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Johdanto
PROMPT on EU:n 5. puiteohjelman mukaisen tutkimusohjelman ”Energia, ympäristö ja kestävä kehitys”
alainen hanke. Erityisesti se liittyy avaintoiminnon ”Huomisen kaupunki ja kulttuuriperintö” tutkimusprioriteettiin ”Kaupunkisuunnittelun strategisia lähestymisiä ja metodologeja kohti kestävää kaupunkiliikennettä”.
Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusia keinoja jalankulun edistämiseksi kaupungeissa. Näitä keinoja
ovat muun muassa erilaiset ns. ”best practice”-ratkaisut, geneeriset suunnitteluperiaatteet sekä erilaiset välineet niin ongelmien havaitsemiseen kuin niiden käsittelyynkin. Hankkeeseen osallistui seitsemän eri organisaatiota kuudesta eri maasta edellä olevan luettelon mukaisesti. Hankkeen koordinaattorina toimi VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Hanke alkoi 1.3.2000 ja päättyi 30.11.2003. Liikenne- ja viestintäministeriö
on vastannut hankkeen kansallisesta rahoituksesta.
Hankkeen tehtävien pääpaino oli erilaisten jalankulkuun liittyvien ongelmien kartoituksessa. Tämä tapahtui
tarkastelemalla todellisia kävelyolosuhteita kustakin osallistujamaasta valituilla kohdealueilla, joita oli yhteensä 22. Kohdealueiden kävelyolosuhteita tarkasteltiin erikseen kuuden eri teeman kannalta, joita olivat 1) turvallisuus, 2) saavutettavuus, 3) mukavuus, 4) houkuttelevuus, 5) liittyminen muihin liikennemuotoihin sekä 6)
erilaisten jalankulun edistämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet. Hankkeen erityisiksi
kohderyhmiksi valittiin jalankulkuliikenteen heikoimmat osapuolet, joita ovat kouluikäiset lapset, vanhukset,
liikuntaesteiset, näkövammaiset sekä painavien kantamusten kanssa liikkuvat jalankulkijat. Ongelmia tarkasteltiin sekä koko kaupunkirakenteen tasolla että yksityiskohtaisemmalla katutasolla. Ongelmien analysoinneissa käytettiin hyväksi useita erilaisia menetelmiä. Näitä olivat kartta- ja tilastotietojen analysointi, kyselyt,
haastattelut, työryhmätyöskentelyt asukkaiden kanssa sekä asiantuntijapaneelit.
Ongelmien kartoituksen jälkeen etsittiin näille mahdollisimman kokonaisvaltaisia ja ristiriidattomia ratkaisuja.
Tähän lähdettiin erityisen ”aivoriihi”-ryhmätyön kautta, jossa kartoitetut ongelmat ensin oli ryhmitelty suuremmiksi ongelmakimpuiksi. Kaiken kaikkiaan ongelmille löydettiin noin 200 erilaista ja eritasoista ”best practice” -esimerkkiä ja ratkaisua. Tähän kirjaseen on näistä valittu eräitä keskeisimpiä suomennettuina. Lähtökohtana on ollut italialaisen partnerin alun perin tekemä tiivistelmä tärkeimmiksi katsotuista ratkaisuista.
Liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut tämän kirjasen käännöstyön ja painatuskustannukset. Erikoistutkija Kari Rauhala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta on kääntänyt alun perin englanninkielisen tekstin suomeksi. Monissa kohdin alkuperäistä tekstiä on kuitenkin myös täydennetty ja muunnettu paremmin
ymmärrettävään muotoon. Diplomi-insinööri Mauri Myllylä Tieliikelaitoksesta on liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta käynyt läpi suomennoksen ja antanut kyseisistä ratkaisuista kommentit erityisesti Suomen olosuhteita silmällä pitäen. Arvioinnissa on käytetty hyväksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloinhankkeen tuloksia vuosilta 2001–2004. Näin tässä kirjasessa esitettyjen ratkaisujen toivotaan olevan paremmin hyödynnettävissä myös Suomessa jalankulkua edistettäessä. Kommentit on esitetty kursivoidulla
tekstillä asianomaisissa kohdissa. Toivottavasti kyseiset ratkaisut herättävät kiinnostusta hankkeessa kerättyihin tietoihin ja ratkaisuihin laajemminkin. Kaikki löydetyt ratkaisut löytyvät yksityiskohtaisesti esitettyinä
englanninkielisestä raportista PROMPT Solutions Report, joka on saatavissa hankkeen www-sivuilta osoitteesta http://prompt.vtt.fi.

Yleiskommentti:
PROMPT-hankkeessa on esitetty varteenotettavalla tavalla pääperiaatteet, jotka tulee ottaa huomioon yhdyskunnan jalankulun suunnittelussa. Siinä kehitetty ongelmien ja ratkaisujen hierarkiaa ja toisistaan riippuvuutta esittävä järjestelmä auttaa ymmärtämään kevyen liikenteen merkitystä ja sen kehittämisen laajaalaisuutta. Toisaalta järjestelmä on teoreettinen ja sen käyttäminen sellaisenaan käytännön työssä voi olla
hankalaa.
Suomessa on totuttu käsittelemään jalankulkua ja polkupyöräliikennettä samanaikaisesti ja samaa liikennetilaa käyttävinä kulkumuotoina. PROMPT-hankkeen tuloksia hyödynnettäessä tämä tulee ottaa huomioon.
Kumpikin liikennemuoto tarvitsee erityishuomion ja omia väyliäkin, mutta liikennetilan suunnittelussa ne
ovat mukana yhtä aikaa. Useat suositukset ja parannusehdotukset hyödyttävät kevyen liikenteen kaikkia
osapuolia. Pohjoisen maan talven lumen, jään ja kylmyyden asettamat vaikutukset ja vaatimukset on toinen
merkittävä asia, joka ei ole saanut riittävää huomiota PROMPT-suosituksissa.
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"Ratkaisuperheet"
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 lisäksi keskenään hierarkkisia yleisistä yksityiskohtaisiin. Näin ollen kaikki ratkaisut voidaan periaatteessa ryhmittää ”vanhempi” ja ”lapsi” ratkaisujen muodostamiksi ”sukupuiksi”. Ratkaisujen etsimisen helpottamiseksi ryhmiteltiin löytyneet jalankulkuympäristöä koskevat ongelmat aluksi kuudeksi enemmän tai
vähemmän itsenäiseksi ongelmakimpuksi. Näiden puitteissa kerätyt ja kehitetyt erilaiset ratkaisut, joita on
kaiken kaikkiaan noin 200, ryhmiteltiin puolestaan kahdeksitoista sukupuuksi eli ratkaisuperheeksi. Ratkaisuperheet eivät ole erillisiä, vaan nivoutuvat toisiinsa monelta osin melko kiinteästikin juuri siksi, että sama
ratkaisu voi vastata useampaan eri ongelmaan samanaikaisesti. Alla on lyhyesti yleisellä tasolla kuvattu
muodostetut 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 ja käyttäjien tarpeiden
tiedostaminen
lisää investointeja julkisiin tiloihin
toteuttamisprosessien seuranta

A3 Elävät kadut päivin ja öin
•

•
•
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sekoitetut toiminnat kaupunginosissa, julkisia palveluja katujen varsille, julkisten tilojen
monikäyttö
yksityiset ja julkiset tilat: sopiva jatkuvuus ja erottelu
väljät rajat rakennusten ja katujen välillä

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 Toimintojen oikeaa sijoittelua koskevan politiikan toteuttaminen
•
•
•

kaupat ja muut palvelut sekä
kokoontumispaikat lähietäisyydellä
lähipalvelujen pystyttämistä
edistävät toimenpiteet
kaupungin laidoille syntyvän
kilpailevan kaupallisen toiminnan 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
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Ratkaisuperhe C:
C1 Ajattele kaikissa suunnittelutilanteissa, että myös itse olet jalankulkija etkä
vain autoilija
•
•
•
•
•
•
•

läpiajoliikenteen välttäminen
liikenteen minimointi 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
•
•
•
•
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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
vesi- ja viherelementit vuodenajan vaihteluineen mukana
suunnittelussa
vaihtelun käyttö suunnittelussa
ja viheralueiden parempi hyödyntäminen

E2 Jalankulkijoiden tulee aina tuntea olevansa kuin kotona
•

•
•
•
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paikan henkeä vahvistava
suunnittelu sekä materiaalien,
kalusteiden ja julkisten tilojen
käyttö
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
•
•
•

kaupunkien suunnittelu jalankulkijoiden näkökulmasta
ihmisen mittakaavainen ja
kiehtova detaljisuunnittelu ja
valaistus
opasteiden monipuolinen hyödyntäminen

F2 Standardit ulkotilojen melurajoille
•
•
•

kaupunkisuunnittelun keinot
sekä strategiset toimenpiteet
liikenteen järjestelyn ja hallinnan keinot
luova suunnittelu ja maankäyttö meluhaittojen vähentämiseksi: esimerkiksi meluesteet,
hiljaiset pinnoitteet, julkisivujen
sopiva suunnittelu ja epämiellyttävien äänien kätkeminen
miellyttävien äänien taakse.

F3 Puhtaat ja terveelliset ulkotilat
•
•
•
•
•
•

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
vesi- ja viherelementtien hyödyntäminen

Seuraavilla sivuilla on kooste hankkeen yhteydessä kerätyistä ja kehitetyistä keskeisistä ratkaisuista ja ”best
practice” esimerkeistä. Kaikki ratkaisut on esitetty kattavasti englanninkielisestä raportista PROMPT Solutions Report, joka löytyy hankkeen www-sivuilta osoitteesta http://prompt.vtt.fi. Ratkaisujen hierarkkisuus
näkyy otsikoiden numeroinnissa. Pelkkä kirjain viittaa tiettyyn ongelmakimppuun. Kirjain ja numero yhdessä
viittaavat puolestaan aina yhteen kyseistä ongelmakimppua vastaavaan ratkaisuperheeseen. Ratkaisuperheen ylimmän hierarkiatason kukin erillinen ratkaisu on ilmaistu kirjaimen ja numeron perässä olevalla roomalaisella järjestysnumerolla. Jokainen tämän perässä seuraava numero taas ilmaisee aina seuraavaksi
alemman hierarkiatason ratkaisun. Näin esimerkiksi "A" kertoo ongelmakimpun, "A1" ratkaisuperheen, "A1.I"
ratkaisuperheen ensimmäisen ylimmän tason ratkaisun, "A1.I.1" sen alemman tason ensimmäisen ratkaisun
jne.
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A

Fyysisen ja sosiaalisen tilan puute tai heikko tarjonta

A1

Anna jalankulkijoille etusija liikennesuunnittelussa

•
•

Perinteinen kaupunki- ja liikennesuunnittelijoiden näkökulma on muutettava: kävely on nähtävä, ei pelkästään yhtenä liikennemuotona monista, vaan nimenomaan etuoikeutettuna sellaisena.
Ratkaisut voidaan jakaa kolmeen osajoukkoon tai pikemminkin vaiheeseen, joissa edellinen on jälkimmäisen edellytys: jalankululle on ensinnäkin hankittava tilaa, toiseksi tämä tila on järjestettävä ja kolmanneksi se on yksityiskohtaisesti suunniteltava. Kuhunkin vaiheeseen sisältyy useampia osaratkaisuja alla olevan vuokaavion mukaan.
PROVIDE
HANKI TILAA
THE SPACE
autottomia
alueita
larger suurempia
car free zones
(not only
commercial
(ei pelkästään
ostoskeskukset)
centres)
50
% of
julkisesta
tilastafor
jalankulkijoille
50%
public space
pedestrians
priority
of the pedestrians
all residential
jalankulkijoille
etusijainkaikilla
asuntoalueilla
areas
JÄRJESTÄ
ORGANIZE
THETILA
SPACE
supply
a dense networkenintään
for pedestrians
tiheäof
jalankulkuverkko
100
silmäkoolla
for atm:n
least
100 m. density

Measures
to implement
the
Toimenpiteet
yhtenäisten
kävelyteiden
continuitytoteuttamiseksi
of the path

DESIGN
SUUNNITTELE
THE SPACE
TILA

design
according
to actual
suunnittele
todellisten
käyttäymismallien
mukaan
behavioural patterns

architectural
design of the
tilan arkkitehtoninen
suunnittelu
space

Taulukko 1 Kaavio suunnittelun etenemisestä
Tämä ratkaisuperhe on hyvin laaja ja sitä voidaan jopa pitää monessa suhteessa eräänlaisena "sateenvarjoperheenä" muille ratkaisuperheille. Niinpä useimmat tämän perheen ratkaisut tulevat itse asiassa tarkemmin
määritellyiksi muiden ratkaisuperheiden yhteydessä.
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A1.I

Hanki tilaa

Ensimmäisenä perusedellytyksenä jalankulkijoiden paremmalle huomionotolle liikennesuunnittelussa on taata heille riittävästi tilaa oikeissa paikoissa. Samalla on otettava huomioon heidän tarpeensa palvelujen saavuttamisen ja muiden toimintojen suhteen. Tätä vaatimusta voidaan lähestyä sekä yleisellä kansallisella että
yksityiskohtaisemmalla kunnallisella päätöksentekotasolla.

