EUROOPAN
KOMISSIO

Yhteisötutkimus

New Means to PROMote Pedestrian Traffic in Cities

Uusia keinoja jalankulkuliikenteen
edistämiseksi kaupungeissa

PROMPT-hankkeen ja sen tulosten tiivistelmä

ENERGIA; YMPÄRISTÖ
JA KESTÄVÄ KEHITYS

Osallistuneet organisaatiot ja näiden yhdyshenkilöt:
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Liikenne ja logistiikka (Suomi)
Kari Rauhala, Jukka Räsänen, jukka.rasanen@vtt.fi
•
Hankkeen koordinointi
•
Turvallisuus, saavutettavuus
•
Suomen kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Progettazione e Studio dell’Architettura
(Italia)
Lucia Martincigh, martinci@arch.uniroma3.it
•
Houkuttelevuus, ratkaisut
•
Italian kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit

IBV

IBV Ingenieur Büro für Verkehrsplanung, W. Hüsler AG, Zürich (Sveitsi)
Willi Hüsler, w.huesler@ibv-zuerich.ch
•
Intermodaalisuus
•
Sveitsin kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit
SINTEF Teknologi og samfunn, Transportsikkerhet og informatikk (Norja)
Liv Øvstedal, liv.ovstedal@sintef.no
•
Mukavuus
•
Norjan kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit
Université de Liège, Centre de Recherche en Aménagement et Urbanisme (Belgia)
Philippe Hanocq, p.hanocq@ulg.ac.be
•
Toteuttaminen
•
Belgian kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit
CERTU, Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les
constructions publiques (Ranska)
Catia Rennesson, catia.rennesson@equipement.gouv.fr
•
Ranskan kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit
CETE NP, Centre d’Études Techniques de L’Équipement - Nord Picardie (Ranska)
Bernard Patrice, bernard.patrice@equipement.gouv.fr
•
Ranskan kohdealueita koskevat teemakohtaiset analyysit

Yhdyshenkilö Euroopan Komissiossa:
Eric Ponthieu, eric.ponthieu@cec.eu.int

Kohdekaupungit

Norja
Lillehammer
Trondheim

Suomi
Helsinki
Jyväskylä
Kuopio

Belgia
Ans
Eupen
Liège

Hankkeen kotisivut:
http://prompt.vtt.fi
Valokuvat ja kaaviot ovat partnereiden omista
kokoelmista
Piirrokset: Lorenzo Urbani (Ratkaisuperheet
A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2, F1, F2, F3)
ja Mario Tashi (Ratkaisuperheet A3, D1)

Sveitsi
Genève
Sursee
Zurich

Ranska
Amiens
Nantes

Italia
Frascati
L'Aquila
Modena

Tutkimus on tehty Euroopan Komission rahoitustuella
Sopimus no: EVK4-CT-1999-00003 PROMPT
EC:n 5. Puiteohjelma—EESD, Huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö

Kävelyn edistäminen kaupungeissa:
Ohjeita päätöksentekijöille, kaavoittajille ja
julkisten kaupunkitilojen suunnittelijoille
PROMPT-hankkeen päätavoite oli kehittää uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuja käytettäväksi
kaupunkisuunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa jalankulkuolosuhteiden parantamiseksi
kaupungeissa. Näiden keinojen ja ratkaisujen soveltamisala ulottuu koko kaupungin tasolta aina katutasolle
asti. Ne on tarkoitettu yhtä hyvin ongelmien tunnistamiseen, suunnitteluun ja kaavoitukseen kuin ajateltujen
toimenpiteiden toteuttamiseenkin hyvin monissa erilaisissa tilanteissa.
Tämä esite kuvaa hankkeen pääperiaatteet. Tämän lisäksi se antaa yleiskuvan best practice esimerkeistä ja
ratkaisuista, jotka on tarkemmin kuvattu PROMPTin englanninkielisessä ratkaisuraportissa PROMPT
Solutions Report. Ratkaisuraportti sekä myös muuta hankkeen yhteydessä syntynyttä materiaalia löytyy
PROMPTin www-sivuilta http://prompt.vtt.fi.

