserolla on merkitystä: 
hyvillä kaduilla katulinjan rakennusten korkeu-
det eroavat harvoin toisistaan yli kahdella ker-
roksella. (Jacobs 1995, s.278-280, 288-289)
 
 Soveltamalla yllä mainittuja periaatteita yh-
teen voidaan luoda hyvän rakennusten ja ton-
tin välisen rajapinnan ja katujulkisivun resepti 
myös uudelle asuinalueelle. Seinän polveilu 
muodostaa  rakennuslinjaan syvennyksiä, 
joihin voi sijoittua pienimuotoisia oleskelupaik-

x

y
Kuva 84. Katujulkisivun korkeus on myös tärkeä ulkoti-
laa määrittävä tekijä:

Kuva 85. Yksityisen ja julkisen tilan rajapintaa Bostonissa. 
Portaat toimivat myös oleskelun paikkana.

Kuva 86. Läpinäkyvyys ja elämän merkit katutasossa kutsu-
vat sisälle.
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koja asukkaille tai vaikkapa paikka kivijalkaliik-
keiden standeille. Liikkeiden näyteikkunoiden 
läpinäkyvyys luo kutsuvuutta ja myymäläjulki-
sivut vaihtelevuutta. Liikkeiden julkisivut voivat 
olla jopa kokonaan avattavia, siten, että tila 
jatkuu vapaasti kadulle. Maantasokerroksen ei 
myöskään tarvitse olla samassa linjassa ylem-
pien kerrosten kanssa vaan vetämällä maan-
tasokerrosta reilustikin irti katulinjasta voidaan 
muodostaa suojaisia paikkoja kadun varrelle.
 
 Myös katuja rajaavien julkisten rakennusten 
usein sulkeutuneisiin seinämiin, jotka Jacobs-
kin on noteerannut (Jacobs 1995, s.286), tulisi 
soveltaa läpinäkyvyyden ja vaihtelevuuden 
periaatteita. Esimerkiksi koululle, jolla on 
yleisölle avointa ilta ja viikonlopputoimintaa, 
olisi luontevaa avautua julkiseen tilaan. Sama 
pätee korttelien yhteistaloihin. Erityisen sul-
keutuneita ovat suuremmat kaupan yksiköt, 
joilla on usein pitkät, tarroilla peitetyt katujul-
kisivut. Myös näiden, pohjimmiltaan julkisten, 
tilojen läpinäkyvyyden lisääminen voisi tuoda 
eloa katukuvaan.

YHTEENVETO - JULKISEN TILAN JA TONTIN RAJAPINTA:

- positiivista ulkotilaa syntyy tilan selkellä rajaamisella vaaka ja pystysuunnassa

- viihtyisät sisäänkäyntien edustat lisäävät siirtymisiä ulko- ja sisätilan välillä

- katujulkisivussa positiivisia tekijöitä ovat muun muassa vaihtelevuus ja läpinäkyvyys sekä tiheässä sijaitsevat 
sisäänkäynnit

- katutason polveilulla, sisäänvedoilla ja ulkonemilla voidaan lisätä vaihtelevuutta ja luoda edellytykset paikkojen 
syntymiselle

Kuva 87. Liiketila Tokiossa: Ulkotila voi toimia kvijalkaliiketi-
lan jatkeena. Tuotteet katutilassa ovat paras mainos.

Kuva 88. Ravintola Tokiossa: Läpinäkymätönkin julkisivu voi 
olla kutsuva.

Kuva 90. Saunalahden koulun katujulkisi-
vu avaa maantason ulkotilaan.

Kuva 89. Katutason sisäänvedolla voi luoda 
suojaisan välitilan kivijalan edustalle.
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6.
IDEASUUNNITELMA