A1.I.1

50 % julkisesta tilasta jalankulkijoille

Jalankulkijoilla tulisi olla suurempi osuus julkisesta tilasta kuin mikä se tällä hetkellä on. Vähintään puolet
siitä tulisi varata heidän käyttöönsä. Tämä voidaan toteuttaa eri mittakaavoissa. Suuressa mittakaavassa se
merkitsee parempaa tasapainoa eri liikennemuodoille varattujen alueiden välillä. Pienemmässä mittakaavassa kyse on katupoikkileikkausten oikeasta mitoituksesta.
AIPRC ”kaupunkitiekonsepti” osoittaa, että suurimmalla osalla kaduilla tapahtuvista toiminnoista jalankulku,
luonto ja kaupunkirakenne sekä arkkitehtuuri ovat keskeisessä roolissa. Kansallisella tasolla kuitenkin puuttuvat sellaiset lait, standardit tai normit, joilla määritetään kävelyn ja siihen liittyvien toimintojen tilatarpeille
vähimmäisvaatimukset.
Parannuskeinoja:
Kolmea eri indikaattoria suositellaan käytettäväksi kaupunkisuunnittelussa tilojen mitoittamisessa:
Indikaattori 1: mitoitus eri osa-alueilla:
•
kadut ja tiet
•
palvelut ja muut tilat
•
yksityisalueet
Soveltuu parhaiten keskitiheään rakennetuille alueille.
Indikaattori 2: mitoitus asukasta kohti: 15 m2/asukas. Soveltuu parhaiten tiheään rakennetuille alueille.
Indikaattori 3: mitoitus ainoastaan osuutena ajoradasta: 1,3 m2 jalankulkutilaa kutakin ajoradan neliömetriä
kohti. Soveltuu parhaiten väljästi rakennetuille alueille.
Indikaattori 1:n puitteissa voidaan esimerkiksi muuttaa maankäytön suunnittelun nykyisiä standardeja siten,
että jalankululle varataan aikaisempaa enemmän tilaa tinkimällä moottoriliikenne-, tontti- ja puistoalueiden
määrästä. Muun muassa Italiassa on nykyisten standardien mukaan jalankulkualueiden osuus kaupunkien
maankäytössä vain noin 0,5 %. Standardeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että tämä osuus kasvaisi 2,5
%:iin.
Edelliseen liittyen jalkakäytävien osuutta ajokaistojen kustannuksella tulisi lisätä. Jalkakäytävät ovat pakollisia kaikilla kaduilla, mutta nykyisten suunnittelunormien mukaan ne eivät toteuta ehdotettua 50 %:n vaatimusta. Katumitoitukset tuleekin suunnitella uudelleen siten, että ne tarjoavat kaikille käyttäjille tilavaraukset
käyttöön nähden oikeassa suhteessa. Jalkakäytäviä tulisi olennaisesti leventää ja ajoratoja vastaavasti kaventaa. Kapeita ajoratoja voidaan myös käyttää tehokkaasti nopeuksien rajoittamiseen.
Best practice -esimerkkejä:

Levitetty jalkakäytävä, Frankfurt, Saksa

”Niistetty” ajorata
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Kommentti:
PROMPT-hanke antaa suhteellisen tarkat tilavaatimukset jalankulkuliikenteelle ottamatta huomioon mahdollista pyöräliikennettä samassa tilassa tai poikkileikkauksessa. Annettuja mitoitusarvoja on syytä soveltaa
harkiten. Pohjoisissa olosuhteissa talvikunnossapidon vaatimukset ovat poikkileikkauksen mitoituksessa
aika määrääviä, liikennetiheys määrää harvemmin. Kotimaiset poikkileikkausohjeet ovat käyttökelpoisia
suunnittelussa. Tiehallinto on tarkastanut ohjeitaan niin, että kuntoliikkujat ja liikkumisesteiset tulevat niissä
paremmin huomioon otetuiksi. PROMPT-raportin tärkeä sanoma on, että jalankulku on muistettava ottaa
tilantarpeena huomioon kaikessa suunnittelussa niin yleisillä alueilla kuin pihoilla ja muilla yksityisillä alueilla.
Jalkakäytävän ja ajoradan leveyksien suhde on toinen tärkeä esille nostettu näkökulma. Tämä suhde viestii
liikkumisympäristön luonteesta ja vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan. Tila-ajattelussa on suomalaisilla
liikenne- ja katusuunnittelijoilla paljon opittavaa.

A1.II

Järjestä tila

Jalankulkijoille varattu tila on jäsenneltävä ja järjestettävä siten, että se myös palvelee heitä mahdollisimman
hyvin. Tilan on tarjottava mahdollisuudet sekä liikkumiselle että oleskelulle. Erityisen tärkeätä on kehittää
ajoneuvoliikenneverkkoa vastaava yhtenäinen kävelyreittien verkko, jossa jalankulkijat ovat aina liikenteellisesti etusijalla ja jonka puitteissa kaikki tarpeelliset palvelut ja tilat ovat helposti saavutettavissa.

A1.II.1 Jatkuva ja tiheä jalankulkuverkko
Jalankulkijoiden liikkuminen on hidasta ja vaatii ponnistelua. Tämän ponnistelun tarve riippuu voimakkaasti
reitin ominaisuuksista, kuten esimerkiksi sen korkeuseroista.
Suosituksia:
Hyvin suunnitellun jalankulkuverkon tulee täyttää seuraavat ehdot:
•

•

•

•

Kytkennät ovat tiheässä: 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.
Matkakohteet ja maamerkit ovat tiheässsä: 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.
Helposti luettavissa: 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.
Helppo käyttää: 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.

Liian suuri
kortteli

Tiheyden kannalta huonosti
suunniteltu verkko

Antiikkisia oikopolkuja kadulta kadulle rakennusten läpi.
Chambery, Ranska

Huomioon otettavaa:
Verkon fyysinen, visuaalinen ja havaittu jatkuvuus voidaan saavuttaa käyttämällä erilaisten toimenpideluokkien yhdistelmiä. Kunkin luokan mukaisissa toimenpiteissä on otettava huomioon sekä niiden vaikutus että
niiden tekniset ominaisuudet.
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Best practice -esimerkkejä:

Rinnakkaiselo
Bern, Sveitsi

Reitit tasoeroilla
Zürich, Sveitsi

Jäsennetyt reitit
Lyon, Ranska

Liikennevalot
Portland, Oregon, USA

Pelkästään merkityt reitit
Chambery, Ranska

Visuaalinen jatkuvuus
Modena, Italia

Kommentti:
Kevyen liikenteen verkko on yhdyskunnan liikennejärjestelmän oleellinen osa. Sellainen tarvitaan sekä
kaupunginosan sisäisenä että eri kaupunginosia yhdistävänä rakenteena. Ratkaisuehdotuksessa kiinnitetään huomiota jalankulkuverkon jatkuvuuteen liikkumisen kannalta, jota tavoitetta tukevat väylän pinnoitteilla ja muilla rakenteilla saatu yhtenäinen ulkonäkö ja visuaalinen ilme.

A1.III

Suunnittele tila

Jalankulkijoille varatut tilat on suunniteltava tai uudelleenjärjestettävä siten, että ne myös vastaavat jalankulkijoiden ja erityisesti haavoittuvimpien käyttäjäryhmien odotuksia. Tiloista on tehtävä eläviä ja viihtyisiä.

A1.III.2 Tilan arkkitehtoninen suunnittelu
Parannuskeinoja:
•

Jalankulkijoille varatun tilan hierarkkinen jäsentely
Etuoikeuden muuttuminen eri liikennemuotojen välillä osoitetaan selvästi sopivalla pinnoituksen jäsentelyllä ja katupoikkileikkauksen suunnittelulla.

•

Katuleveyksien ja julkisivujen korkeuksien sopusuhtaisuus
Laaditaan ohjeet kaupunkitilojen mitoitukselle ja mittasuhteille, jotka jalankulkijat kokevat miellyttäviksi.

•

Tunnistettavuus
Korkeuserot, historialliset muurit, rautatiet ja joet edesauttavat alueen rajautumista niin fyysisesti kuin
kokemuksellisestikin lisäten näin sen tunnistettavuutta.

•

Kiintopisteet
Kävelyreittien varrella tulisi sijaita erilaisia maamerkkejä ja muita kiintopisteitä niitä jäsentämässä.
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Best practice -esimerkkejä:

Jalankulkureittien kiintopisteiden analyysi. L’Aquila, Italia

Etuoikeuden muuttuminen
Modena, Italia

Intiimi jalankulkumiljöö Alueen rajautuminen
Frascati, Italia
L’Aquila, Italia

Kommentti:
PROMPT-hankkeessa on korostetusti esillä jalankulkuympäristö rakennustaiteellisena tilana. Tämä johtuu
tekijäryhmän koostumuksesta, missä arkkitehdeillä on ollut merkittävä vaikutus. Hankkeen esimerkit ja sovellukset ovat pääosin historiallisista kaupungeista. Suomalaisia olosuhteita ajatellen voidaan sanoa, että
kevyt liikenne on hyvän ympäristön tuntomerkki ja samalla sen tekemisen väline. Kevyen liikenteen suunnittelun keinoin voidaan olevaa ympäristöä parantaa, nostaa esille sen hyviä näkymiä, rakenteita ja rakennuksia.
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A2

Jokaisella kunnalla tulee olla oma jalankulkupolitiikkansa

Kunnallisen jalankulkupolitiikan toteuttaminen tapahtuu vaiheittain alla olevan taulukon mukaan:

Vaiheistus

Päätoimijat aloitteentekijät

Vaihe I: PERUSEDELLYTYSTEN LUONTI JALANKULKUMYÖNTEISEN
POLITIIKAN TOTEUTTAMISELLE

Pääasiassa GLOBAALIT
(kansainväliset / valtakunnalliset /
seudulliset)

Sopivien toteuttamisen perusedellytysten määrittely:
Anna tarpeellinen kannustus toteutusprosessin alussa
•
Varmista politiikan johdonmukaisuus (tilassa ja ajassa)
•
Määrittele sopiva lainvoimainen kehikko
•
(minimivaatimukset, prosessin ja tulosten tarkastus)
Määrittele taloudellinen kehikko (rahavirrat)
•

GLOKAALIT
(valtakunnalliset / seudulliset +
paikalliset)

Arvioidaan:
Inhimilliset resurssit - välttämättömät taidot, opinnot
•
Taloudelliset keinot - taloussuunnittelu
•
Tekniset keinot - tarpeellinen teknologia ja välineet
•

Vaihe II: UUSIEN KEINOJEN LUONTI UUSILLE
POLITIIKOILLE

Päätehtävät

JALANKULKIJOIDEN PRIORISOINTI TUTKIMUKSESSA JA
SUUNNITTELUSSA
Vaihe III: TOIMENPITEET
JALANKULKUMYÖNTEI- Pääasiassa PAIKALLISET
SEN POLITIIKAN
TOTEUTTAMISEKSI

JALANKULKIJOIDEN PRIORISOINTI LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
JA KÄYTÄNNÖN TOIMINNASSA
JALANKULKIJOIDEN PRIORISOINTI KANNUSTAMISEN JA
VIESTINNÄN KEINOIN

Vaihe IV :
GLOKAALIT
TOTEUTTAMISPROSES- (paikallinen + valtakunnallinen /
SIN SEURANTA
seudullinen synteesi)

•
•

Ehdotukset perusedellytysten parantamiseksi
Ehdotukset väliintulojen parantamiseksi

Taulukko 2 Kunnallisen jalankulkupolitiikan toteuttamisen vaiheet

A2.I

Jalankulkumyönteisen politiikan toteuttamisen
perusedellytykset

Pyrkimyksenä on laillisten ja taloudellisten puitteiden sekä teknisen ja poliittisen tuen aikaansaanti. Tarkoituksena on ensin saada aikaan alustava kannustus uudelle politiikalle sekä sen jälkeen varmistaa sen saavuttaminen ja
ylläpito. Tämä edellyttää niin paikkaan kuin aikaankin liittyvää toiminnan johdonmukaisuutta.

16

Parannuskeinoja:
•

•
•

Uusien keinojen etsiminen jalankulkumyönteisen politiikan kehittämiseksi käyttäen hyväksi joitakin erityisen herkkävaikutteisia argumentteja kuten sosiaalista tasa-arvoa, yhdyskuntien elvyttämistä sekä
kaikkien kansalaisten terveyttä ja hyvää kuntoa.
Eri vaikuttajatahojen kuten viranomaisten ja eri kansalaisryhmien mukaan saanti heti alusta lähtien.
Siirtyminen yksittäisten hankkeiden tasolta vertailujen teon tasolle kuten tulosten arviointiin ja viimeisimmän kehityksen seurantaan.

Best practice -esimerkkejä:
Toimenpiteet, joilla ”Living streets Association” (Elävien katujen yhdistys, Iso Britannia) on pyrkinyt tuomaan esiin erityisesti katujen merkityksen yhdyskuntia hajottavana tekijänä sekä välttämättömyyden muuttaa nykyiset ”pelon kadut” ”huvin kaduksi”.
Toimenpiteet, joilla Maailman Terveysjärjestö (WHO) ja muut kansalliset terveysyhdistykset ovat pyrkineet edistämään liikuntaa, erityisesti
kävelyä. Tavoitteena on vähintään puoli tuntia liikuntaa päivässä tämän
antaman fyysisen ja henkisen hyödyn vuoksi.
Kommentti:
Liikenne- ja viestintäministeriö haastatteli suomalaisia liikennealan asiantuntijoita vuonna 2004 kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteistä. Tärkeimpään asemaan nousi kunnallinen tai seudullinen jalankulkua
ja pyöräilyä edistävä politiikka. Siinä erilaiset toimenpiteet arvioidaan ja
sidotaan yhteen jatkuvaksi toiminnaksi. Ministeriön kevyen liikenteen
edistämiseksi käynnistämässä Jaloin-hankkeessa vuosina 2001-2004
kävelyn ja pyöräilyn terveydelliset vaikutukset ja eri vastuutahojen yhteistoiminta tulivat uusina asioina esille korostetusti.