1 Miksi edistää kävelyä?
Kävely on meidän alkuperäisin ja luonnollisin tapa liikkua. Se on kaikkein harmittomin liikkumismuoto ja on
myös verraten tasapuolinen eri väestöryhmille. Nämä eivät kuitenkaan ole olleet PROMPT-hankkeen peruslähtökohtana. Hankkeen pääajatus on ollut, että kävelyä edistämällä parannetaan kaupunkiliikenteen kestävyyttä ja samalla myös kaupunkiympäristön asuttavuutta. Lisääntyvän kävelyn katsotaan samalla lisäävän
myös muiden kestävämpien liikennemuotojen kuten julkisen liikenteen ja pyöräilyn osuutta liikenteessä ja
näin vastaavasti vähentävän yksityisauton käyttöä. Kaikki tämä:
•
•
•
•

•
•

vähentää liikenteen haitallisia vaikutuksia ympäristöön,
parantaa julkisten tilojen saavutettavuutta ja laatua,
edistää kansalaisten terveyttä,
edistää sosiaalista tasa-arvoa ja sukupolvien välistä
solidaarisuutta liikkumisessa ja pääsyssä erilaisiin
kaupunkielämän tilaisuuksiin,
ylläpitää ja kohentaa kaupunkiperintöämme sekä lujittaa
kaupunkikeskustojen ja laitakaupunkien välistä yhteyttä,
vähentää kadunrakentamisesta, onnettomuuksista, rakennusten korjauksista, saasteiden torjunnasta jne. aiheutuvia kustannuksia.

2 Miten kävelyä voidaan edistää?
Kävelyä liikennemuotona on hyvin vaikeata ennustaa, koska siihen vaikuttavat niin monet erilaiset tekijät.
Olennaisia näkökohtia kävelyn tai jonkun muun kulkumuodon valinnalle ovat matkan helppous, kohteen
etäisyys, käytettävissä olevat liikkumisvälineet sinne pääsemiseksi, matkan tarkoitus, turvallisuus,
mukavuus, reitin viihtyisyys sekä kohteen saavutettavuus. Lisäksi valintaan vaikuttaa myös tarve ja
mahdollisuus yhdistää useampia tarkoituksia saman matkan yhteyteen. Muita merkittäviä tekijöitä päätöksen
kannalta ovat oma henkilökohtainen terveydentila ja kunto sekä matkaan mahdollisesti liittyvät kantamukset.
Kävely voi olla suosittua erityisesti lyhyillä matkoilla. Jopa näidenkin suhteen valintana voi kuitenkin olla
oman auton käyttö, jos se tuntuu mukavammalta ja käytännöllisemmältä. Valitettavasti useimmat lapset ovat
tänä päivänä tottuneet siihen, että heidät viedään kouluun omalla autolla, monista eri syistä. Kävely voi olla
suosittua myös pitempien matkojen kuten työ- ja keskustamatkojen osana, mikäli käytettävissä ovat hyvät
joukkoliikenneyhteydet lyhyiden ja mukavien kävelymatkojen päässä. Tällä tavoin voidaan myös edistää
julkisen liikenteen käyttöä oman auton käytön sijaan.
Yleisesti sanottuna kävelyn edistäminen merkitsee kaikkien sen edellytysten parantamista. On tärkeää, että
useimmat kävelyn valintaan vaikuttavista tekijöistä ovat sen kannalta edullisia samanaikaisesti. Esimerkiksi
matkan lyhyys ei vielä riitä, jos reitti ei ole turvallinen. Kävelyä tulisi edistää myös tuomalla esiin sen eri
hyötytekijöitä kasvatuksen ja erilaisten kampanjoiden avulla.
PROMPT-hankkeen erityispyrkimyksenä on ollut juuri löytää tehokkaita keinoja ja ohjeita näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tavoitteena on ollut löytää erilaisia best practice esimerkkejä sekä kehittää uusia välineitä
ja yleispiirteisiä ratkaisuja kävelyn edistämiseksi, joita voidaan tarjota päätöksentekijöiden, kaavoittajien ja
suunnittelijoiden käyttöön. Kyseisten välineiden ja ratkaisujen kirjo kattaa sekä ongelmien tunnistamisen että
niiden ratkaisemisen. Toisaalta näiden ratkaisujen toteuttamisessa voidaan helposti törmätä monenlaisiin
esteisiin. Myös näitä esteitä on PROMPT-hankkeessa tarkasteltu.
3

