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Alkusanat

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen to-
teuttamat PYKÄLÄ-projektit ovat antaneet vahvan sysäyksen sekä kä-
velyn että pyöräilyn edistämiseen Suomessa. Ensimmäisessä PYKÄ-
LÄ-projektissa (2009–2011) koottiin parhaat eurooppalaiset käytännöt 
pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä ja sovellettiin niitä Suomeen. Tulokset 
raportoitiin kahdessa kirjassa, joista Best European practices in promo-
ting cycling and walking on levinnyt laajalti myös kansainvälisesti.

PYKÄLÄ II -projektissa (2011–2013) on jatkettu siitä, mihin aiempi pro-
jekti päättyi. Kaupunkien suunnittelijoille ja päätöksentekijöille on tuotet-
tu yhä tarkempaa tietoa kaupunkisuunnittelun pohjaksi muun muassa 
kävelyalueiden vaikutuksesta liike-elämään, kävelyä tukevan keskustan 
liikennejärjestelmästä sekä kävelyalueiden parhaista suunnitteluperiaat-
teista. Toivomme, että kirja lisää innostusta ja tietoa kävelyolosuhteiden 
kehittämiseen liittyen monissa kaupungeissa. Kävelyn edistäminen on 
avainasia kaupungin elinvoiman parantamisessa.

Koko tutkimusryhmän puolesta haluamme lausua parhaat kiitoksemme 
PYKÄLÄ II -projektin yhteistyö- ja rahoittajatahoille: liikenne- ja viestin-
täministeriölle, ympäristöministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, 
Pyöräilykuntien verkostolle sekä Helsingin, Tampereen, Oulun, Lahden, 
Jyväskylän, Lappeenrannan, Porin, Hyvinkään ja Kokkolan kaupungeille. 
Kiitämme myös eurooppalaisia esimerkkikaupunkeja: Lund, Lindköping, 
Delft, Peterborough ja Sheffield, joissa olemme saaneet hyvän vastaan-
oton sekä paljon arvokasta tietoa kerrottavaksi eteenpäin. Suuret kiitok-
set myös Tampereen teknillisen yliopiston EDGE kaupunkitutkimuslabo-
ratoriolle ja erityisesti professori Ari Hynyselle, jonka kanssa oli antoisaa 
tehdä yhteistyötä projektissa. Erityiskiitos kuuluu kööpenhaminalaiselle 
Gehl architects -kaupunkisuunnittelutoimistolle, joka on antanut arvok-
kaita kommentteja työn eri vaiheissa. 

Toivomme kävelystä elinvoimaa kaikille kaupungeille!

Jorma Mäntynen 

liikenne- ja kuljetustekniikan professori

Kalle Vaismaa 

PYKÄLÄ II -hankkeen projektipäällikkö
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Apua käytännön suunnitteluun ja toteutukseen

Kävely on ihmisen vanhin ja luontaisin tapa liikkua. Siitä huolimatta kä-
velyä ei vieläkään ole mielletty omaksi liikennemuodoksi, joka ansaitsee 
paikkansa nykyajan liikennejärjestelmässä ja kaupunkisuunnittelussa. 
Hämmästyttävää on sekin, että kävelyalueiden suunnittelusta on melko 
niukasti materiaalia suunnittelun tueksi. 

Miksi kävely on tärkeää? Sillä on yhteyksiä uskomattoman moniin asi-
oihin, jotka tekevät elämästä laadukasta. Kävely mahdollistaa kaupun-
kielämän sykkeen. Ihmiset voivat kohdata toisensa helpoiten, kun he 
liikkuvat turvallisessa ja viihtyisässä kävely-ympäristössä. Kaupunkikes-
kustojen elävyyden yksi mittari on, miten paljon siellä on kävelijöitä. Kä-
vely on myös terveellistä. Se on ihmisten hyvinvoinnin ja kansantervey-
den kannalta ensiarvoisen tärkeä asia. 

Kävelykeskustat ovat liike-elämän kannalta toivottavia. Tästä on useita 
tutkimuksia. Monet Keski-Euroopan kaupungit ovat hyviä esimerkke-
jä siitä, että kävelyvaltaiset alueet ovat elinvoimaisia ja mahdollistavat 
monipuolisen liike-elämän. Usein liike-elämä on suhtautunut varauksel-
lisesti, kun kaupungeissa on alettu toteuttaa kävelyalueita.  Mutta hank-
keiden valmistuttua ja tilanteen vakiinnuttua monissa kaupungeissa on 
haluttu kävelyalueita lisää, myös elinkeinoelämän näkökulmasta katso-
en.