A2.II

Uusia keinoja uusille politiikoille

Määritellään ja arvioidaan sopivia inhimillisiä, taloudellisia ja teknisiä keinoja menestyksekkäälle toiminnalle:
•
•
•

tunnistetaan oikeat tavoitteet, jotka vastaavat käytettävissä olevia keinoja
määritellään uskottava aikataulu eri vaiheille ja toimenpiteille ja
pidetään kiinni suunnitelluista toimenpiteistä niiden loppuun saattamiseen tai seurantaan asti.

Parannuskeinoja:
•

•

•

Tavoitteiden ja keinojen vastaavuus helposti sivuutetaan nykyisissä yleispiirteisissä liikenneselvityksissä. Tämä ratkaisujoukko heijastelee sekä jalankulkumyönteisten hankkeiden päämääriä että sovellettavien toimenpiteiden laajuutta.
Välttämättömyys suunnitella järkevät aikarajat (muutamia kuukausia) konkreettisten toimenpiteiden
aloittamiselle ja tiettyjen tulosten aikaan saamiseksi. Muussa tapauksessa toteuttamisprosessin uskottavuus kärsii.
Valtaosalle kaupungin asukkaista hyppääminen yhdestä toimenpiteestä toiseen ilman selviä tavoitteita
ei ole uskottavaa. Tämän vuoksi on tärkeätä asettaa tietty aikaraja eri hankkeiden loppuun saattamiselle
tai arvioinnille.

Kommentti:
Kävelyn ja pyöräilyn nousu tasa-arvoisina kulkumuotoina autoliikenteen ja joukkoliikenteen rinnalle on
Suomessa vielä nuori asia. Valtiovallan kehittämisstrategiat on kirjoitettu yleisellä tasolla ja kaikkia vastuutahoja yhdessä koskevina. Järjestelmällinen toiminta itse kunkin vastuutahon omine tavoitteineen ja niiden
toteuttamiseksi määriteltyine keinoineen ja aikatauluineen on Suomessa kehitysvaiheessa. Paikallinen toiminta kaipaa hyvää mallia valtiovallan toiminnasta.
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A2.III

Toimenpiteet jalankulkumyönteisen politiikan toteuttamiseksi

Tähän ratkaisujoukkoon kuuluu:
Vaikuttaminen tutkimukseen ja suunnitteluun laajan potentiaalisen vaikuttajatahon mukaan saamiseksi
perustiedon, toimintatapojen ja analyysien hankkimiseksi sekä ja vertailujen tekemiseksi muihin samanlaisiin
prosesseihin nähden.
Vaikuttaminen toimintaan ja lainsäädäntöön liittyy konkreettisiin suunnittelu- ja hoitotoimenpiteisiin ja hallinnollisiin oheistoimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet koskevat lähinnä teknisiä asiantuntijoita, mutta muodostavat samalla kokonaisnäkemyksen kaupunkiympäristön kehittämiseksi.
Vaikuttaminen kannustamisen ja viestinnän keinoin. Tämä tarkoittaa lähinnä positiivisia henkisen ja sosiaalisen tason toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa kohteena olevien osallisten omanarvontuntoa
ja täten varmistaa toteuttavien uusien politiikkojen hyväksyntä.
Parannuskeinoja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastataan teknisten asiantuntijoiden ja päättäjien kipeään tiedontarpeeseen valmennuksella, koulutuksella ja tiedonvaihdolla.
Luodaan käytäntöjä käyttäjien tarpeiden huomioon ottoon vähäisiä ja ylimalkaisia vaatimuksia syvällisemmin.
Nähdään kävely pikemminkin filosofisena asenteena, terveellisenä elämäntapana tai vapaa-ajan toimintana, kuin vain käytännön liikkumismuotona.
Kehitetään jalankulkijoita koskevia tutkimuksia ja seurantoja, joilla ei kerätä pelkästään määrällistä vaan
myös laadullista tietoa.
Kohdennetaan todellisia budjettivarauksia jalankulkijoiden asemaa parantaviin toimenpiteisiin.
Vältetään tarpeettomia uusia ”eksoottisia” sääntöjä lainsäädännössä, joka jo nyt voi olla sekaannuksia
aiheuttavaa ja kiinnitetään huomiota tämän lähestymistavan demokraattisuuteen.
Edistetään jalankulun positiivista imagoa: se on hauskaa, ”coolia” ja trendikästä pelkän tylsän hyötyliikkumisen sijaan.
Perustetaan toimi kunnalliselle ”liikenneongelmien asiamiehelle”, joka omistautuu erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tielläliikkujien ongelmiin.

Best practice -esimerkkejä:
Taitotiedon vaihto teknisten asiantuntijoiden kesken Belgiassa (Vallonia).
Vallonissa on ollut vuodesta 1999 lähtien käytössä ”Liikkumisen opastus” toiminta sekä seudun taloudellinen tuki kunnille tällaisen toiminnan sisällyttämiseksi niiden virkakoneistoon.
Käyttäjien tarpeiden ilmaus: Toronton jalankulkijoiden peruskirja 2002 (Toronto - Pedestrian Charter 2002). Tämä peruskirja on tehty asukkaiden aloitteesta.
Se heijastaa periaatetta, että kaupungin kävelykelpoisuus
on sen julkisten tilojen laadun sekä sen terveyden ja elinvoimaisuuden kaikkein tärkein mittapuu. Peruskirja oli
tarkoitettu muistutukseksi kunnan päätöksentekijöille siitä,
että kävelyä pitäisi arvostaa kaikkein kestävimpänä liikennemuotona ja että siitä on valtavasti sosiaalista, ympäristöllistä ja taloudellista hyötyä kaupungille.
Ohjekirjojen laadinta, kuten esimerkiksi ”Käytännön toimenpiteitä jalankulkijoiden aseman parantamiseksi kaupungeissa”, ”Miten saada eri yhteiskuntaryhmät mukaan
toteuttamisprosesseihin? Yhteiskuntaryhmien ja vapaaehtoisten tahojen rooli julkisten tilojen huolenpidossa ja parantamisessa” tai ”Miten saada yhteiskunnat mukaan viheralueiden kehittämiseen?”
Kävelykelpoisuuden tarkistuslistat (esim. ”Pedestrian and Bicycle Information
Centre”, USA www.walkinginfo.org). Kävelyreittien laatutaso (esim. ”Walkable
Communities, Inc.” USA www.walkable.org)
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Kommentti:
Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke vuosina 2001–2004 pyrki esimerkkien avulla kartoittamaan ja
toteuttamaan toimintamalleja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi valtion ja kunnan hallinnossa Suomessa.
Näitä toimintamalleja voidaan nyt käyttää yleisesti hyväksi. Ministeriö pyrkii turvaamaan toiminnan jatkuvuuden ja laajenemisen. Toimintatapa on hyvin sopusoinnussa kävelyä esillä pitävän PROMPT-hankkeen
suositusten kanssa.

A2.IV

Toteuttamisprosessien seuranta

Ei riitä se, että ”Jokaisella kunnalla tulee olla oma jalankulkupolitiikkansa” -teema määritellään vain erilaisina puuttumisina liikenneympäristöön. Tähän liittyviä eri tasoilla tapahtuvia toimenpiteitä on myös pidettävä jatkuvasti yllä ja
kehitettävä edelleen.
Parannuskeinoja:
Viranomaisten toimeksiantona perustetut ”havaintoasemat”, joiden tarkoituksena on:
•
•
•

tehdä toteuttamisen ennen ja jälkeen tutkimuksia, analysoida tulokset ja tehdä parannusehdotuksia
tehdä mielipidekyselyjä asukkaille ja julkisten ulkotilojen käyttäjille ja
tutkia mahdollisuuksia parantaa koko toteuttamisprosessia ja laatia johtopäätöksiä julkisten viranomaisten käyttöön tutustuen samalla myös alan viimeisimpään ulkomaiseen kehitykseen.

Kommentti:
Kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden kertaluonteisuus ja keskittyminen vain kevyen liikenteen väylien rakentamiseen on yleinen työtapa Suomessakin. Pienen kunnan tai alueen hyväksi saattaa olla perusteltua
keskittyä kevyen liikenteen edistämiseen määräajoin ja rajoitetuin keinoin. Helsingin kaupungin polkupyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma on puolestaan esimerkki jatkuvasta ja tilanteen kehittymistä seuraavasta organisoidusta ja laaja-alaisesta toiminnasta. Toimijan jatkuvaan itsearviointiin on Euroopassa käytössä menetelmiä, joita on ryhdytty soveltamaan Suomenkin kaupungeissa.
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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 mm.:

I.

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

II.

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

A3.I

Asuntoja sekä erilaisia tiloja, palveluja ja kokoontumispaikkoja katujen varsilla oleviin rakennuksiin ja niiden läheisyyteen.

Yksityiskohtaisempia keinoja tähän ovat:
1.
2.
3.
4.

toimintojen sekoitus ja vähimmäismäärä asuntoja
sosiaalinen ihmisten ja eri toimintojen kirjo katujen varsilla
julkisia palveluja ja tiloja jokaisessa kaupunginosassa ja
julkisten tilojen monipuolinen käyttö epävirallisiin toimintoihin ja juhliin.

A3.I.1

Toimintojen sekoitus ja vähimmäismäärä asuntoja

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 tai
toisessa kerroksessa 50 m 100 m:n katupituudella.

Best practice -esimerkki:
Asuntojen, kauppojen ja ravintoloiden rinnakkaiselo elävöittää
katuja sekä päivin että öin.
Josefstrasse, Zürich, Sveitsi
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Kommentti:
Elävään kaupunkiin kuuluvat ihmiset, heitä palvelevat toiminnat ja hyvä ympäristö. Asumisen ja toimintojen
sekoittamista samaan ympäristöön ihannoidaan kaupunkisuunnittelussa. Esitetyt Promt-periaatteet soveltuvat yleisessä muodossaan Suomen suurimpien kaupunkien uusien kerrostalovaltaisien osien suunnitteluun.
Kaupunkiemme väljä rakentaminen rajoittaa mahdollisuuksiamme tämän suosituksen toteuttamisessa keskieurooppalaisiin maihin verrattuna.

A3.II

Turvalliset ja mukavat tilat yksityisten ja julkisten alueiden välillä sopiva jatkuvuus
ja erottelu

A3.II.1 Vaihtelevat yksityiset ja julkiset tilat katujen varsilla
Eläville kaduille ovat olennaisia niiden varrella olevat julkisuudeltaan ja yksityisyydeltään vaihtelevat alueet
ilman “kuolleiden” yksityisalueiden aiheuttamia katkoksia. Näiden ja kadun välillä ei myöskään ole voimakasta erottelua.
Suosituksia:
•
•
•

ei pitkiä ja korkeita seiniä, muureja tai aitoja katujen varsilla
ei meluesteitä jalkakäytävien varrella
ei katukuvaa hallitsevia pysäköintitontteja; ohjeet kehitettävä

Best practice -esimerkki:
Julkisten ja yksityisten alueiden lomittuminen on jatkuvaa.
Schnyderstrasse, Sursee, Sveitsi
Kommentti:
Julkisen tilan ja yksityisen tilan liittyminen toisiinsa edellyttää hyvää suunnittelua. Usein on syytä tietää,
kummalla puolella ollaan ja liikutaan. Rajausta ja rakenteita tarvitaan viestimään tästä. Siirtyminen tilasta
toiseen voi silti olla visuaalisesti ja toiminnallisesti hyvin järjestetty. Hyvännäköiset aidat ja rajaavat istutukset oikeissa paikoissa elävöittävät katutilaa.

A3.II.2 Väljät rajat rakennusten ja katujen välillä
Suorat sisäänkäynnit rakennuksiin ja avoimet edustat pohjakerroksissa elävöittävät katuja. Rakennukset, joilla on ”silmät
ja korvat” synnyttävät jatkuvuuden ulkoelämän ja sisäelämän
välille. Kadut ja niiden varsilla olevat rakennukset kytkeytyvät
toisiinsa.
Suosituksia:
•
•

sisäänkäynnit rakennuksiin kadun puolelta
ei suljettuja rakennusten julkisivuja kadun puolella ilman
ikkunoita pohjakerroksessa (ohjeet kehitettävä).

Best practice -esimerkki:
Rakennukset, joilla on ”silmät ja korvat” synnyttävät jatkuvuuden ulkoelämän ja sisäelämän välille.
Rue des Sources, Geneve, Sveitsi
Kommentti:
Suomessa on koettu, ettei kiinteistön autosuojien ja taloustilojen sijainti katutasossa johda miellyttävään
kävely-ympäristöön. Katutason kerros pitää saada elävämmäksi. Toisaalta varoittavia esimerkkejä on myös
siitä, että kiinteistöjen sisäänkäynti jalankulkualueelta tuo sinne perässä autot sekä niiden ja pyörien pysäköinnin suunniteltuna tai suunnittelemattomana. Kiinteistöjen sisäänkäyntejä suunniteltaessa on samalla
tiedostettava, miten kiinteistön huoltoliikenne ja pysäköinti saadaan toimimaan tuottamatta haittaa jalankululle ja ympäristölle.
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B

Varusteiden ja palvelujen puute ulkotiloissa

B1

Julkinen tila olohuoneena

“Julkinen tila olohuoneena” tarkoittaa sitä, että kaupungin kävelyympäristö on suunniteltu ja ylläpidetty jalankulkijan näkökulmasta katsoen siten, että hän tuntee siellä olonsa kotoisaksi. Jalankulkuympäristön
on siis tarjottava paikkoja, joissa kaupunkilaiset voivat viettää aikaansa
ulkosalla yhtä mukavissa olosuhteissa kuin sisällä kotonaan. Sen on tarjottava sopivat puitteet ihmisten erilaisten fyysisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämiselle.