Ideasuunnitelmassa havainnollistetaan miten ide-
oinnin teemoja voidaan hyödyntää elävän ja laaduk-
kaan ympäristön luomiseksi Lamminrahkan pääka-
dulle ja sitä rajaaviin kortteleihin. Suunnitelmassa 
esitetään konkreettinen näkemys katutilan ja kortte-
lien fyysisen olemuksen sekä tärkeimpien toiminto-
jen ja liikennejärjestelyjen toteutuksesta.
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Kuva 91. Havainnekuva kokonaisuudesta kaakosta 
katsottuna. Lahdentien liittymä edessä vasemmalla.
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6.1 KOKONAISUUS
 Suunnitelma luo Lamminrahkalle urbaanin ja selkeän kes-
kusta-alueen, asukkaiden yhteisen olohuoneen ja selkäran-
gan johon koko alue voi tukeutua. Keskustassa yhdistyvät 
pääkadun varren  tiiviisti rajattu julkinen tila ja korttelipihoille 
sekä korttelialueiden väliin viheralueilta pursuava metsäi-
syys. Alueen tärkeimmät palvelut sijoittuvat pääkadun varrel-
le ja synnyttävät yhdessä liikennejärjestelyjen ja julkisen tilan 
jäsentelyn kanssa houkuttelevia polttopisteitä, joilla kullakin 
on omanlaisensa paikan tuntu.
 
 Suunnittelun tärkeimmät tavoitteet, elävän julkisen tilan 
luominen ja yhteisöllisyyden tukeminen, ilmenevät suunnitel-
massa selkeästi rajattuna sekä vaihtelevana julkisena tilana 
ja yhteisöllistävien tilojen ja toimintojen tuomisena osaksi 
yhteistä tilaa. Korttelien yhteistilojen näkyvyys ja saavutetta-
vuus lisäävät alueen asukkaiden välistä kanssakäymistä ja 
toimivat alustoina asukaslähtöisille tapahtumille ja palveluil-
le. Julkisen ja yksityisen elämän limittäminen kaupunkiku-
vassa näkyvällä tavalla edistää eri toimijoiden välisten syner-
gioiden syntyä mutta myös vahvistaa alueen identiteettiä.

  Liikennejärjestelyjen, viherverkoston ja toimintojen sijoit-
tumisen lähtökohtina toimivat ensisijaisesti hyvän jalankul-
kuympäristön rakentaminen ja korttelipihojen viihtyisyyden 
varmistaminen.
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A

B

Kuva 92. Ideasuunnitelman pienennös  1:5000
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Kuva 93. Ideasuunnitelman osa A   1:2000

A
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Kuva 94. Supermarket 
ja kauppa-aukio kort-
telirakenteen sisällä: 
Kivijalkaliikkeet aukevat 
sekä kadulle että aukiolle. 
Supermarketin katto toimii 
samalla korttelin asukkai-
den puutarhana.

Kuva 95. Liikerakennuk-
set alueen sisääntulon yh-
teydessä ovat näkyvin osa 
Lamminrahkaa valtatieltä 
katsottuna ja komeita 
maamerkkejä.

 Osa A

 Alueen sisääntulon ja risteyksen ympäristö on luonteeltaan muuta keskustaa julki-
sempaa, liikenteen ja kaupan aluetta. Liikerakennukset muodostavat portin Lammin-
rahkaan ja toimivat meluvallina. 
 Eteläisten korttelien yhteistalot ja niiden edustojen kivetyt aukiot liittyvät pysäkkiym-
päristöön ja luovat liikennettä hidastavan, kadun ylittävän kokonaisuuden.
 Julkisen liikenteen pysäkki ja parkkitalot keskittävät valtaosan alueelle saapuvista 
ihmisistä alueelle, joten se on luonteva paikka kaupan keskittymälle. Supermarket 
limittyy osaksi asuinkorttelia ja rajaa yhdessä kivijalkaliikkeiden kanssa korttelipihasta 
julkisen kauppa-aukion, joka yhdistyy kävelyreitteihin ja shared space -katuun.
 
Kaikille avoimia toimintoja yhteistaloissa (kartassa punaisella):

- lapsiparkki marketin kortelissa
- pyörähuoltopaikka pysäkin yhteyteen
- puutarhaneuvola viljelypalstojen yhteyteen



67

Kuva 96. Ideasuunnitelman osa B  1:2000

B
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Kuva 97. Kauppahalli ja tori: Toria rajaavat asuinkort-
telien massat ja skeittipaikka. Tori toimii luontevasti 
myös Lamminrahkan asukkaiden itse kasvattamien 
tuotteiden myyntipaikkana.