3 Kävelyä haittaavat tekijät
Olennainen osa koko PROMPT-hanketta oli löytää ja tunnistaa
olemassa olevien jalankulkuympäristöjen kävelylle aiheuttamia
ongelmia. Tässä tarkoituksessa analysoitiin 22 todellista
kohdealuetta viiden eri tarkasteluteeman puitteissa. Tämä
aineisto on kerätty teemakohtaisiin kansallisiin raportteihin
sekä
näistä
laadittuihin
yhteenvetoraportteihin.
Yhteenvetoraportit ovat saatavilla PROMPTin www-sivuilla.
Lisätietoa kohdealueista ja niiden analysoinneista on
saatavissa kyseisten teemojen vastuuhenkilöiltä.
Turvallisuus on yksi kävelyn avaintekijöitä. Liian suuret
moottoriajoneuvojen nopeudet sekä muiden liikennemuotojen
aiheuttamat häiriöt ylipäätään ovat kävelyn keskeisimpiä
turvallisuusongelmia.
Toisaalta
myös
tiepäällysteiden
huonosta kunnosta ja hoitamattomuudesta aiheutuvat
kaatumisonnettomuudet ovat merkittäviä.
Myös heikko saavutettavuus on yleinen kävelyä jarruttava
tekijä. Sopimattomat kävelyreittien risteysjärjestelyt kadun
ylittämiseksi tai julkisen liikenteen pysäkeille ovat kaikkein
tavallisimpia ongelmia. Muita vajavuuksia ovat vilkkaan ja
nopean moottoriliikenteen aiheuttama eristäytyminen, eriytynyt
maankäyttö,
kaupunkien
hajautuminen,
kauppojen
keskittyminen sekä autokeskeinen liikennesuunnittelu yleensä.

Mukavuus ts. turvallisuuden tunne sekä kävelylle miellyttävät
olosuhteet kuten hyvä valaistus ja kulkupinta, liikenteen
häiritsemättömyys ja meluttomuus, penkkien ja muiden
välttämättömien kalusteiden riittävä tarjonta jne. ovat erityisen
tärkeitä henkilöille, joilla on liikkumisongelmia, sekä
vanhuksille. Jalankulkureittien heikko kunnossapito on myös
yleinen mukavuusongelma.
Kävelyn edistäminen edellyttää, että jalankulkuympäristön on
myös oltava houkutteleva. Ympäristön on annettava positiivinen vaste jalankulkijoiden tarpeille ja toiveille. Tässä mielessä
ajoneuvoliikenteen intensiivinen fyysinen ja visuaalinen
vaikutus sekä sopivien jalankulkutilojen puute ovat yleisimpiä syitä haluttomuuteen kävellä. Muut tämän
kaltaiset ongelmat liittyvät ympäristön heikkoon visuaaliseen ja toiminnalliseen laatuun, sen elottomuuteen
sekä luonnonelementtien puutteeseen.
Kävelyn edistämiseksi on olennaista, että se myös kytketään luontevasti
yhteen muiden liikennemuotojen kanssa ts. sen intermodaalisuus.
Erityisen tärkeätä on jalankulun kytkentä julkisen liikenteen kanssa.
Tässä suhteessa keskeisin ongelma on julkisen liikenteen heikko tarjonta
ja liian harvat pysäkkivälit. Yhtenä merkittävänä syynä tähän on usein
liian alhainen asukastiheys. Muut ongelmat juontuvat huonoista
jalankulkuyhteyksistä pysäkeille, heikosta pysäkkivarustelusta tai
turvattomuuden tunteesta pysäkeillä etenkin öisin.
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4 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja
Hyvissä ratkaisuissa tulee kaikki olennaiset ongelmat ottaa huomioon samanaikaisesti, sillä osittaisratkaisut
voivat johtaa ristiriitaisuuksiin. Ratkaisujen on oltava näin ollen kokonaisvaltaisia. Yksi ongelma voidaan
ratkaista monella eri tavalla ja toisaalta yksi ratkaisu voi vastata useampaan ongelmaan samanaikaisesti.
Ratkaisut ovat keskenään myös hierarkkisia yleisistä yksityiskohtaisiin. Näin ollen kaikki ratkaisut voidaan
periaatteessa ryhmittää ”vanhempi” ja ”lapsi” ratkaisujen muodostamiksi, mutta toisiinsa nivoutuneiksi
”sukupuiksi” eli perheiksi. Ratkaisujen löytämiseksi ryhmiteltiin analyyseissa esiin tulleet ongelmat aluksi
kuudeksi enemmän tai vähemmän itsenäiseksi ongelmakimpuksi. Näiden puitteissa kerätyt ja kehitetyt
erilaiset ratkaisut, joita on kaiken kaikkiaan noin 200, ryhmiteltiin puolestaan kahdeksitoista
ratkaisuperheeksi. Nämä on esitetty yksityiskohtaisesti englanninkielisessä ratkaisuraportissa PROMPT
Solutions Report. Alla on kuvattu kyseiset ongelmakimput ja niihin liittyvät ratkaisuperheet.
Ongelmakimppu A:
A