Sheffield, Iso-Britannia

Tämä ratkaisuperhe koostuu kahdesta osajoukosta (Taulukko 3). Ensimmäinen näistä koskee politiikkaa,
taloudellisia tekijöitä, lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa. Toinen koskee suunnittelua ja detaljiratkaisuja.
TALOUDELLISET SEIKAT
Oma budjettivaraus jalankulkutilojen varusteille, kalusteille ja valaistukselle

SUUNNITTELUTEKIJÄT
Päällysteet

Valaistus

Suunnistautuminen
Säältä suojaus

Julkiset kalusteet ja varusteet

Taulukko 3 Ratkaisujen osajoukot

22

B1.II

Suunnittelutekijät

Suunnittelutekijät koskevat katutilan materiaalien, rakenteiden, kalusteiden ja valaistuksen sopivuutta.

B1.II.1 Tarkoituksenmukaiset päällysteet
Päällysteiden suunnittelun ja materiaalien tulee olla sopivia eri käyttäjäryhmille ja liikennemuodoille. Esimerkiksi luiskien ja portaiden sopiva yhdistelmä mahdollistaa kaikille käyttäjäryhmille mukavan liikkumisen myös
korkeussuunnassa. Yksityiskohtaisempia keinoja ovat:
5.

pinnoitteiden suunnittelu siten, että niissä on sopiva materiaalien ja värien vaihtelu ja että ne sointuvat
hyvin ympäröiviin julkisivuihin
6. päällysteiden suunnittelu siten, että ne toimivat myös viestinä näkövammaisten liikkumiselle
7. pinnoitteiden monipuolinen käyttö erilaiseen viestintään
8. päällysteiden korkea taso, joka samalla mahdollistaa esteettömän liikkumisen ja
9. päällysteiden jatkuva hyvä ylläpito ja vaurioiden korjaus niin pian kuin se on mahdollista.
Suositus suunnittelulle:
•

Jalankulkutila tulisi suunnitella ja hoitaa siten, että se mahdollistaa erilaisia käyttötapoja.

Best practice -esimerkkejä:

Lillehammer, Norja

B1.II.1.3

Kööpenhamina, Tanska

Pinnoitteiden monipuolinen käyttö erilaiseen viestintään

Pinnoitteet voivat toimia erilaisen viestinnän välineinä esimerkiksi mainostaen kaupallisia palveluja tai antaen
opastusta bussi- ja raitiovaunupysäkeistä. Samalla ne voivat auttaa myös sijainnin paikantamisessa.
Suosituksia suunnittelulle:
•

Käytetään erilaisia materiaaleja ja laatoituksia eloisan tunnelman aikaansaamiseksi. Samalla niitä voidaan käyttää myös opastamaan näkövammaisia.

Best practice -esimerkkejä:

Hilleröd, Tanska

Nantes, Ranska
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Kommentti:
Pintamateriaaleilla voidaan viestittää liikkujille alueen käyttötarkoituksesta ja erottaa eri kevyen liikenteen
muodoille omia alueitaan. Liikkumista näin ohjaamalla sitä saatetaan samalla rajoittaa alueilla, joilla se ei
ole tarpeellista. Mitä eritellymmäksi tila halutaan jakaa, sen tarkempaa ja varmempaa tulee suunnittelun
olla.
Suomessa on toistaiseksi käytetty vähän muita kuin tieliikennelain mukaisia tiemerkintöjä. Syinä tähän ovat
tiepintojen huono näkyvyys talviolosuhteissa, talvikunnossapidon asettamat vaatimukset merkintöjen kestävyydelle sekä myös uusien pinnoitemateriaalien käytön nuoruus. Katulämmityksen yleistyessä talviolosuhteiden rajoitukset vähenevät. Tieliikennelainsäädännön mukaisten kestomerkintöjen kehittämisessä on työsarkaa. Lainsäädäntöäkin voidaan kehittää, kun uusia hyviksi todettuja merkintämalleja halutaan ryhtyä
käyttämään.

B1.II.2 Julkiset kalusteet ja varusteet
Erilaiset katujen kalusteet voivat merkittävästi lisätä jalankulkutilojen käyttöä. Niiden avulla kaupunkilaiset
ottavat tilan haltuunsa. Julkinen tila olohuoneena merkitsee erityisesti erilaisten ”oheistoimintojen” ja sosiaalisten toimintojen runsautta. Kadun kalusteet vaikuttavat myös merkittävästi jalankulkijoiden päivittäisen ympäristön muodostumiseen. Niiden tärkeänä tarkoituksena tuleekin olla kaupunkilaisten ulko-oleskelun edistäminen. Yksityiskohtaisempia keinoja tähän ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jalankulkijoiden todellisten tarpeiden ja toimintojen selvitys ennen kalusteiden suunnittelua
kadun kalusteiden suunnittelun ja kunnossapidon korkea laatutaso
penkkien testaus ennen niiden varsinaista sijoittelua ja käyttöä
penkkejä ja käymälöitä tarpeellinen määrä oikeissa paikoissa
paikan hengen luonti sopivalla kadun kalusteiden käytöllä (vrt. ratkaisuperhe E2)
sosiaalisen toiminnan edistäminen julkisissa tiloissa sopivilla kalusteilla
kävelykatujen koristelu erilaisten juhlien ja juhla-aikojen mukaan
juomapaikkoja ja roskasäiliöitä tarpeellinen määrä sopivissa paikoissa
graffitien poistaminen seinistä mahdollisimman nopeasti niiden ilmestymisen jälkeen ja
kadun kalusteiden tehokas kunnossapito turvallisuuden tunteen viestittämiseksi.

B1.II.2.2

Kadun kalusteiden suunnittelun ja kunnossapidon korkea laatutaso

Kadun kalusteiden tehtävänä on saada aikaan yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista kanssakäymistä julkisissa
ulkotiloissa. Näitä tavoitteita edistetään merkittävästi suunnittelemalla kadun kalusteet miellyttäviksi ja houkutteleviksi ja hoitamalla ne hyvin.
Suosituksia suunnittelulle:
•

Järjestetään ja edistetään kadun kalusteita koskevia suunnittelukilpailuja, joissa etsitään hyviä kaupunkilaisten erilaisiin toimintoihin ja vaatimuksiin sopivia suunnitelmia.

Best practice -esimerkkejä:

Jyväskylä, Suomi

Pariisi, Ranska
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Kommentti:
Keskusta koetaan meillä Suomessakin kaupungin käyntikortiksi, johon kannattaa panostaa. Erilaiset kadun
kalusteet ovat yleistyneet kävelykeskustojen tulon ja kehittymisen mukana. Polkupyörien pysäköinti tarvittavine kalusteineen on suuri tilantarvitsija ja kaupunkikuvaa hallitseva toiminto. Kävelykeskustan liikenneympäristön rakenteille asetetaan suuret toiminnalliset, teknilliset ja kaupunkikuvalliset vaatimukset. Rakenteiden kulutus on kovaa ja niiden kunnossapito vaativaa, jotta hyvän ympäristön vaatimukset täyttyisivät kestävällä tavalla. Suunnittelu edellyttää usean ammattikunnan osaamista ja yhteistyötä, jossa kadunpitäjä on
avainasemassa.

B1.II.3 Sopiva valaistus
Valaistus on olennainen tekijä jalankulkutilojen houkuttelevuuden kannalta. Sen avulla voidaan luoda ympäristötaidetta ja mielenkiintoisia tilatunnelmia. Sen avulla voidaan korostaa ympäristön erityispiirteitä, kuten
esimerkiksi erilaisia monumentteja, toreja, veistoksia, viheralueita tai erityisiä luonnon muodostumia.
Suosituksia suunnittelulle:
•
•

Sovitetaan katualueiden valaistus, liikennevalot ja kävelyreittien valaistus yhteen.
Käytetään huipputeknologian mahdollistamaa valaistusta historiallisesti arvokkaissa paikoissa sekä
energiaa säästäviä uusia valaistusratkaisuja.

Best practice -esimerkkejä:

Venus temppeli, Rooma, Italia

Amiens, Ranska

Rosà-tori, Vicenza, Italia

Tokio, Japani
Kommentti:
Valaistus kuuluu Suomessa liikkujan peruspalveluihin pimeän vuodenajan turvallisuuden vuoksi. On luonnollista, että valaistusta käytetään myös keinona luoda vetovoimaisia tiloja ja valaisinlaitteilla hyvää ympäristöä pimeään ja valoisaan aikaan.
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B2

Toimintojen oikeaa sijoittelua koskevan politiikan toteuttaminen

Valitettavasti päivittäistavaroiden tarjonta kävelyetäisyydellä on viime aikoina jatkuvasti vähentynyt lähes kaikissa
Euroopan kaupungeissa. Tähän on syynä kaupan keskittyminen yhä harvempiin ja suurempiin yksiköihin ja vielä
kaupungin laitamille. Vastaavasti etenkin asuinalueilla
pienten kauppojen määrä on vähentynyt. Tämä suuntaus
pitäisi kääntää. Siihen voidaan pyrkiä kaavoituspolitiikalla:

I.

Edistämällä eri kaupunginosien paikallista kaupallisten palvelujen tarjontaa

II.

Estämällä kaupan kilpailutoiminta suuryksikköinä
kaupungin laitamilla.
Frascati, Italia

Tavoitteena on, että:
•
•
•
•

B2.I

päivittäis- ja viikoittaistavaroiden tarjonta on kävelyetäisyyden päässä asunnoista
pitemmän aikavälin palvelujen ja tavaroiden tarjonta löytyy kävelyetäisyydellä lähimmistä joukkoliikenteen pysäkeistä
kilpailevaa kaupallista toimintaa vältetään alueilla, jotka eivät ole julkisen liikenteen piirissä ja
julkisen liikenteen palvelun ulkopuolella olevien ostoskeskusten edut jakelukustannuksissa ohjataan
julkisen liikenteen tukemiseen.

Paikallisen kaupallisen tarjonnan edistäminen

Riittävään päivittäistavaroiden ja -palvelujen tarjontaan kävelyetäisyydellä tulee pyrkiä jo kaavoituksessa varaamalla näille palveluille sopivat alueet ensisijaisesti lähelle julkisen liikenteen pysäkkejä. Kaupunki voi vielä
edistää näiden toteutumista omilla kannustimillaan.
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B2.I.1

Kaupallisten palvelujen sijoitus kävelyetäisyydelle kaavoituksessa

Zürichissä tehty tutkimus (2002) koskien tavaroiden ja palvelujen lähitarjontaa eri kaupunginosissa osoittaa,
että useimmissa kaupunginosissa asukkaat pääosin joutuvat hakemaan päivittäistavarat ja -palvelut yli 500
metrin etäisyydeltä. Niinpä ensimmäisenä edellytyksenä paikallisen päivittäistavaroiden ja -palvelujen tarjonnan prioriteettialueille on oltava niiden sijaitseminen kävelymatkan päässä. Toisaalta niiden on myös sijaittava lähellä julkisen liikenteen pysäkkejä.
Suosituksia kaavoitukselle:
Sopivia maksimietäisyyksiä päivittäispalvelujen sijainnille
ovat:
•
•
•
•
•

300 metriä päivittäisiin tarpeisiin; 600 m viikoittaisiin
tarpeisiin
360 metriä julkisen liikenteen pysäkeille
500 metriä lähimmille kokoontumispaikoille
30 - 200 metriä lasten leikkipaikoille (iästä riippuen)
vähintään yksi nuorisokeskus jokaisella asuntoalueella.

Best practice -esimerkki:
Vaihteleva kirjo kauppoja ja tiloja sekä raitiovaunupysäkki
lähietäisyydellä.

Rue Carouge, Geneve

Kommentti:
Kaupungin pääkeskus ja aluekeskukset ovat kilpailussa suurten kauppakeskusten kanssa. Viranomaisten
ohjausvälineet kauppakeskusten sijoittumisessa ovat rajoitetut tai kädet syystä tai toisesta sidotut. Ihanteellisista palvelujen sijoittumisesta kiinnipitäminen voi johtaa ojasta allikkoon. Jos suuret kauppakeskukset
kuitenkin tulevat, ne tulisi liittää mahdollisimman kiinteästi muuhun kaupunkirakenteeseen, niiden ympäristöt tulisi suunnitella korkeatasoisesti, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteydet olisi varmistettava sekä
pieniä aluekeskuksia kehitettävä niiden rinnalla.

B2.I.2

Edistetään kaupallisten päivittäispalvelujen sijoittumista oikeisiin paikkoihin

Kaavoituksen lisäksi tarvitaan kunnan taholta myös lisäkannustimia, jotta kauppoja todella sijoittuu niille varatuille alueille.