 Osa B

 Monitoiminen koulukeskus on keskustan julkisten toimintojen sydän, joka 
on avoinna asukkaille lähes ympäri vuorokauden. Keskuksessa ja sen ym-
päristössä sijaitsee runsaasti oleskelu-, leikki- ja liikuntapaikkoja, joista osa 
on yhteydessä pääkatuun. Koulun massa rajaa voimakkaasti katutilaa ja 
liikuntatilat on eriytetty omaksi massakseen vuorottaiskäytön helpottamisek-
si ja katutilan avaamiseksi kohti liikuntapuistoa.
 Shared space -kadun päätettä merkitsee toriaukio ja sen yhteydessä sijait-
seva kauppahalli. Tori sijoittuu vihersormia pitkin kulkevien kevyen liikenteen 
väylinen ja kadun solmukohtaan. Pysäköintitalo kokoaa autot ennen shared 
spacen alkamista kadun pohjoispäässä.
 Korttelien kadunvarren massat rajaavat katutilasta tiiviin ja johdonmukaisen
mutta muodostavat katulinjaan sisänvetoja jotka luovat pieniä pysähtymisen 
paikkoja kivijalkojen edustoille. Maatasokerros polveilee hienovaraisesti 
koko kadun matkalta. 
 Tonttikadut jäsentävät korttelit hallittavan kokoisiksi ja ihmismittakaavaisiksi 
paketeiksi, joilla on selkeästi rajatut sisäpihat. Pidempiä massoja pilkkovat 
avaukset katutilaan ja korttelialueiden välisiin vihervyöhykkeisiin maantasos-
sa.
 
Kaikille avoimia toimintoja yhteistaloissa:

- iltapäiväkerho koulua vastapäätä
- näyttelytila torin yhteydessä
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6.2 PALVELUT
 Palvelut sijoittuvat ideointivaiheessa esiteltyjen jatkuvan ketjun ja ankkurien periaatteiden 
mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa keskustan läpi katkeamattomana jatkuvan houkuttele-
vien paikkojen, pääasiallisesti kivijalkaliikkeiden, ketjun muodostamista pääkadun varrelle ja 
ihmisvirtoja houkuttelevien ankkurien luomista ketjun päihin toimintoja keskittämällä. 

 Eteläisenä ankkurina toimii katujen risteyksessä sijaitsevan korttelin supermarketin ja kivi-
jalkaliikkeiden kokonaisuus ja pohjoisena ankkurina torin, kauppahallin ja julkisen liikenteen 
pysäkin muodostama kokonaisuus. Myös pysäköintilaitosten läheisyys lisää ihmisvirtoja 
ankkureissa.

 Ketjun kivijalkaliiketilat sijoittuvat C-alueiden kortteleihin, muille alueille on sijoitettu pieni-
muotoisia, lähitalojen asukkaita palvelevia liikkeitä. Myös korttelien kadun varrella sijaitsevat 
yhteistalot nivoutuvat osaksi ketjua.Koulukeskuksen pitkä katujulkisivu saadaan tukemaan 
ketjua avaamalla sen yleisölle avoimet tilat kadulle päin.

PALVELUJEN TILANTARVE

 Lamminrahkan kaupan ja palveluiden tilantarpetta on arvioitu mukaillen Tuomas Santasalon 
(2014) tekemää arviota Tampereen rakenteilla olevien 7600 asukkaan Vuoreskeskuksen ja 
4000 asukkaan Isokuusen kaupunginosien kaupallisten palveluiden tilantarpeesta. Koska 
myös 5000 asukkaan Ojala tukeutuu Lamminrahkan palveluihin, Vuoreskeskusen ja Isokuu-
sen tilantarve on samaa luokkaa 

Vuoreskuksen ja Isokuusen kaupallisten palveluiden tilantarve:

- Päivittäistavara + Alko 5500
- Muotikauppa   500
- Tilaa vaativa kauppa  800
- Muu erikoiskauppa  2800
- Autokauppa ja huoltamo 600
- Ravintolat   1300
- Muut kaupalliset palvelut 3600   

YHTEENSÄ: 15100 m2

KETJU JA ANKKURIT LAMMINRAHKASSA

Eteläinen ankkuri:
- Supermarket-tason 
  päivittäistavarakauppa 2000 m2
- Kivijalkaliikkeitä
- Parkkitalo

Pohjoinen ankkuri:
- Vaihtuvien palvelujen tori
- Kivijalkaliikkeitä
- Kauppahalli n. 600 m2
- Parkkitalo
- Julkisen liikenteen pysäkki

PALVELUIDEN TILAT LAMMINRAHKAN KESKUSTASSA

- Koulukeskus n. 20000 m2 (kuten Vuoreksen koulu-
keskus)