Fyysisen ja sosiaalisen tilan puute tai heikko tarjonta

•
•
•

fyysiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen soveltuvan jalankulkutilan puute
julkisten ulkotilojen heikko kunnossapito ja hoito
heikko infrastruktuuri suojattomimpia jalankulkijoita ajatellen (haitat ja esteet)

Ratkaisuperheet A:
A1 Jalankulkijoille etusija liikennesuunnittelussa
•

50 % julkisesta tilasta jalankulkijoille; etusija
jalankulkijoille

•

yhtenäinen ja tiheä jalankulkuverkko

•

julkisen tilan hyvä arkkitehtoninen suunnittelu

A2 Jokaisella kunnalla tulee olla oma jalankulkupolitiikkansa
•

kävelyä suosivan politiikan aikaansaanti

•

valmennus, opetus, vuorovaikutus, käyttäjien
tarpeiden tiedostaminen

•

lisää investointeja julkisiin tiloihin

•

toteuttamisprosessien seuranta

•

sekoitetut toiminnat kaupunginosissa, julkisia
palveluja katujen varsille, julkisten tilojen monikäyttö

•

yksityiset ja julkiset tilat: sopiva jatkuvuus ja
erottelu

•

väljät rajat rakennusten ja katujen välillä

A3 Elävät kadut päivin ja öin
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Ongelmakimppu B:
B

Varusteiden ja palvelujen puute ulkotiloissa

•
•
•

puutteellinen tai sopimaton valaistus
päivittäispalvelujen, tilojen ja kaupallisten toimintojen puute, riittämättömyys tai niiden pitkät etäisyydet
puutteelliset tai sopimattomat kadun kalusteet

Ratkaisuperheet B:
B1 Julkinen tila olohuoneena
•

sopivat korkealuokkaiset päällysteet

•

riittävät ja sopivat sekä hyvin suunnitellut ja
hoidetut kadunkalusteet

•

jäsennetty ja sopiva valaistus

•

helppo suunnistautuminen

•

säältä suojaus

B2 Tilojen oikeaa sijoittelua koskevan politiikan toteuttaminen
•

kaupat ja muut palvelut sekä kokoontumispaikat
lähietäisyydellä

•

lähipalvelujen pystyttämistä edistävät toimenpiteet

•

kaupungin laidoille syntyvän kaupallisen kilpailun estäminen

Ongelmakimppu C:
C

Moottoriajoneuvojen aiheuttama häiriö

•
•
•

autot tunkeutuvat jalankulkijoille varatuille alueille
kehno kävelytieverkosto: reittien epäjatkuvuus ja sopimattomat tai puutteelliset kadunylityspaikat
ajoneuvoliikenteen aiheuttama fyysinen, visuaalinen ja psyykkinen häiriö: nopeudet ja liikennevirrat
eivät ole sopusoinnussa jalankulkijan kävelyrytmin kanssa

Ratkaisuperhe C:
C1 Ajattele kaikissa suunnittelutilanteissa, että myös itse olet jalankulkija etkä vain
autoilija
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•

vältä läpiajoliikennettä

•

minimoi liikenne koulujen ympärillä

•

autottomat asuinalueet

•

liikenne- ja pysäköintirajoitukset tietyillä alueilla,
kaupunkitullin käyttö

•

nopeuden kontrollointi suunnittelun keinoin

•

sekoitetun liikenteen alueet

•

jalankulkijoille yleinen etusija liikenteessä

Ongelmakimppu D:
D

Huono kytkentä muihin liikennemuotoihin ja näiden heikko tuki

•
•

julkisen liikenteen palvelujen huono tarjonta
heikot ja turvattomat yhteydet bussi- ja raitiovaunupysäkeille

Ratkaisuperhe D:
D1 Julkinen liikenne kaikkia varten
•

tiheä pysäkkiverkosto lyhyillä kävelyetäisyyksillä

•

suora jalankulkuyhteys pysäkeille kaikista eri
suunnista ja kaikille käyttäjille

•

turvalliset ja mukavat bussipysäkit vuorokauden
ympäri

•

houkutteleva julkisen liikenteen tarjonta

Ongelmakimppu E:
E

Luonnon, arkkitehtuurin ja psykologisten vaikutusten kannalta puutteellinen ympäristö

•
•
•
•

identiteetin tunnetta ja orientoitumista edistävien elementtien puutteellisuus
sopimaton tai yksitoikkoinen materiaalien käyttö, detaljointi tai viimeistely
luonnonelementtien vähyys tai kokonaan puuttuminen
epäystävällinen tai tukahduttava rakennettu ympäristö