B2.II

Estä kaupallisen tarjonnan kilpailu kaupungin laitamilla

Maankäytön suunnittelun on muutettava nykyinen suuntaus kaupan palvelujen keskittymiseksi muutamiin
suuriin ja etäällä keskustoista oleviin ostoskeskuksiin. Ainakin tällaisten ostoskeskusten on tukeuduttava julkiseen liikenteeseen. Koska tämä puolestaan edellyttäisi suurempaa väestöpohjaa ollakseen taloudellisesti
kannattava, on sitä erikseen rahallisesti tuettava.
Perusedellytyksiä ovat siis maankäytön ja julkisen liikenteen suunnittelun koordinointi ja se, ettei yksikään
ostoskeskus olisi julkisen liikenteen palvelujen saavuttamattomissa. Lisäksi kaupungin laitamilla olevien ostoskeskusten pysäköintiä on verotettava, mitä kautta ne voivat osallistua tarvittavan joukkoliikenteen ja muun
infrastruktuurin kustannuksiin.
Suosituksia ostoskeskusten sijaintia koskevalle politiikalle:
Erilliset ostoskeskukset eivät enää saisi olla sallittuja ilman tiettyjä ehtoja:
•
•
•

ostoskeskusten on oltava lähellä julkisen liikenteen pysäkkejä
ostoskeskusten omistajat osallistuvat julkisen liikenteen kustannuksiin ja
pysäköintiä on verotettava julkisen liikenteen tukemiseksi.
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Kommentti:
Liikenteellisten mahdollisuuksien kuten joukkoliikenteen asemien ja pysäkkien hyväksikäyttö palvelujen järjestämisessä tukee pienimuotoisena toimenpiteenäkin palvelujen säilymistä ja sijoittumista käyttäjien tarpeiden mukaisesti
Ainakaan Suomen pienimmissä kunnissa ei ole asetettu liikekeskusten rakentajille vaatimuksia ottaa osaa
joukkoliikenteen kustannuksiin tai käyttää niiden maksullista pysäköintiä kestävän kehityksen mukaisten
liikennemuotojen edistämiseen. Kauppakeskusta pidetään usein jo sinällään ”lahjana” kunnalle. PROMPThankkeen toimintojen sijoitusta koskevat painokkaat ehdotukset antavat ajattelemisen aihetta yhdyskuntasuunnittelulle myös Suomessa.
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C

Moottoriajoneuvojen aiheuttama häiriö

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. Tavoitteeseen voidaan päästä seuraavin keinoin (Taulukko 4):
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ALUEET

RATKAISUT

0 - KAUPUNKI- JA
LIIKENNESUUNNITTELUPOLITIIKKA

Ei tarkastella lähemmin tässä. Katso ratkaisuperheitä A1, A2 ja
B2
I.1 - vältä läpiajoliikennettä
I.2 - liikennejärjestelyt katuhierarkian mukaan

I - MOOTTORILIIKENTEEN MÄÄRÄN
VÄHENTÄMINEN

I.3 - minimoi aluesuunnittelussa liikenne koulujen ympärillä
I.4 - autovapaat asuntoalueet
I.5 - liikenne- ja jalankulkualueiden selkeä rajaus
I.6 - pysäköintipolitiikka
I.7 - katutullit
II.1 - nopeuskontrolli katusuunnittelun keinoin

II - MOOTTORILIIKENTEEN NOPEUDEN
VÄHENTÄMINEN

II.2 - 30 km/h alueet
II.3 - 30 km/h kaupungeissa (vakiorajoitus taajama-alueella)
II.4 - sekoitetut katualueet (asuntokadut, woonerf …)
II.5 - nopeuden poliisivalvonta

III - JALANKULKUVERKON LUONTI
IV - KÄVELYALUEIDEN SUOJAAMINEN

III.1 - toimivat jalankulkuristeykset (ks. A1)
IV.1 - pysäköintivalvonta (valvojilla tai suunnittelulla)
IV.2 - maanalainen pysäköinti korvaamaan maanpäällisen

V - SÄÄDÖSTEN KEHITTÄMINEN JALANKULKIJOIDEN HYVÄKSI

V.1 - anna jalankulkijoille yleisesti etusija liikenteessä

VI - TALOUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Ei tarkastella lähemmin tässä. Katso ratkaisuperhettä A2

V.2 - ankarammat rangaistukset piittaamattomille ajajille

Taulukko 4 Ratkaisuperheen jako osajoukkoihin ja yksittäisiin ratkaisuihin

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.1 Nopeuden kontrollointi suunnittelun keinoin
Parhaitten tulosten saavuttamiseksi on erittäin tärkeätä, että ne havaintotekijät, jotka ensisijaisesti vaikuttavat
ajajien käyttäytymiseen sekä eri käyttäjien keskinäiseen vuorovaikutukseen, löydetään ja kehitetään erityiseksi ”katujen kieliopiksi”. Kadut voidaan tehdä luettaviksi siten, että ne mallintavat käyttäytymistä ilman erityisiä liikennemerkkejä. Tuloksena ovat kadut, joilla luonnollisesti muotoutuva käyttäytyminen on myös oikeata käyttäytymistä kaikissa eri tilanteissa.
Ajajia voidaan myös pakottaa tiettyyn käyttäytymiseen ja nopeuden vähentämiseen tietyillä yksittäisillä keinoilla kuten töyssyillä, hidastusmutkilla, korotetuilla risteyksillä ja liikenneympyröillä.
Lisäksi ajajien käyttäytymiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan muuttamalla katujen toiminnallisia näkökohtia.
Tässä tarkoituksessa suunnittelun tulisi olla kolmiulotteista ottaen huomioon katutason lisäksi myös katujen
sivustat. Kaikkia katutilan osatekijöitä kuten valaistusta, kalusteita, päällysteitä, kasvillisuutta ja puita tulisi
hyödyntää samanaikaisesti oikeanlaisen käyttäytymisen aikaansaamiseksi.
Parannus:
Luonnollinen havaintomaailma ohjaa käyttäytymistä paremmin kuin erilaisten liikennemerkkien viidakko.
Käyttäytymisen opastus on näin myös jatkuvaa eikä vain muistiin perustuvaa.
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Best practice -esimerkkejä:

Mutzig, Ranska

Avranches, Ranska

Nantes, Ranska

Kommentti:
Liikkujan silmillä ja kokemuksella nähtävissä ja ”luettavissa” olevan kadun pituus ja sen koko liikennetila
viestivät käyttäjilleen ympäristön merkityksen mukaisen nopeuden ja ajotavan. Konsepti on erittäin haastava suunnittelun kohde. Sen osaamisen voi toivoa yleistyvän Suomessakin nykyistä enemmän.

C1.II.4 Sekoitetun liikenteen alueet
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:
1.
2.
3.
4.

“woonerf”-kadut (Hollanti)
"kotialueet" ("home zones", Iso-Britannia)
“kohtaamisalueet” ("zones de rencontre", Sveitsi) ja
"luonnollinen" rinnakkaiselo.

Best practice -esimerkkejä:

“Kohtaamisalue”,
Yverdons-les-Bains, Sveitsi

“Luonnollinen” rinnakkaiselo, Frascati, Italia

Kommentti:
Erillisellä kevyen liikenteen järjestelmällä on yhtymäkohtansa muiden liikennemuotojen kanssa. Nämä rajapinnat ovat liikenteen turvallisuuden, toimivuuden ja hallinnoinnin kannalta kriittisiä kohtia. Tärkeintä on autoliikenteen nopeuden ja kevyen liikenteen sopeuttaminen toisiinsa niiden yhdessä käyttämillä alueilla. Kävelykadut ja pihakadut ovat Suomessakin vakiinnuttamassa asemaansa. Pidemmät asuntokadut ja kokoojakadut voidaan sisällyttää nopeusrajoitusvyöhykkeeseen 30 km/t käyttämällä liikennettä hidastavia katurakenteita. Hidaskadut ja hidaskatuvyöhykkeet ovat myös vakiinnuttamassa asemaansa.
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C1.V

Säädösten kehittäminen jalankulkijoiden hyväksi

Jalankulkijoiden asemaa voidaan merkittävästi parantaa myös tieliikenteen säädöksillä. Näiden avulla voidaan tietyissä paikoissa jalankulkijoille määrätä yleinen etuoikeus liikenteessä ajoneuvoihin nähden tai koventaa selvästi auton ajajien rangaistuksia tapauksissa, joissa he ovat rikkoneet jalankulkijoiden oikeuksia.

C1.V.1 Jalankulkijoiden yleinen etuoikeus liikenteessä
Tasa-arvoinen tienkäyttö ja kaikkein haavoittuvimpien tienkäyttäjien rinnakkaiselo vahvempien tienkäyttäjien kanssa täytyy perustua tieliikenteen säädöksillä määriteltyyn jalankulkijoiden etuoikeuteen ainakin kaupunkikeskustoissa ja asuntoalueilla.
Erityisesti on jalankulkijoiden etuoikeus toteutettava ja sitä
vahvennettava risteyksissä.
Myös liikennevalot on suunniteltava siten, että ne tukevat jalankulkijoiden etuoikeutta liikenteessä järjestämällä lyhyet
odotusajat ja riittävä aika tien ylitykseen. Tämä on mahdollista
ja sitä tulee myös rohkaista.
Jalankulkijoiden etuoikeus laajemmalla alueella on mahdollista ainoastaan paikoissa, jotka mahdollistavat
vahvasti sekoitetun liikenteen ja missä ajonopeudet ovat hyvin hitaat (maksimi 10 - 20 km/h). (ks. myös ratkaisuja C1.II.1 ja C1.II.4)

Parannusehdotus:
Tässä suhteessa esiintyy erilaisia kulttuureita ja säännöksiä. Tietynlainen eri maiden käytäntöjen yhtenäistäminen olisi suotavaa, ottamalla kuitenkin huomioon näiden sopeuttaminen kunkin maan erityisolosuhteisiin.
Tällä alueella ilmeisesti tarvitaan lisätutkimusta.
Kommentti:
Liikennekulttuuri ja liikennerakenteet ovat toisiinsa kytköksissä. Samankaltaiset ja toistuvat kevyen liikenteen ratkaisut ymmärretään ja hyväksytään paremmin. Kansallinen yhdenmukaisuus on tärkeintä erilaisen
historian ja ilmaston omaavissa maissa. Oman maan liikenneolot ja –kulttuuri ovat lähtökohta niitä edelleen
kehitettäessä. Yleinen kansainvälinen suuntaus tarvitaan tukemaan voimakkaita asenteellisia muutoksia
kevyen liikenteen hyväksi. Jalankulkijoiden yleinen etuoikeus liikenteessä on luonteeltaan tällainen suositus.
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D

Huono kytkentä muihin liikennemuotoihin ja näiden heikko tuki

D1

Julkinen liikenne kaikkia varten

Jokainen meistä voi kävellä, jos sille ei ole fyysisiä esteitä. Jos kaikilla on
vielä mahdollisuus tarvittaessa käyttää matkan tekoon julkista liikennettä,
ei juuri kenenkään pitäisi olla riippuvainen henkilöautosta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ja julkisen liikenteen saattamiseksi taloudellisesti
kannattavaksi on matkaketjujen kävely—julkisen liikenteen matka osuuden lisäännyttävä ja matkaketjujen kävely—automatka osuuden vastaavasti vähennyttävä.
Tämän ratkaisuperheen yleinen sanoma ja punainen lanka on se, että
kaikkien pysäkkijärjestelyjen ja myös julkisen liikenteen palvelun itsensä
on oltava ajateltuna kaikkia varten, kaikkina aikoina ja kaikkialla. Tässä
suhteessa on syytä tarkastella kolmea eri näkökohtaa:
1.

saavutettavuutta: julkisen liikenteen on oltava kaikille mahdollisimman helposti saavutettavissa
2. toimivuutta: julkisen liikenteen tulee olla tehokas ja helppokäyttöinen
ja sen on oltava keskeinen elementti uusien alueiden suunnittelussa,
ja
3. edistämistä: julkista liikennettä tulee edistää käypänä vaihtoehtona
yksityisautoliikenteelle.
Lontoo, Iso-Britannia
Edellä olevat näkökohdat voidaan ottaa huomioon periaatteessa viidellä eri tavalla:

I.
II.
III.
IV.
V.

järjestämällä lyhyet kävelyreitit bussipysäkeille ja tiheä julkisen liikenteen pysäkkien verkko
järjestämällä suorat kävely-yhteydet pysäkeille kaikista suunnista
luomalla pysäkeille elävä ja turvallinen ilmapiiri ympäri vuorokauden
toteuttamalla mukavat pysäkit ja
järjestämällä houkutteleva julkisen liikenteen tarjonta.
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D1.I

Lyhyet kävelyreitit bussipysäkeille ja tiheä julkisen liikenteen pysäkkien verkko

Tiheä joukkoliikenteen pysäkkiverkko sopivan kävelymatkan päässä tarjoaa lähes jokaiselle mahdollisuuden
saavuttaa joukkoliikenne joko kotoa tai palatessa kotiin muista matkakohteista (työ, ostokset, vapaa-aika,
koulu jne.) Yksityiskohtaisempia keinoja tähän ovat:
1.
2.
3.
4.

tiheä joukkoliikenteen pysäkkiverkko
lyhyet kävelymatkat pysäkeille
portaat tai luiska vaihtoehtona pyörätuolia käyttäville pysäkille pääsemiseksi ja
eri toimintojen sekoitus pysäkkireittien varrella olevissa taloissa.

Suosituksia liikennesuunnittelulle:
•
•
•

Keskimääräinen pysäkkiväli 400 m (250 - 450 m)
Rinnakkaislinjojen keskinäinen etäisyys noin 600 m
Pysäkin vaikutusalue n. 300 m säteellä (linnuntietä)

Best practice -esimerkki:
Tiheä julkisen liikenteen pysäkkiverkko (raitiovaunu
tai bussi), joka kattaa lähes koko kaupungin ja on
lisäksi kytkettynä rautatieasemiin. Julkista liikennettä
hoitaa VBZ (Züriching liikennelaitos) ja se on toteutettu yhteistyössä kaupungin kanssa.

Zürich, Sveitsi
Kommentti:
Joukkoliikenteen linjaston tiheys, pysäkkivälit ja vuorotiheydet ovat kytköksissä maankäytön tehokkuuteen
ja yhdyskuntarakenteeseen. Vain niihin vaikuttamalla voidaan joukkoliikenteen tarjontaa oleellisesti parantaa.