- Liikerakennukset n. 6000 m2

- Supermarket n. 2000 m2 + kauppahalli n. 600 m2
- Kivijalkaliiketilaa n. 10000 m2
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Kuva 98. Palveluiden sijoittuminen  1:5000

PYSÄKKIEN VÄLI

ANKKURIT

P

P P

Supermarket

Tori ja 
kauppahalli

Koulu

Liikuntahalli
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Kuva 99. Kaavio koulun yleisölle avoiminen tilojen 
sijoittumisesta suhteessa pääkatuun.
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Kuva 100. Havainnekuva katutilasta: Koulu vasemmal-
la ja keskustakorttelin yhteistalo oikealla. Kivijalkaliike-
tilojen ketju jatkuu katkeamattomana kadun varrella ja 
koulun sekä korttelin yhteistalon tilat avautuvat kadulle.
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6.3 AUTOLIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
 Suunnitelman liikennejärjestelyjen lähtökohtana on henkilöautoriippuvaisuuden 
vähentäminen ja julkisen katutilan sekä korttelipihojen vapauttaminen autojen ylival-
lasta. Kokonaisuus nojaa vahvasti joukkoliikenteen laatukäytävän toimivuuteen ja 
niiden tarkoituksena on rohkaista joukkoliikenteen ja lihasvoiman käyttöön. Ratkaisut 
koskevat erityisesti keskusta-aluetta mutta ovat sovellettavissa myös laajemmin Lam-
minrahkaan.

 Pääkatu on toteutettu houkuttelevien tilojen ketjun osalta shared space -ratkaisuna 
jalankulkijaystävällisen keskustan luomiseksi. Kadulla on alennettu nopeusrajoitus 
ja kadunvarsipaikoitusta on vain minimaalisesti, lähinnä kivijalkaliikkeiden huoltoajoa 
ja liikuntarajoitteisia varten. Pääkadun osuudet ennen ja jälkeen shared spacen ovat 
toteutukseltaan tyypillisempiä autoteitä samoin kuin kokoojakadut. Näiden katujen 
varsilla on kadunvarsipysäköintiä koko matkalta.

 Myös pysäköintiratkaisut tukevat keskeisimmän katutilan rauhoittamista liikenteel-
tä. Valtaosa keskustakorttelien pysäköinnistä on keskitetty parkkitaloihin keskusta- 
alueen laitamille. Kahdessa korttelissa on hyödynnetty rinnesijainti sijoittamalla pai-
koitusta myös pihakannen alle. Autopaikan hinta on eriytetty asumisesta ja etäisyys 
kotoa autopaikalle vaikuttaa hintaan.

 Suurimmassa osassa keskustan asunotoja joukkoliikenteen pysäkille on lyhyempi 
tai yhtä pitkä matka kuin parkkitaloihin. Joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta on 
lisätty myös panostamalla pysäkkiympäristöihin ja järjestämällä kattavasti polkupyö-
rien liittymäpysäköintipaikkoja pysäkkien läheisyyteen. Pysäköintitaloissa hyödynne-
tään vuorottaispysäköintiä ja tarjolla on myös car sharing palvelu Lamminrahkalaisil-
le.

Suunnittelualueen, poislukien koulu, autopaikkanormia on kevennetty 40 prosentilla 
yleisestä 80ap/kem2 -normista. 0,7 aluetehokkuudella pysäköintitarve on noin 785 
autopaikkaa. Näistä 130 paikkaa sijaitsee pihakansien alla, 70 paikkaa maanpäälli-
sillä paikoitus alueilla, 40 kadun varressa ja loput 545 paikkaa keskitetysti kolmessa 
pysäköintilaitoksessa.
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Kuva 101. Liikennejärjestelyt ja pysäköinti  1:5000
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40ap

30ap

125ap
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Kuva 102. Havainnekuva pohjoisen joukkoliikennepysäkin ympäristöstä. Pysäkki on myös oles-
kelun paikka ja katutilaa rikastava visuaalinen elementti. Pysäkin yhteydessä on myös runsaasti 
pyöräpaikkoja ja pyöränvuokrauspalvelu. 
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6.4 VIHERALUEET JA VIRKISTYSPAIKAT
 Osayleiskaavan luonnoksessa esitetyt luonnonmukaiset puistosaa-
rekkeet ja niitä yhdistävät puistoraitit muodostavat koko Lammin-
rahkan kattavan viherverkon, joita pitkin kulkevat myös alueelliset 
virkistysreitit .
 