Ratkaisuperheet E:
E1 Jokaiseen kaupunkiin oma viherverkosto
•

tiheästi yhteen kytketyt "vihreät solmut" sekoitettuna rakennettuun ympäristöön

•

mukavat kävelytiet yhdistämään vihreitä solmuja

•

ota vesi- ja viherelementit vuodenajan vaihteluineen mukaan suunnitteluun

•

hae vaihtelua suunnitteluun ja hyödynnä paremmin vihreitä alueita

E2 Jalankulkijoiden tulee aina tuntea olevansa kuin kotona
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•

suunnittelun, materiaalien käytön, kalusteiden
ja julkisten tilojen käytön tulee vahvistaa paikan
henkeä

•

peräkkäin vaihtelevat näkymät

•

valaistusolojen vuorokautiset vaihtelut

•

keskeinen ja oikeutettu tila jalankulkijoille

Ongelmakimppu F:
F

Epäystävällinen ympäristö

•
•

ikävä ja epämiellyttävä ympäristö
sosiaalinen turvattomuus

Ratkaisuperheet F:
F1 Yhdistä jalankulkijan mittakaava kaupunkisuunnitteluun
•

kaupunkisuunnitelmat jaloin kulkeville

•

ihmisen mittakaavainen ja kiehtova detaljisuunnittelu ja valaistus

•

merkkien monipuolinen hyödyntäminen

•

kaupunkisuunnittelun keinot sekä strategiset
toimenpiteet

•

liikenteen hallinnan keinot

•

luova suunnittelu ja maankäyttö meluhaittojen
vähentämiseksi: esimerkiksi meluesteet, hiljaiset pinnoitteet, julkisivujen sopiva suunnittelu ja
epämiellyttävien äänien kätkeminen miellyttävien äänien taakse.

•

standardit ja strategiat ilman saastumisen rajoittamiseksi

•

erilliset jätesäiliöt koirien jätöksille

•

puhtautta ja terveellisyyttä edistävä kaupunkisuunnittelu ja liikenteen hallinta

•

tarkoituksenmukainen jätteiden keruu ja katujen
puhdistus

•

kunnossapito-ohjelmat ja -strategiat

•

hyödynnä vesi- ja viherelementtejä

F2 Standardit ulkotilojen melukontrollille

F3 Puhtaat ja terveelliset ulkotilat

5 Toteuttamisen rajoitukset ja mahdollisuudet
Hankkeessa tarkasteltiin myös eri toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia. Ehdotettujen ratkaisujen
toteuttaminen voi kohdata erilaisia vastuksia yhteiskunnan, poliitikkojen tai virkamiesten taholta. Esimerkiksi
tietty ratkaisu voidaan arvioida joko tehottomaksi tai liian vaikeaksi toteuttaa. Niinpä hankkeen pyrkimyksenä
oli myös tarjota keinoja välttää puutteellisia tai huonosti koordinoituja toimenpiteitä ja auttaa keskittymään
saavutettavissa oleviin tavoitteisiin paikallinen poliittinen ja tekninen ympäristö huomioon ottaen. Tätä varten
määriteltiin useita mahdollisia yleisiä vaikuttamiskeinoja niin tutkimuksen, kaavoituksen, toiminnan, lainsäädännön, kannustuksen kuin viestinnänkin aloilla. Näiden toteutumisen helppoutta ja niiden tehokkuutta arvioitiin lähettämällä kysely useiden eri sidosryhmien edustajille kussakin osallistujamaassa.
Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että yleisesti ottaen tehokkaimpia toimenpidealoja ovat kaavoitus ja toiminta
ja vähiten tehoavia kannustus ja viestintä. Toisaalta helpointa näyttäisi olevan toimenpiteiden toteuttaminen
juuri viestinnän sekä tutkimuksen ja toiminnan aloilla, kun taas kaavoitusalalla tämä tuntuisi olevan kaikkein
vaikeinta. Toimenpiteiden tehokkuuden ja helppouden samanaikainen tarkastelu viittaa siihen, että ensi
sijassa tulisi keskittyä toimenpiteisiin toiminnan ja tutkimuksen aloilla. Seuraavalla sivulla on esimerkki
kaavoituksen alalla tarkasteltujen toimenpiteiden kokonaisarvioinnista.
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6 Perhe- ja ratkaisuesimerkkejä
A1 Anna jalankulkijoille etusija liikennesuunnittelussa
Jalankulkijoiden etusija liikennesuunnittelussa merkitsee perinteisen liikenne- ja maankäytön suunnittelun
näkökulman muutosta: kävely on nähtävä, ei pelkästään yhtenä liikennemuotona monista, vaan nimenomaan etuoikeutettuna sellaisena. Tässä mielessä tilaa on ensiksikin varattava jalankulkijoille, toiseksi tämä
tila on järjestettävä ja kolmanneksi se on yksityiskohtaisesti suunniteltava.
A1.II Järjestä tila
Tila on järjestettävä nimenomaan jalankulkijoiden liikkumista ja oleskelua silmällä pitäen – sekä niitä toimintoja varten, joita he jo tekevät, että niitä varten, joita he haluavat tehdä. Tilat on liitettävä toisiinsa riittävän
tiheällä verkostolla, joka mahdollistaa yhtenäiset jalankulkureitit ja jonka puitteissa kaikki tarpeelliset palvelut
ja tilat ovat helposti saavutettavissa.
A1.II.1.1. Yksinkertaiset, tehokkaat ja tiheät verkkorakenteet
Kuvaus:
Jalankulkijoiden liikkuminen on hidasta ja vaatii ponnistelua. Tämän tarve riippuu voimakkaasti reitin ominaisuuksista kuten esimerkiksi sen korkeuseroista.
Suosituksia:
Hyvin suunnitellun jalankulkuverkon tulee täyttää seuraavat ehdot:
•