D1.II

Suorat ja helpot yhteydet pysäkeille kaikista suunnista

Pysäkille pääsyä voidaan helpottaa:
1.
2.
3.
4.
5.

sopivilla yksittäisillä kadun ylityspaikoilla
mahdollistamalla kadun ylitys koko pysäkin pituudelta
lyhyillä ja mukavilla ylityksillä
valojen lyhyillä odotusajoilla pysäkkien kohdalla sekä
ajoneuvojen alennetulla nopeudella pysäkkien kohdalla.

D1.II.3 Lyhyet ja mukavat ylitykset
Sekoitetut liikenneratkaisut, joissa raitiovaunut, bussit ja autot ovat samalla kaistalla sekä levennetyt jalkakäytävät pysäkkien kohdalla tarjoavat lyhyen ja mukavan pääsyn pysäkeille ilman ajoväylien ylitystä. Ylitysmatkoja vastakkaisten pysäkkien välillä voidaan lyhentää käyttämällä keskikorokkeita pysäkkien välissä.
Parannuskeinoja:
•
•

Vähennetty määrä ajokaistoja ja joukkoliikenne sekä autot samalla kaistalla pysäkkialueella: neljän kaistan sijaan (2 raitiovaunu/bussikaistaa ja 2 autokaistaa) vain kaksi ajokaistaa.
Turvalliset ylitysjärjestelyt: vähintään kaksi metriä leveä keskikoroke estää autojen ohittamisen pysäkkialueella ja tarjoaa samalla turvan etenkin hitaasti liikkuville ja lapsille ajokaistojen välissä. Ratkaisu on
mahdollinen ilman suojatietä tai sen kanssa.
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Best practice -esimerkki:
Mukava ja suora pääsy pysäkille leveiden jalkakäytävien ja keskikorokkeen ansiosta (raitiovaunu
ja auto samalla kaistalla), jolloin auton on aina
odotettava raitiovaunun takana. Ylitysmahdollisuudet kummallakin puolella koko pysäkin pituudelta ilman suojateitä; korkeat pysäkkilaiturit; 30
km/h alue.

"Les Lauries", Nantes, Ranska
Kommentti:
Joukkoliikennettä ja kävelyä ei voida yhteisessä katutilassa toimittaessa merkittävällä tavalla suosia puuttumatta autoliikenteeseen. Tässä esitetty ratkaisu on hyvä esimerkki toiminnasta, jossa ei muuteta autoliikenteen olosuhteita kohtuuttomasti. Vastaavia ratkaisuja on käytössä Helsingissä.

D1.III

Elävä ja turvallinen ilmapiiri ympäri vuorokauden

Pysäkeillä on oltava turvallista ja mukavaa odottaa ajoneuvoa ympäri vuorokauden ja myös eri vuodenaikoina. Ratkaisevaa turvallisuuden kannalta on se, että pysäkin ympärillä on asutusta ja myös öisin elämää. Tämä edellyttää uudenlaisia ohjeita maankäytön suunnittelulle.
Suosituksia maankäytön suunnittelulle:
•
•
•

Sijoitetaan pysäkkien läheisyyteen erilaisia tiloja kuten kauppoja, ravintoloita ja kioskeja, joista jotkut
ovat avoinna myös yöaikaan.
Sijoitetaan asuntoja pysäkin ympärillä oleviin rakennuksiin, erityisesti niiden ensimmäiseen ja toiseen
kerrokseen, vähintään 30 % kerrosalasta.
Järjestetään rakennusten sisäänkäynnit pääasiassa kadun puolelta.

Best practice -esimerkki:

Augustins, Geneve, Sveitsi
Kommentti:
Ratkaisuehdotus korostaa joukkoliikenteen pysäkkien yksityiskohtaista suunnittelua yhdessä sen lähiympäristön kanssa toisiaan tukevalla tavalla. Samalla on tietysti otettava huomioon ne rajoitukset, joita niiden
läheisyys aiheuttaa sekä pysäkin että sen naapuruston toiminnoille.
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D1.IV

Mukavat pysäkit

Pysäkkien mukavuutta voidaan edistää:
1.
2.
3.

riittävällä pysäkkitilan tarjonnalla
mukavalla pääsyllä liikennevälineisiin ja
pysäkkien sopivalla varustelulla.

Suosituksia riittävälle pysäkkitilatarjonnalle:
•
•
•

Minimileveys 2,5 m
1-2 m2 kutakin odottavaa matkustajaa kohti ruuhka-aikana
10 % tilasta varattava istuimille

D1.IV.2 Mukava pääsy liikennevälineisiin
Kaikkien käyttäjien, pyörätuolilla liikkuvat ja muut liikuntaesteiset mukaan lukien, on voitava päästä bussiin/raitiovaunuun ja sieltä pois mahdollisimman helposti. Erilaisia teknisiä ratkaisuja voidaan käyttää laiturin
ja ajoneuvon lattian välisen korkeus- ja etäisyyseron poistamiseksi edellyttäen, että käytetään matalalattiabusseja/raitiovaunuja.
Parannuskeinoja:
•
•
•

Ratkaisusta riippuen laitureille voidaan määritellä kolme erilaista sopivaa korkeutta.
Erityisen reunuskiven käytöllä saadaan ajoneuvo paremmin kohdistettua pysäkin reunaan.
Korkeille laitureille pääsyä voidaan helpottaa ajokaistojen korotuksilla pysäkkien kohdalla.

Best practice -esimerkkejä:

Poikkileikkausdetalji bussipysäkistä, joka
on varustettu "kasseler" reunuskivellä

Raitiovaunupysäkki, Nantes, Ranska

Raitiovaunupysäkki Schaffhauserplatz,
Zürich, Sveitsi

Matalalattiaraitiovaunu, Nantes, Ranska

Kommentti:
Tässä esimerkissä korostuu jälleen yksityiskohtaisen suunnittelun ja yksityiskohtien standardisoinnin merkitys. Raitiotielinjojen pysäkit Helsingissä ovat hyvä esimerkki suomalaisesta sovelluksesta.
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E

Luonnon, arkkitehtuurin ja psykologisten vaikutusten kannalta
puutteellinen ympäristö

E1

Jokaiseen kaupunkiin oma viherverkosto

Tavoitteena on, että jokainen voi löytää viihtyisiä kulkureittejä, joissa vihreät ja harmaat alueet vaihtelevat sopivasti, päästäkseen jalan mihinkä tahansa osaan kaupunkia.
Tarkoituksena on luoda uusia tai laajentaa jo olemassa
olevia viheralueita eri kaupunginosien keskellä (ns. "vihersolmut" ). Näiden tulee jakautua tasapuolisesti sekä
asuinalueille että alueille, joille kaupunkien toiminta pääosin on keskittynyt. Kaikki kyseiset "vihersolmut" on kytkettävä toisiinsa vihreillä väylillä (ns. "viherkäytävät"),
jotka on sovitettu yksinomaan kevyen liikenteen käyttöön.

Tokio, Japani
Nykyisen politiikan olennainen uudelleen suuntaus saattaisi avata näkymiä tällaisen viherverkoston rahoittamiseen ja kehittämiseen. Viherverkostoa voidaan kehittää siten, että:

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 ja
annetaan luonnolle kaupungissa erilaisia rooleja.
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E1.I

Rakennetut alueet ja tiheään kytketyt vihersolmut lomitettuina

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.
2.
3.
4.

järjestämällä riittävän tiheä ruutujako
hyödyntämällä jo olemassa olevaa luonnollista viherverkostoa
hyödyntämällä joutomaita ja ranta-alueita viheralueiden luomiseksi ja laajentamiseksi ja
järjestämällä viherverkot sivuamaan mahdollisimman läheltä jokapäiväisen elämän vetovoimaisia keskuksia (maksimi etäisyys 200 m).

Suosituksia maankäytön suunnittelulle:
•
•

Kahden viheralueen välinen teoreettinen keskietäisyys noin 400 metriä.
Vihersolmun vaikutusalue on noin 200 metriä sen reunoilta.

Best practice -esimerkkejä:
Tiheä jalankulku- ja pyöräreittien verkosto, joka hyödyntää viherrakenteita läpi kaupungin.

Kaaviokuva toisiinsa lomitetuista viher- ja
jalankulkuverkoista.

Eupen, Belgia

Kommentti:
Autoliikenteestä erotettu kevyen liikenteen verkko ja sen väylien itsenäinen linjaus pääteistä ovat sen laadun mittareita. Viherverkon käyttö kaupungin osien ja niitä yhdistävien kevyen liikenteen reittien sijoitukseen luo rauhaa ja viihtyisyyttä arki- ja vapaa-ajan kävelyyn ja pyöräilyyn.

E1.II

Mukavat jalankulkuyhteydet vihersolmujen välille

Osakeinoja tähän ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

kaikkien julkisten ulkotilojen hyödyntäminen viherkäytävien toteuttamisessa ja niiden varustaminen mukavilla kevyen liikenteen reiteillä
viherkäytäviä toteuttaminen rakennettujen korttelien sisälle
pyrkiminen viherverkoston yhtenäisyyteen
kaupunkilaisten ja etenkin kiinteistön omistajien sitouttaminen ja
julkisten ja yksityisten yhteisöjen mukaan ottaminen kustannusten vähentämiseksi.
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E1.II.1 Hyödynnä kaikkia julkisia ulkotiloja viherkäytävien toteuttamisessa
Viherväylien on tunkeuduttava aina kaupungin sydämeen asti, palveltava kaikkia sen keskeisiä kaupunginosia ja samalla niiden on tarjottava mahdollisuus paeta niistä kaupungin ulkolaitamille.
Suosituksia:
•
•
•

Kehitetään ja käytetään sopivia hallinnollisia keinoja.
Virkamiehet on helppo saada mukaan hankkeisiin, joissa vähillä kustannuksilla voidaan saada paljon
aikaan.
Vherkäytäviä voidaan käyttää myös puskurialueina asuinalueiden ja melua ja saasteita aiheuttavien
toimintojen välillä.

Best practice -esimerkki:
Monien nykyisten liikealueiden ja asumisen väliin tarvitaan vihreitä puskurialueita. Samalla nämä voivat
myös toimia kevyen liikenteen viherkäytävinä.

Liége, Belgia
Kommentti:
Viherverkon käyttö kevyen liikenteen reitteinä puoltaa paikkaansa myös talviolosuhteissa. Itsenäisesti linjattu kevyen liikenteen reitti on helppo pitää hyvässä kunnossa myös talvella siihen tarvittavalla omalla kalustollaan.

E1.II.2 Toteuta viherkäytäviä rakennettujen korttelien sisälle
Rakennettujen korttelien läpi kulkevat ja yksityisiä puutarhoja sivuavat käytävät tarjoavat helppoja ja mukavia
oikopolkuja jalankulkijoille. tämä on itse asiassa maaseudulla esiintyvän käytännön soveltamista kaupunkirakenteeseen.
Nauhamaisia ja tasaisia viherkäytäviä voivat kaikki hyödyntää joko virkistyskäyttöön tai kulkureitteinä vihersolmuihin, julkisiin palveluihin ja joukkoliikenteen pysäkeille. Ne sisältävät erilaisia tiloja ja kalusteita sekä eri
tyyppisiä viherelementtejä rentouttavan tilan aikaan saamiseksi, paikallisen identiteetin luomiseksi ja epävirallisten kohtaamispaikkojen tukemiseksi.
Suosituksia:
•

Suunnitellaan viherkäytävät siten, että ne takaavat jalankulkijoille mukavat olosuhteet niin lämpötilan,
näköaistimusten kuin kuuloaistimustenkin suhteen ja ovat lisäksi helppoja kulkea.
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Best practice -esimerkkejä:

Kaavio viherkäytävän toteuttamiseksi rakennusten välissä

Kaavio viherkäytävän toteuttamiseksi kadun varrella.

E1.III

Vesi- ja viherelementit vuodenaikojen vaihteluineen mukaan suunnitteluun

Vesielementtejä tulee tarkastella samalla tasolla viherelementtien kanssa. Niitä tulisikin käyttää nykyistä
enemmän luonnon läsnäoloa vahvistamassa. Vesiaiheiden avulla voidaan myös tuoda vaihtelua viherverkon
kokonaisrakenteeseen. Näitä periaatteita voidaan edistää
1.
2.

hyödyntämällä kaupunkiin liittyviä vesiaiheita kuten jokia, meren tai järvenrantaa, kosteikkoja tai muita
vesielementtejä luonnollisina osatekijöinä kevyen liikenteen reittien suunnittelussa ja
lisäämällä kaupunkilaisten luonnon kiertokulkua ja ekologiaa koskevaa tietämystä viherverkoston kokonaisrakenteen avulla.
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E1.III.1 Vesiaiheet osana kevyen liikenteen reittien ympäristöä
Monissa kaupungeissa jokivarret ja rannat ovat jääneet moottoriajoneuvoliikenteen jalkoihin. Nämä alueet
tulisikin palauttaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Ne pitäisi liittää elimelliseksi osaksi kaupungin viherverkkoa. Vesi ja viheralueet tuovat yhdessä myös selvemmin esiin vuodenaikojen vaihtelun ja rytmin kukintojen, lehtien värivaihtelun ja putoamisen, jokien erilaisten virtausten sekä mahdollisen vesien jäätymisen
ja lumipeitteen kautta.
Suosituksia:
•
•
•
•

Laaditaan ohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda vesiaiheet keskeisesti mukaan kaupungin kestävän
kehityksen periaatteiden mukaiseen suunnitteluun.
Järjestetään jokivarret ja ranta-alueet liikenteellisesti uudelleen siten, että ne eivät enää olisi moottoriliikenteen hallitsemia.
Järjestetään erilaisia kaupungin palveluja vesialueiden ääreen.
Sitoutetaan kaupunkilaiset mukaan viheralueiden kehittämiseen heidän luontotietoisuutensa kohottamiseksi.