 Korttelit on jäsennelty siten, että pihat avautuvat puistoihin ja vihe-
ralueet jatkuvat korttelirakenteen sisään.
 
 Korttelipihoille ja etelässä korttelien väliselle viherkaistalle on sijoi-
tettu asukkaiden yhteisiä viljelypalstoja ja hyötypuutarhoja. Myös 
supermarketin katto on hyödynnetty viljelypihana. Viljelykset ovat 
läsnä julkisessa tilassa ja aivan asumisen yhteydessä tehden vilje-
lystä arkipäiväistä ja osan alueen identiteettiä.
 
 Pääkadun ja virkistysreittien varsille on sijoitettu pieniä urheilu-, ja 
leikkipaikkoja, jotka ovat läsnä katutilassa. Koulun pihat ja urheilu-
puisto muodostavat yhdessä suuremman kokonaisuuden, jolla voi 
järjestää urheilutapahtumia.

 Sillan seutua elävöittää patsaspuisto, jossa on myös vaihtuvia tai-
deteoksia.
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Kuva 103. Viheralueet ja virkistyspaikat  1:5000
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6.5 KEVYEN LIIKENTEEN VERKOSTO
 Kevyen liikenteen verkosto seuraa puistoakseleita ja limittyy osak-
si korttelipihojen sisäistä reitistöä. Shared space- katu toimii myös 
kevyen liikenteen reitistön kokoavana tekijänä.

 Erilliset pyöräilykaistat seuraavat kokoojakatuja. Shared space- 
kadulla pyöräilijät liikkuvat joko ajolinjan keskellä autojen tahtiin tai 
hitaammin lähempänä kadun reunoja. Ympäristön huomioon ottami-
sen periaate koskee myös pyöräilijöitä shared spacessa.
 
 Pyörien säilytys sijoittuu keskeisille paikoille korttelien sisäänkäyn-
tien yhteyteen ja joukkoliikenteen pysäkkien ympärille. Pyöräkatok-
set ovat paikoilla, joilla ne ovat turvallisen katseen alla ja pyöränsä 
voi jättää huoletta katokseen päivän ajaksi.

Kuva 104. Havainnekuva suunnittelualueesta lounaasta katsottuna
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Kuva 105. Kevyen liikenteen verkosto  1:5000
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6.6 MALLIKORTTELIT

Kuva 106. Mallikorttelin sijoittuminen korttelirakenteessa.

 Mallikortteli havainnollistaa pääkadun varren asuinkorttelialueen toteutuksen periaat-
teita.

 Korttelit rakentuvat viihtyisien korttelipihojen ympärille. Pihat jakautuvat eriluonteisiin 
vyöhykkeisiin; kadun puolella ovat julkisemmat pihat, joiden yhteyteen sijoittuu asuk-
kaiden puutarhapalstoja ja kivetty aukio yhteisten kokoontumisten ja muun asukas-
lähtöisen toiminnan järjestämiseen. Ylemmät, puiston puoleiset pihat ovat luonteel-
taan yksityisempiä oleskelun paikkoja, jotka jakautuvat pienempiin osapihoihin.

 Korttelialueen sydämenä toimii alueen yhteistalo, joka avautuu sekä pääkadulle, että 
pihalle toimien rajapintana kadun julkisen ja pihan yksityisemmän elämän kanssa. 
Yhteistalossa sijaitsevat asukkaiden harrastus- ja kokoontumistilat jotka ovat myös 
vuokrattavissa ulospäin.

 Pääkatua rajaavat rakennusmassat ovat korkeampia ja toimivat pihan suojamuurina 
katua vasten. Katutasossa on kuitenkin avauksia julkisemmalle pihalle julkisen tilan 
ja tontin yksityisemmän tilan rajan hälventämiseksi. Katutason polveilu ja sisäänvedot 
elävöittävät katutilaa.

 Tonttikatuja ja puistoraittia rajaavat rakennukset ovat matalampia kaupunkirivitaloja 
ja paritaloja, joiden harjat kuitenkin nousevat kadunvarren kerrostalojen korkeudelle 
tontin korkeusvaihtelun ansiosta.

 Tonttikadut ohjaavat autot pääkadulta pysäköintikannen alle, muuten korttelin sisäi-
nen reitistö on rauhoitettu autoliikenteeltä ja limittyy osaksi kevyen liikenteen reitistöä. 