•

Kytkentöjen tiheys: Tiheäsilmäinen verkko tarjoaa mahdollisuuden valita aina mahdollisimman lyhyen reitin matkakohteeseen ilman tarpeettomia kiertoteitä. Erityistä vetovoimaa omaavat reitit voivat tässä
suhteessa tehdä poikkeuksen. Kiertotiet voivat johtua suurista rakennusmassoista, laajoista suljetuista alueista tai heikoista risteysjärjestelyistä. Näitä voidaan pyrkiä välttämään järjestämällä oikoteitä, julkisia
reittejä yksityisten korttelien läpi sekä tekemällä selvityksiä ihmisten
todellisesta käyttäytymisestä.
Matkakohteiden ja maamerkkien tiheys: Jalankulkureittien on oltava
lyhyitä tai ainakin vaikutettava lyhyiltä. Tässä mielessä niiden käyttäjien on kohdattava matkansa varrella erilaisia mielenkiintoisia paikkoja
kuten palveluja, tiloja, maamerkkejä ja nähtävyyksiä.
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Liian suuri
kortteli

Tiheyden kannalta huonosti
suunniteltu verkko

•

•

Luettavuus: Jokainen "virhe" reitin valinnassa maksaa aikaa ja vaivaa.
Tämän vuoksi verkon topologian on edesautettava jalankulkijaa helposti löytämään tiensä. Huono luettavuus voi johtua epäsäännöllisestä
verkkorakenteesta, pitkistä etäisyyksistä tai laajoista suljetuista
alueista. Ruutuverkko tarjoaa helpoimman tavan suunnistaa, myös ulkopaikkakuntalaisille. Se voi myös tarjota lyhyimmät reitit, etenkin jos
sitä täydennetään oikopoluilla.
Käytön helppous: Kävelyn vaatimat ponnistelut eivät riipu pelkästään
matkan pituudesta. Jalankulkijat, etenkin vanhukset ja liikuntaesteiset
kokevat hyvin herkästi myös reitin jyrkkyyden tai sen varrella esiintyvät
portaat. Mikäli muut keinot eivät ole mahdollisia, voidaan tällaisissa tapauksissa käyttää apuna myös mekaanisia välineitä kuten hissiä.

A3 Elävät kadut päivin ja öin
Kadut voivat olla eläviä sekä päivin että öin, jos niillä on tarjolla kaikille julkisten ulkotilojen käyttäjille, etenkin jalankulkijoille, korkealuokkaista elämää vuorokauden ympäri. Tähän voidaan päästä:

Antiikksia oikopolkuja kadulta kadulle rakennusten
läpi.

I.

järjestämällä näiden katujen varsilla oleviin rakennuksiin sekä niiden läheisyyteen riittävästi asumista
sekä erilaisia tiloja, palveluja ja kokoontumispaikkoja,

II.

järjestämällä turvallisia ja mukavia tiloja yksityisten ja julkisten alueiden välille sekä yksityisyydeltään
erilaisten alueiden sopivalla jatkuvuudella ja erottelulla.

A3.I Asuntoja sekä erilaisia tiloja, palveluja ja kokoontumispaikkoja katujen varsilla oleviin
rakennuksiin ja niiden läheisyyteen
Yksityiskohtaisempia keinoja tähän ovat:
1.