Best practice -esimerkki:
Jokivarsia ollaan järjestämässä uudelleen siten, että ne palautetaan takaisin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Liége, Belgia
Kommentti:
Ratkaisuehdotus kuvaa niitä monia erilaisia ympäristöä parantavia ja sitä hyväksikäyttäviä toimenpiteitä,
joilla kävelijöitä ja pyöräilijöitä voidaan suhteellisen edullisesti hemmotella ja näin lisätä kevyen liikenteen
järjestelmän vetovoimaa.
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E2

Jalankulkijoiden tulee aina tuntea olevansa kuin kotona

Kunnianhimoinen tavoite tehdä kävelystä erityisen houkutteleva liikennemuoto edellyttää, että sillä on tiettyjä
lisäarvoja pelkän paikasta toiseen siirtymisen ohella. Kaupunkiympäristön luonnon, arkkitehtonisten ja muiden mielentilaan vaikuttavien tekijöiden on edesautettava, että kaupunkilaiset saavat nimenomaan positiivisia miellyttäviä kokemuksia kävellessään siellä. Tässä mielessä on erittäin tärkeätä:
korostaa kaupungin tiettyjä ominaispiirteitä kaupunkilaisten oman identiteetin tuntemuksen vahvistamiseksi
•
parantaa jalankulkutilan ymmärrettävyyttä toimintojen kannalta
•
luoda ulkotiloille vahva tuntu "omavaraisena"
oleskelu- ja elämispaikkana
•
ottaa julkisten tilojen suunnittelussa huomioon kaikki vuorokauden ajat korostaen niiden eroja ja niiden tarjoamia
mahdollisuuksia
Jotta jalankulkijat tuntisivat heille varatussa ympäristössään
olonsa kotoisaksi, kolme tärkeätä näkökohtaa tulee ottaa huomioon:
•

I. paikan identiteetti ("genius loci")
II. vaihtelevat havaintokokemukset ja
III. tilan keskeisyys ja oikeutus juuri jalankulkijoille.
E2.I

Amsterdam, Hollanti

Paikan identiteetti

Kaupungin tai tietyn alueen identiteetin vahvistaminen tarjoaa jalankulkijoille ainutlaatuisen kokemuksen,
joka liittyy juuri kyseiseen paikkaan. Samalla kyseisen ympäristön on myös saatava jalankulkija tuntemaan
itsensä tervetulleeksi tähän paikkaan. Strategiat paikan identiteetin vahvistamiseksi voivat sisältää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja säilytetään esimerkiksi paikan maisemallisia piirteitä, kasvillisuutta, rakennuksia ja
sen historiallista taustaa. Keinoja ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

julkisten tilojen luovuttaminen harkitusti jalankulkijoiden käyttöön
paikallisia arvoja vastaava suunnittelu ja materiaalien käyttö
soveliaat kadun kalusteet
muistomerkit ja julkinen taide
historia ja tapahtumat ja
paikan identiteettiin sopivat ylläpitojärjestelyt.
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E2.I.2

Paikallisia arvoja vastaava suunnittelu ja materiaalien käyttö

Sopivien materiaalien ja suunnitelmien käytöllä voidaan merkittävästi korostaa paikan erityispiirteitä. Tietoisuus tästä onkin viime aikoina selvästi kasvanut.
Best practice -esimerkkejä:

Trondheim, Norja

Modena, Italia

Monien Euroopan kaupunkien historiallisilla alueilla on noussut esiin dilemma sen suhteen, että paikkaan
sopivien materiaalien käyttö katujen päällysteinä ei useinkaan vastaa etenkään vanhusten ja vammaisten tai
liikuntarajoitteisten tasaisen pinnan tarvetta.
Ottaessaan uudelleen käyttöön mukulakiveyksen suunnittelijat ovat samalla etsineet päällystysratkaisuja,
jotka olisivat sopivia myös lastenvaunujen työntämiseen, vanhusten ja vammaisten liikkumiselle sekä pyöräilylle. Aiemmin kaksi kivilaattariviä tarjosi sileät urat kärrynpyörille. Nykyään ne pikemminkin mielletään kadulla erityiseksi tilaksi pyöräilijöitä ja vaikeasti liikkuvia varten.
Kommentti:
Suomalaisilla kaupungeilla on vähän historiallisia kiinnekohtia, joilla voi korostaa kaupungin omaleimaisuutta. Nekin, mitä on ollut, on saatettu hyljätä halvalla. Perinteitä voidaan myös luoda. Kaupungin julkisten ulkotilojen suunnitelma tarvitaan ohjaamaan kehitystä tästä eteenpäin yhtenäiseen ja omaleimaisuuteen pyrittäessä.

E2.I.6

Ylläpito

Paikan identiteettiä voidaan vahvistaa myös ylläpito- ja hoitotoimia koskevalla erityisstrategialla.
Best practice -esimerkki:
Vain osa jalankulkuväylästä hiekoitetaan talvisaikaan. Näin asukkaille tarjotaan mahdollisuus käyttää myös
suksia tai potkukelkkaa tai vetää pulkkaa, jotka ovat perinteisiä kulkumuotoja talvella etenkin Pohjoismaissa.
Potkukelkka on myös erittäin hyvä apuneuvo vanhusten
ja huonokuntoisten liikkumiselle, vastaten rollaattorin
käyttöä lumettomana aikana. Potkukelkkaa samoin kuin
pulkkaa voi myös hyödyntää tavaroiden ja lasten kuljetuksessa. Tällä tavoin Lillehammer haluaa vahvistaa
identiteettiään erityisenä talvikaupunkina.

Kommentti:
Katujen kunossa- ja puhtaanapitolain mukaan kunta voi
Suomessakin päättää, mikäli liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai sen osa pidetään
talvella osittain ilman liukkauden torjuntaa kelkalla kulkemista varten. Eräät maaseutukunnat ovat käyttäneet hyväksi tätä mahdollisuutta.
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Lillehammer, Norja

E2.II

Vaihtelevat havaintokokemukset

Havaintokokemusten vaihtelu syntyy ajan funktiona joko liikkumalla tilassa tai toisaalta vuorokausi-, viikko- ja
vuosirytmien ansiosta. Vaihtelua saadaan aikaan siis ensinnäkin tarjoamalla erilaisia perättäisiä havaintokokemuksia jalankulkureitin varrella. Tämän lisäksi vuorokauden ja vuodenajan vaihteluilla voidaan korostaa
julkisten tilojen keskinäisiä eroja ja niiden tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia. Kasvillisuus ja vesielementit
tarjoavat erilaisia havaintokokemuksia valaistuksesta, tuulesta ja vuodenajasta riippuen. Ratkaisut voidaan
jakaa kolmeen ryhmään:
1.
2.
3.

peräkkäisesti vaihtelevat näkymät
valaistuksen vaihtelu vuorokauden eri aikoina ja
vuodenaikojen vaihtelu luonnossa.

E2.II.1 Peräkkäisesti vaihtelevat näkymät
Kävelyreitit voidaan suunnitella "elokuviksi", joissa näkymät ja havaintokokemukset vaihtelevat peräkkäisinä
jopa yllättävinäkin tapahtumina. (vrt. ratkaisuja F1.III)
Suosituksia:
Joissakin kaupungeissa luonto ja maastomuodot jo itsestään synnyttävät vaihtelevia näkymiä lähes joka askeleella. Tällaisissa tapauksissa haasteena saattaa olla hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia ilman
raskaita ja suurimittakaavaisia rakenteita. Joissakin kaupungeissa puolestaan esimerkiksi ajallisesti erilaiset
rakennusvaiheet ja tyylit tarjoavat kaivattua vaihtelua. Vaihtelua näkymiin tuovat myös esimerkiksi kujat ja
oikopolut. Lisäksi nämä tarjoavat rauhallisina ympäristöinä vaihtelua vilkasliikenteisille kaduille.
Best practice -esimerkki:
Rannalla kulkeva kävelytie alittaa sillan, mikä
antaa sekä valojen ja varjojen että katetun ja
avoimen tilan vaihteluja.

Tukholma, Ruotsi
Kommentti:
Tällä Promt-suosituksella tavoitellaan paikkakunnan tai paikan omaleimaisuutta ja sen esille tuomista kevyen liikenteen suunnittelun keinoin. Jos kevyen liikenteen väylä sijoitetaan raskasrakenteisen autoliikenteen
pääväylän kylkeen, tavoite ei onnistu. Valtion ja kunnan tienpitorajojen vuoksi ja hajarakentamisen seurauksena näin käy Suomessa usein. Kunnan ja valtion yhteistyöllä sekä käyttämällä hyväksi kaupunkien ja
kylien vähäliikenteisiä väyliä ja valmista ympäristöä saadaan rauhallisia raitteja, joilta myös yhdyskunnan
toiminnot, palvelut ja näkymät avautuvat liikkujille.
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E2.II.2 Valaistuksen vaihtelu vuorokauden eri aikoina
Sama alue voi saada täysin erilaisen ilmeen päivällä ja yöllä. Valaistusta voidaankin käyttää taiteellisena tehokeinona erilaisten havaintokokemusten aikaansaamiseksi (vrt. ratkaisua B1.II.3)
Best practice -esimerkkejä:
Jyväskylä, Suomi
Kävelykadun valaistus antaa erityisen kokemuksen ja tunnelman pimeinä vuorokauden aikoina. Se kohentaa esteettistä vaikutelmaa ja
edistää mukavuutta ja turvallisuutta. Lisäksi se on käytännöllinen.
Trondheim, Norja
Kaupunginsairaalan sisäänkäynti on ympäröity useilla ihmisen korkuisilla kivillä. Päiväsaikaan ne näyttävät aika anonyymeiltä, mutta pimeyden saapuessa mystillisiä valoja alkaa tulla esiin niiden sisältä
ohuitten halkeamien kautta. Tämä antaa vaikutelman, että ne ovat
avautumassa tai että niiden sisällä on jotakin toimintaa.
Zürich, Sveitsi
Joen varrelle on asetettu penkkejä, joiden selkänojaa voidaan kääntää
siten, että ne mahdollistavat istumisen eri suunnissa riippuen auringonvalon suunnasta tai sosiaalisesta tilanteesta.

Jyväskylä, Suomi

Zürich, Sveitsi
Kommentti:
Esimerkeillä halutaan korostaa valaistuksen merkitystä myös tunnelmaa luovana elementtinä. Suomalaisilla
kaupungeilla on tästä hyviä näyttöjä jo olemassa.

45

F

Epäystävällinen ympäristö

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 fyysiset tarpeet myös
käyttäjien henkiset tarpeet tulisi ottaa suunnittelussa
huomioon. Tämä perhe on jaettu kolmeen toimenpidejoukkoon (Taulukko 5).

Rooma, Italia
TIEDONLEVITYS

Kaavoittajien ja päätöksentekijöiden
valmennus

KAUPUNKIRAKENNE JALAN LIIKKUVIA VARTEN
Varaa jakankulkijoille
tilaa

Maankäyttömallit
Toimintojen ja palvelujen sijoittelu

JALANKULKIJAMYÖNTEINEN SUUNNITTELU
Valaistus
Ihmisen mittakaavainen suunnittelu

Merkkien käyttö

Taulukko 5 Toimenpidejoukot
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F1.III

Jalankulkijamyönteinen suunnittelu

Jalankulkijan mittakaava voidaan ottaa huomioon erikseen tila-, kaluste- ja detaljisuunnittelussa, jotka kaikki
vaikuttavat jalankulkijan havaintomaailmaan. Rakennusten korkeudet, katujen ja torien leveydet, julkisivudetaljit, kalusteet ja istutukset on suunniteltava jalankulkijan kulkurytmin ja näkökulman mukaan ja niiden on
vastattava heidän odotuksiaan ja toiveitaan.

F1.III.1 Jalankulkijalähtöinen tilasuunnittelu
Jalankulkunäkymien tulisi olla vaihtelevia, mielenkiintoisia - jopa jännittäviä - vastaten jalankulkijan kulkurytmiä (ks. myös ratkaisuja E2.II).
Suosituksia:
•
•
•
•
•
•

Liian pitkien ja yksitoikkoisten rakennusten suunnittelua tulee välttää.
Eri jalankulkijaryhmien, etenkin haavoittuvimpien kuten vanhusten ja lasten, tarpeet tulee ottaa suunnittelussa huomioon.
Yhdistämällä vanhoja ja uusia ympäristöelementtejä voidaan luoda mielenkiintoisia näkymiä.
Jännittäviä näkymiä voidaan saada aikaan jakamalla reitti erillisiin jaksoihin.
Maastoa ja ympäröivää maisemaa voidaan hyödyntää jännittävien ja yllättävien näkymien luomiseksi.
Kävelykokemus tulisi ajatella "elokuvana", jolla on useita erilaisia näyttämöympäristöjä.

Best practice -esimerkkejä:

Nijmegen, Hollanti

Liége, Belgia

Tallinna, Viro

Lillehammer, Norja

Kommentti:
Hyvät kaupunkitilat eivät synny yksistään väyläsuunnittelun keinoin. Suomessa tulisi olla enemmän yhteistyötä katusuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun välillä. Yksistään toisen osapuolen toimesta ei synny hyvää
tulosta. Yhteistyö on oikea pohja saada varsinaisen väylän lisäksi koko liikennetila jalankulkijan hyväksi.