MALLIKORTTELIT NUMEROINA

OYK C-aluetta, aluetehokkuus 0,7

Alueen pinta-ala 26 440 m2

Kerrosala 18 500 m2

Josta yhteistalossa 350 m2 
ja korttelien yhteistiloissa hajautetusti 

3 x 100 m2

Kevennetty autopaikkavaatimus 165 ap
Kannen alla 80 ap

Pysäköintitalossa 85 ap



82Kuva 107. Mallikortteli  1:1000
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Kuva 108. Havainnekuva mallikorttelin korttelipihasta yläpihalta alapihaa kohti.
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Kuva 109. Mallikorttelin leikkaus  1:500
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7.
LOPPUSANAT

Kuva 110. Varhainen skissi.
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 Elävän keskustan visiointi Lamminrahkalle on ollut valtavan opettavaista 
mutta myös haastavaa. Suunnittelu alueelle, joka on nykyisellään käytännössä 
kokonaan talousmetsää, oli lähtökohdiltaan niin mahdollistavaa, että punai-
sen langan löytäminen suunnitelmalle tuntui aluksi ylivoimaiselta. Kuitenkin 
osayleiskaavaehdotuksen suuhteellisen selkeä visio ja Lamminrahka-hank-
keen projektipäällikön ja ohjaavan professorin kanssa käydyt palaverit yhdessä 
tutkimuksen kautta löytyneiden periaatteiden kanssa ovat ohjanneet suunnitel-
man lopulta muotoon joka tuntuu luontevalta ja perustellulta. 
 
 Yhteisöllisyyden valikoituminen tärkeäksi teemaksi ideoinnissa tapahtui lähes 
huomaamatta. Pohdittaessa uuden kunnanosan toimintoja ja niiden paikkoja 
alkoi tuntua itsestään selvältä, että elävä kaupunkitila syntyy nimen omaan 
ihmisten välisestä kanssakäymisestä, päivittäisistä yhteisistä toimista. Kaikki 
suunnitelman ratkaisut palvelevatkin pohjimmiltaan tätä yhteisen tekemisen 
periaatetta. Jalankulkuun ja pyöräilyyn panostaminen, korttelipihojen vapaut-
taminen autopaikoituksesta, yhteistalot ja julkisten rakennusten yhteiskäyttö 
tähtäävät kokonaisuuteen, jossa asuinalue tuntuu oikeasti asukkaiden olohuo-
neelta.

 Tärkeäksi periaatteeksi nousi myös tyypillisten kaupunkitilan elementtien ja 
toimintojen käsittely tavalla, joka luo uudenlaista ja mielenkiintoista kaupun-
kimaista tilaa ilman epärealistisia vaatimuksia rakentamiseen käytettävien 
resurssien suhteen. Yhteistilojen keskittäminen, koulukeskuksen tilojen avaa-
minen kaikkien käyttöön ja marketin limittäminen osaksi asuinkorttelia ovat tätä 
periaatetta toteutettavia esimerkkejä. Vaikka suunnittelun lähtökohdat tarjosivat 
vapaat kädet villienkin visioiden luomiselle, suunnitelma perustuu ajatukselle, 
että hyvät suunnitteluperiaatteet päätyvät käytäntöön vain toteutettavuuden 
kautta.

 Hyvän suunnittelun kautta Lamminrahkalla on potentiaalia muodostua elinvoi-
maiseksi uudeksi kunnanosaksi. Hanke on myös mahdollisuus kokeilla jotain 
uutta. Omalaatuisilla mutta toimivilla suunnitteluratkaisuilla voidaan luoda 
pohja Lamminrahkan selkeän identiteetin muodostumiselle. Metsäisyyttä ja 
kaupunkimaisuutta luontevasti yhdistelevä, aktiivinen ja palveluita tarjoava uusi 
esikaupunki voi hyvinkin olla sellainen paikka, jossa nyt kasvava sukupolvi 
haluaa tulevaisuudessa asua. Alueidentiteetin muodostuminen on kuitenkin or-
gaaninen prosessi ja tulevaisuutta voi ennustaa vain rajallisesti. Tämä diplomi-
työ on yksi näkemys siitä, miten alueen kehitystä voisi ohjata houkuttelevaan 
suuntaan.
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Kuva 111. Ilmakuva luoteeseen.