Toimintojen sekoitus ja asuntojen määrätty vähimmäisosuus

2.

Sosiaalinen ihmisten ja eri toimintojen kirjo katujen varsilla

3.

Julkisia palveluja ja tiloja jokaisessa kaupunginosassa

4.

Julkisten tilojen monipuolinen käyttö epävirallisiin toimintoihin ja juhliin.

A3.I.1 Toimintojen sekoitus ja asuntojen määrätty vähimmäisosuus
Kuvaus
Sekoitetut toiminnat kadun varsilla olevissa taloissa: riittävä määrä asuntoja katutasolla ja toisessa kerroksessa sekä runsaasti myös palveluja ja muita toimintoja.
Suosituksia
•
Vähintään 50 % asuntoja kussakin kaupunginosassa
•
Vähintään 10 % muita toimintoja; kauppoja,
kunnallisia palveluja ja kokoontumispaikkoja.
•
Asunnottomien julkisivujen enimmäispituus katutasolla 50 m 100 m:n katupituudella.
Best Practice esimerkki:
Asuntojen, kauppojen ja ravintoloiden rinnakkaiselo
elävöittää kadut sekä päivin että öin.

Josefstrasse, Zürich, Sveitsi
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C1 Ajattele kaikissa suunnittelutilanteissa, että myös itse olet jalankulkija etkä vain autoilija
Tämä uusi lähestymistapa edellyttää täydellistä uudelleenajattelua, aina tutkimuksesta toteuttamisvaiheeseen asti.
Uusia sekoitetun liikenteen ja eri liikennemuotojen yhdistelmiä tulisi tutkia tavoitteena jalankulkijoiden ja muiden tienkäyttäjien harmoninen rinnakkaiselo. Tämän täytyy perustua tasa-arvoon katutilojen jäsennyksessä
siten, että kunnioitetaan muiden tienkäyttäjien tarpeita. Näin myös vältytään jalankulkijoille aiheutuvilta vakavilta vammoilta. Tätä lähestymistapaa on tuettava analysoimalla mahdollisuuksia taata jalankulkijoille yleinen
etusija liikenteessä, ainakin kaupunkien keskustoissa ja asuinalueilla.
C1.II Moottoriliikenteen nopeuden vähentäminen
Eri tienkäyttäjien harmonista rinnakkaiseloa ei voida taata ilman moottoriliikenteen nopeuden hillintää. Tämä
on olennainen ehto haavoittuvimpien tienkäyttäjien, kuten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Tämä mahdollistaa katutilan jakamisen hyvässä yhteisymmärryksessä ilman taistelua vahvemman etuoikeudesta.
Ennen kaikkea nopeutta tulisi vähentää katusuunnitelmien avulla. Tällä voi olla erittäin suuri vaikutus käyttäytymiseen. Muita mahdollisuuksia ovat 30 km/h nopeusrajoituksen alueet, jopa koko kaupunkien alueella,
erityiset sekoitetun liikenteen alueet tai viime kädessä poliisivalvonta.
C1.II.4 Sekoitetun liikenteen alueet
Kuvaus
Tiettyihin paikkoihin kuten asuinalueille tai liikekeskuksiin on joissakin maissa kehitetty eräänlaisia 30 km/h
alueiden ja kävelykatujen välimuotoja, joissa katutila on kaikkien yhteiskäytössä, mutta joissa kuitenkin jalankulkijat yleensä ovat etusijalla. Nopeusrajoitus näillä alueilla on 10 - 20 km/h. Näiden konseptien välillä on eri
vivahteita. Esimerkkejä ovat:
•
•
•
•

“Woonerf”-kadut (Hollanti)
"Kotialueet" ("home zones", Iso-Britannia)
“Kohtaamisalueet” ("zones de rencontre", Sveitsi)
"Luonnollinen" rinnakkaiselo (Italia)

Best Practice esimerkkejä:

“Kohtaamisalue”, Yverdons-les-Bains,
Sveitsi

“Luonnollinen” rinnakkaiselo, Frascati, Italia
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E1 Jokaiseen kaupunkiin oma viherverkosto
Tavoitteena on, että jokainen voi löytää viihtyisiä kulkureittejä, joissa "vihreä" ja "harmaa" vaihtelevat sopivasti, päästäkseen jalan mihin tahansa osaan kaupunkia ja ollakseen riippumaton autosta.
Tarkoituksena on luoda uusia kaupungin sisäisiä viheralueita tai laajentaa siellä jo olemassa olevia (ns. "vihersolmut"). Näiden tulee jakautua tasapuolisesti sekä asuinalueille että alueille, joille kaupunkien toiminta
pääosin on keskittynyt. Lisäksi nämä "vihersolmut" on kytkettävä toisiinsa vihreillä väylillä (ns. "viherkäytävät"), jotka on suunniteltu yksinomaan kävelyä ja pyöräilyä silmällä pitäen. Keinoja tällaisen viherverkoston
luomiselle ovat:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Rakennetut alueet lomitetaan tiheästi yhteen kytkettyjen vihersolmujen kanssa
Vihersolmujen välille järjestetään mukavat jalankulkuyhteydet
Vesi- ja viherelementit vuodenaikojen vaihteluineen integroidaan suunnitteluun
Suunnitteluun ja viheralueiden käyttöön pyritään löytämään sopivaa vaihtelua
Eri viheralueiden välille luodaan selkeä hierarkia
Annetaan luonnolle kaupungissa erilaisia rooleja

E1.I Rakennetut alueet ja tiheään kytketyt vihersolmut lomitettuina
Kuvaus
Tiheäruutuinen viherverkko on ihannetapaus, jota on sovellettava paikallisiin olosuhteisiin hyödyntäen näiden tarjoamia omia mahdollisuuksia ja varmistaen samalla jokaiselle asukkaalle suora pääsy tähän verkkoon. Tavoitteisiin voidaan pyrkiä:
1.

järjestämällä riittävän tiheä ruutujako

2.

hyödyntämällä jo olemassa olevaa luonnollista viherverkostoa

3.

hyödyntämällä joutomaita ja ranta-alueita viheralueiden luomiseksi ja laajentamiseksi

4.

järjestämällä viherverkot sivuamaan mahdollisimman läheltä jokapäiväisen elämän keskuksia (maksimi
etäisyys 200 m).

Suosituksia maankäytön suunnittelulle:
•
Kahden viheralueen välinen teoreettinen keskietäisyys noin 400 metriä.
•
Vihersolmun vaikutusalue on noin 200 metriä sen reunoilta.

Eupen, Belgia

Kaaviokuva toisiinsa lomitetuista viher- ja
jalankulkuverkoista.
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F1 Yhdistä jalankulkijan mittakaava kaupunkisuunnitteluun
Jalankulkijoiden on oltava kaupunkitilan järjestelyn ja suunnittelun keskipisteenä. Kaavoittajien ja päätöksentekijöiden on ennen kaikkea ajateltava itsensä jalankulkijoiksi, jotka haluavat olla onnellisia kävellessään.
Ratkaisujen on vastattava kaikkien jalankulkijaryhmien, etenkin haavoittuvimpien ryhmien tarpeita. Näiden
tarpeiden huomioon otto palvelee myös muiden ryhmien tarpeita.
Paitsi käyttäjien fyysiset myös heidän henkiset tarpeensa tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
F1.III Jalankulkijalmyönteinen suunnittelu
Jalankulkijan mittakaava voidaan ottaa huomioon erikseen tila-, kaluste- ja detaljisuunnittelussa, jotka kaikki
vaikuttavat jalankulkijan havaintomaailmaan. Rakennusten korkeudet, katujen ja torien leveydet, julkisivudetaljit, kalusteet, istutukset jne. on suunniteltava jalankulkijan kulkurytmin ja näkökulman mukaan ja niiden on
vastattava heidän odotuksiaan ja toiveitaan.
F1.III.1 Jalankulkijalähtöinen tilasuunnittelu
Kuvaus
Jalankulkunäkymien tulisi olla vaihtelevia, mielenkiintoisia - jopa jännittäviä - vastaten jalankulkijan kulkurytmiä.
Suosituksia:
•
Vältä suunnittelemasta liian pitkiä ja yksitoikkoisia rakennuksia.
•
Ota huomioon suunnittelussa eri jalankulkijaryhmien, etenkin haavoittuvimpien kuten vanhusten ja lasten tarpeet.
•
Luo mielenkiintoisia näkymiä yhdistämällä vanhoja ja uusia ympäristöelementtejä.
•
Luo jännittäviä näkymiä jakamalla reitti erillisiin jaksoihin.
•
Hyödynnä maastoa ja ympäröivää maisemaa jännittävien ja yllättävien näkymien luomiseksi.
•
Ajattele kävelykokemusta "elokuvana", jolla on useita erilaisia näyttämöympäristöjä.

Best practice esimerkkejä:

Nijmegen, Hollanti

Liége, Belgia

Tallinna, Viro

Lillehammer, Norja
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