F1.III.2 Ihmisen mittakaavainen arkkitehtuuri ja yksityiskohdat
Puut ja istutukset, ulkokahvilat, kioskit ja myyntikojut tekevät kävelyalueesta kiehtovan ja elävän. Katso myös
ratkaisuperheitä B1 ja E2. Yksityiskohtaisempia keinoja tähän on:
1.
2.

käyttää ihmisen mittakaavaa kaikessa julkisivujen detaljoinnissa, erityisesti katutasolla
käyttää syvennyksiä, erkkereitä, nurkkia ja sisäänkäyntejä katutasolla yksitoikkoisten julkisivujen elävöittämiseksi
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3.

tehdä julkisista ulkotiloista houkuttelevia ja eläviä täydentämällä niitä ulkokahviloilla, kioskeilla ja myyntikojuilla ja
4. tehdä katuympäristöstä viihtyisä ja kiehtova puiden, istutusten, sopivien kalusteiden ja taideteosten
avulla.
Suosituksia:
•
•
•

Kaikkien erityisryhmien, etenkin vanhusten ja lasten tarpeet tulee ottaa huomioon kalusteiden ja yksityiskohtien suunnittelussa.
Sopivat kalusteet ja ihmisen mittakaavaiset taideteokset vahvistavat tunnetta, että katu on suunniteltu
erityisesti jalankulkijoiden viihtyisyyttä silmällä pitäen.
Äänet ja valot ovat myös osa aistimaailmaa.

Best practice -esimerkkejä:

Nijmegen, Hollanti

Ramblas, Barcelona, Espanja

Gaudi’n asuinrakennus, Barcelona, Espanja

Kööpenhamina, Tanska

Trondheim, Norja

Kommentti:
Ratkaisuesimerkit konkretisoivat, mitä kaupunkisuunnittelussa usein kuultu ihmisen mittakaava voi tarkoittaa käytännössä. Inhimillisellä mittakaavalla on sekä fyysinen että henkinen ulottuvuus.
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F2

Standardit ulkotilojen melurajoille

Ehkäisevien toimenpiteiden kuten melurajoja koskevien normien ja standardien käytön lisäksi on välttämätöntä toimia myös kaupunkisuunnittelun tasolla sijoittaen melua aiheuttavat toiminnat kauaksi asuinalueista.
Näiden lisäksi voidaan meluhaittoja ehkäistä myös yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa käyttämällä melusuojia tai vaikuttamalla koko äänimaailmaan kätkemällä epämiellyttävät äänet positiivisten äänien kuten
esimerkiksi veden solinan taakse. On tärkeätä toimia myös opettamalla, valistamalla ja lisäämällä tiedostusherkkyyttä, jotta ajajien ja muidenkin ihmisten käyttäytyminen saataisiin vähemmän melua aiheuttavaksi.
Keinojen osajoukkoja ovat:

I.
II.
III.
IV.
V.

ehkäisevät toimenpiteet
säädökset ja koulutus melutason kontrolloimiseksi
kaupunkisuunnittelu ja strategiset toimenpiteet
liikenteen järjestely ja hallinta
luova suunnittelu ja maisemaselvitykset, joilla vähennetään haitallista melua ja kätketään se positiivisten
elementtien taakse ja

VI. taloudelliset toimenpiteet.
F2.II

Säädökset ja koulutus melutason kontrolloimiseksi

Kyseessä ovat rajoittavat toimenpiteet, jotka sisältävät ympäristöllisiä vaatimuksia ja lakeja koskien ajoneuvoja ja ajonopeuksia. Sekä autojen tuotantoa että autolla ajamista voidaan kontrolloida erilaisin säädöksin.
Suosituksia:
Otetaan käyttöön:
•
•
•

yksityisautojen ja raskaitten ajoneuvojen tien päällä tapahtuvat melutasotarkistukset
ympäristövaatimukset teollisuuden ja yritysten aiheuttamalle melulle ja
liikenteen sääntely yöaikana.

Best practice -esimerkki:
Euroopan laki (200249CE, 25/06/2002) koskien kaupunkimelun hallintaa. Laki yhdistää eri Euroopan valtioiden kokemuksia tarkoituksena saada aikaan yhtenäinen menetelmä melun hallintaan.
Kommentti:
Ihminen on melun alkuperäinen aiheuttaja. Autoon astuessaan melun aiheuttaja on vielä jalankulkija. Autoa
on vaikea saada hiljaiseksi lainsäädännön ja kasvatuksen keinoin. On vaikutettava liikkujiin.
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F2.III

Kaupunkisuunnittelu ja strategiset toimenpiteet

Maankäyttöpolitiikan ja kaupunkisuunnittelun avulla voidaan melua aiheuttavat toiminnat erottaa asuinalueista ja alueista, joita jalankulkijat pääasiassa käyttävät.
Parannuskeinoja:
Edistetään:
•
•
•
•

meluvyöhykesuunnitelmien tekoa ja melulle altistumisen kartoitusta
hiljaisten vyöhykkeiden ja pysäköintialueiden suojaamista puustolla
melua vaimentavien katupäällysteiden käyttöä ja
katujen geometristä optimointia.

Best practice -esimerkki:
Hollannissa on tehty alustava tutkimus nukkumista häiritsevistä tekijöistä, jonka on tarkoitus sisältyä osana
Amsterdamin melukarttaan.

Kommentti:
Meluntorjunnalla tehdään hyväksyttäväksi pääväylien suuret liikennemäärät ja ajonopeudet. Jalankulkija voi
olla melusta kärsivä osapuoli, mikä perustelee meluongelman käsittelyä kävelyn suunnittelun ohjeissa.
PROMPT-esimerkki syventää ajattelua melusta ja sen torjunnasta koko yhdyskuntasuunnittelun alueelle.
Hiljaisen kaupungin suunnittelusta löytyy esimerkkejä Suomestakin.
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F2.V

Luova suunnittelu ja maisemaselvitykset, joilla vähennetään haitallista melua ja
kätketään se positiivisten elementtien taakse

Hyvien teknisten ratkaisujen käyttöönotto voi osaltaan vähentää haitallisia meluvaikutuksia ja vahvistaa niiden positiivisia ominaisuuksia.
Suunnittelusuosituksia:
Otetaan käyttöön:
•
ratkaisuja ääniheijastusten vähentämiseksi sekä
•
meluesteitä oikealla tavalla ja siellä, missä se on välttämätöntä.
Valitaan muurattuja aitoja ja parvekeseinämiä pelkkien kaiteiden sijaan.
Best practice -esimerkki:

Melueste tekeillä (Cremona, Italia) ja valmiina. (Trento, Italia)
Kommentti:
Meluesteiden jatkuva tuotekehittely on paikallaan. Meluesteiden suunnittelussa on kysymys melun vaimennuksesta ja rakenteiden ympäristöön sopeuttamisesta, mikä vaatii yhteistoimintaa kummankin alan osaajien
kesken.
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F3

Puhtaat ja terveelliset ulkotilat

Puhtaat ja terveelliset ulkotilat on ehdoton edellytys jalankulkuliikenteen edistämiseksi kaupungeissa. Ulkotilojen puhtautta ja terveellisyyttä voidaan edistää mm. seuraavilla tavoilla:

I.
II.
III.
IV.

Ehkäisevät toimenpiteet: standardit ilman saasteille, roskasäiliöt koirien jätöksille, mielipidekampanjat.
Rajoittavat toimenpiteet: autojen päästötarkastukset, koiria koskevat säädökset.
Strategiset toimenpiteet: vyöhykesuunnittelu, erilliset koira-aitaukset ja -puistot.
Liikenteen hallinta: hallinta suunnittelun keinoin, älykäs nopeuden sopeuttaminen, ympäristövyöhykkeet,
ympäristöystävälliset ajoneuvot.

V. Ylläpito ja hoito: hoito vaihtokauppana mainostilasta, jalkakäytävien hoitojärjestelmät, opastus päällysteissä, hoito-ohjelmat katupölyn vähentämiseksi, puhtaanapitoa koskevat rutiinit ja yksityiset aloitteet.

VI. Luova suunnittelu: vesielementtien, kasvillisuuden ja puuston hyödyntäminen suunnittelussa.
VII. Taloudelliset toimenpiteet: nastarenkaiden lisävero, päästörajat ylittävien autojen verotus, ympäristöystävällisten autojen edut.

F3.I

Ehkäisevät toimenpiteet

Ehkäisevät toimenpiteet tarkoittavat lainsäädännön kehittämistä ja standardien luomista puhtaiden ja terveiden ulkotilojen aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksityiskohtaisempia keinoja ovat standardit ilman saasteille, päästöjen seurantajärjestelmän luonti, roskasäiliöt koirien jätöksille ja tiedostuksen herkistämiseen tähtäävät kampanjat.

F3.I.1

Standardit ilman saasteille ja päästöjen seuranta

Kaupunki-ilman päästöarvojen seuranta ja tiedottaminen yleisölle on yleistä monissa Euroopan kaupungeissa ja voi olla myös hyödyllistä tietoisuuden lisäämiseksi tästä ongelmasta.
Parannus:
•

Tilastojen vertaamista standardeihin voidaan käyttää hyväksi suunnitelmissa päästöjen vähentämiseksi
sekä katuverkon seurantatarkastuksissa.
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Best practice -esimerkkejä
Päästötilastot ja -ennusteet, jotka perustuvat kolmen
havaintoaseman mittauksiin, ovat päivitettyinä internetissä kaikkien saatavilla.

Trondheim, Norja
Päästöjä seurataan jatkuvasti kahdellatoista havaintoasemalla ja tilastot julkistetaan päivittäin “teletext”
sivuilla. Mittaukset koskevat vain niitä päästöjä, jotka
on listattu hallituksen asetuksissa (DM 15/4/94 e DM
25/11/94): CO, NO2, O3, Bentseeni, hiukkaset <10 m
(PM10).

Rooma, Italia
Kommentti:
Moottoritien ympäristön kasvillisuuden vauriot viestivät näkyvästi autoliikenteen saasteista. Ympäristöä saatetaan ”parantaa” kärsineen kasvillisuuden poistamisella. Keskustelun syventämiseksi tarvitaan ympäristövaurioiden torjunnan lisäksi tutkittua tietoa päästöistä ja niiden vaikutuksista. Suomessa on PROMPTsuosituksessa tarkoitettua päästöjen seurantaa kaupungeissa, lähinnä Helsingissä.

F3.I.2

Roskasäiliöt koirien jätöksille

Järjestetään ja suunnitellaan omat roskasäiliöt koirien jätöksiä varten. Ne varustetaan lisäksi jakelulaitteella,
josta saa vapaasti muovipusseja koiran ulosteiden keräämiseen.
Suosituksia suunnittelulle:
•

Roskasäiliö ja siihen liittyvä
muovipussien jakelulaite tulee
suunnitella siten, että koko järjestelmä sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Best practice -esimerkki:
Erityisesti koirien jätöksille tarkoitettu jäteastia, jossa on myös ilmainen
muovipussien jakelulaite.
Zürich, Sveitsi
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Kommentti:
Ympäristön puhtautta ja terveellisyyttä koskevien vaatimusten käsittely jalankulkuliikenteen suunnittelun
yhteydessä korostaa edelleen tämän liikennemuodon merkitystä yhdyskuntasuunnittelussa. PROMPTin
koiraesimerkki kuvaa hyvin myös vanhaa totuutta, että työn tulee alkaa oman ”porstuan” siivoamisesta.

F3.V

Ylläpito ja hoito

Ylläpito ja hoito on yksi tärkeä ratkaisujen taso ulkotilojen puhtauden ja terveellisyyden aikaansaamiseksi.
Hyvät toimenpidejärjestelyt voivat tehokkaasti vähentää myös ympäristön visuaalisten haittatekijöiden kuten
graffitien ja ränsistyneiden julkisivujen määrää. Yksityiskohtaisempia keinoja ovat ylläpito ja hoito vaihtokauppana mainostilasta, jalankulkualueiden pinnoitteiden ylläpitojärjestelmät, opastukset osana katupinnoitteita, ylläpito-ohjelmat katutilojen pölytason alentamiseksi sekä kunnalliset ja yksityiset järjestelyt jätteiden
tehokkaaksi keräämiseksi kaduilta ja katujen siivoamiseksi.

F3.V.1 Ylläpito ja hoito vaihtokauppana mainostilasta
Tällaisia ovat kunnan ja mainosliikkeiden väliset sopimukset, joissa mainosliikkeet tarjoavat kadun kalusteet
(pysäkkikatokset, julkiset wc:t, jäteastiat jne.) ilmaiseksi saadessaan tuloja näihin liittyviin mainospaneeleihin
pystytetyistä mainoksista. Mainosliikkeet ovat myös vastuussa kalusteidensa puhtaanapidosta ja niiden pitämisestä ehjänä ja hyvässä kunnossa.
Best practice -esimerkki:
Mainosliike on vastuussa bussikatosten puhtaana- ja
kunnossapidosta.

Trondheim, Norja
Kommentti:
Katu- ja tienvarsimainonta on esimerkki ristiriitaisesta ja vaikeasti hallittavasta palvelu- ja ympäristökysymyksestä. Kaupallinen näkökulma edellyttää järjestelmään jatkuvaa liikettä ja laajenemista. Tällöin on vaarana että hyvin hoidettunakin mainosjärjestelmä alkaa pursuta ja täyttää ahtaita katuja ja liikenteen solmukohtia toimivan ja viihtyisän ympäristön kustannuksella. Hyvin hoidetut pysäkkikatokset ja WC:t eivät ole
”ilmaisia”. Niiden saamiseksi kadunpitäjän on luovutettava puhdasta mainostilaa katujen varsilta ja puistoista. Toiminta on kyseenalaista, jos kadunpitäjät antavat mainostilaa kilpailemaan näkymisestä samoihin pylväisiin asettamiensa liikennemerkkien kanssa.
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