Liikennesuunnittelussa on tarpeen inventoida liikennevirtoja. Kävely on 
tässäkin pari askelta muita liikennemuotoja jäljessä. Kävelypainotteisten 
alueiden liikennesuunnittelu on aivan omanlaisensa suunnittelun alue, 
josta mm. tähän kirjaan on tuotu periaatteita ja konkreettisia esimerkkejä 
maailmalta.

Tämän kirjan tarkoitus onkin toimia virikkeenä korkeatasoisten kävely-
olosuhteiden kehittämiseksi suomalaisissa kaupungeissa ja kirjan eng-
lanninkielinen versio levittää alan tietämystä laajasti maailman muiden 
kaupunkien käytettäväksi.

Luontaisin kulkutapa, vähiten tietoa 
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Jokainen on kävelijä

Kävelijät ovat kaupunkiympäristön tyypillisin ja sitä määrittävä laji. Täs-
tä ovat yhtä mieltä lukuisat kestävän kaupunkisuunnittelun asiantuntijat. 
Tyytyväinen kävelijä voidaan mieltää jopa elinvoimaisen ja laadukasta 
kaupunkielämää tarjoavan kaupungin pääindikaattoriksi. Kävelyn merki-
tys kaupungille ja kaupunkielämälle voidaan nähdä tarkastelemalla niin 
taloutta ja elinvoimaisuutta (ks. luku 4), sosioekonomisia ilmiöitä kuin 
terveyttä ja hyvinvointia.

Keskivertoihminen kävelee yhden kilometrin noin 12 minuutissa, ja Suo-
messa 9 % henkilöautomatkoista on alle 1 km:n ja kolmasosa alle 3 
km:n pituisia [1]. Litman [2] on arvioinut kävelyn yhteiskunnallisiksi hyö-
dyiksi n. 0,26 €/km. Sydneyssä [3] on arvioitu, että alle 1 km:n automat-
kojen määrästä 1 % muuttuminen kävelymatkoiksi tarkoittaisi noin 2,1 
miljoonan euron hyötyjä. 10 %:n kulkutapasiirtymä 10 vuodessa puoles-
taan tarkoittaisi 159 miljoonan euron säästöä. Taloudelliset hyödyt lyhyi-
den automatkojen muuttamisesta kävely- tai pyörämatkoiksi muodostu-
vat ruuhkien vähentymisen lisäksi säästöinä terveys-, ympäristö- sekä 
katu- ja pysäköinti-infrastruktuurikustannuksissa. Tämän lisäksi saavu-
tetaan monia laadullisia mutta vaikeasti rahassa määritettäviä hyötyjä.       

Kävely on liikkumismuodoista solidaarisin. Kävely ei katso ikää eikä ta-
loudellista tilannetta, ja tarkoituksenmukainen kävely-ympäristö palvelee 
parhaiten myös liikuntaesteisiä. Noin 30 %:lla ihmisistä on jonkinlaisia 
esteitä liikkumisen suhteen. Kolmasosa liikennejärjestelmän käyttäjistä 
koostuu siis ihmisistä, joiden taidot, kyvyt ja edellytykset liikkumiseen 
vaativat erityishuomiota. Nämä ihmisen joutuvat joustamaan omista liik-
kumistarpeistaan, ovat riippuvaisia toisten ihmisten avusta tai kokevat 
liikkumisen vaivalloiseksi. [4] [5] [6] Noin 8 % suomalaisten tekemistä 
matkoista on kyyditys- tai saattomatkoja [1]. 

Onkin hyvä pysähtyä arvioimaan, kuinka hyvin kaupunkiemme liikenne-
järjestelmät palvelevat tätä joukkoa ja kuinka hyvin kaduilla, keskustas-
sa ja asuinalueella liikkuvat ihmiset vastaavat kaupunkiemme todellista 
demografiaa. Tasavertaisuus on liikennejärjestelmän laatutekijä ja yksi 
liikennesuunnittelun tavoitteista.
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Kulkutapojen musta lammas 

Jotta kävely voidaan ottaa liikennejärjestelmän ja kaupunkiympäristön 
suunnittelussa ja kehittämisessä huomioon, on tiedostettava ja ymmär-
rettävä kävelyn ominaispiirteitä. Kävely on kulkutavoista hitain ja vaatii 
sen vuoksi ympäristöltään pientä mittakaavaa. Kävelijä ehtii havainnoi-
maan ympäristöään erittäin yksityiskohtaisella tasolla ja on myös herk-
kä ympäristön olosuhteille. Kävelyn mittaaminen on haastavampaa kuin 
muiden kulkutapojen, sillä kävelymatkalla voi olla lukuisia tarkoituksia 
ja kävelijän reittivalinnat eivät ole aina helposti ennakoitavissa. Kävelyä 
verrataan toisinaan luonteeltaan hengittämiseen tai puhumiseen, ja se 
saattakin joskus olla jopa tiedostamatonta toimintaa. Kävely on oma kul-
kutapansa mutta myös tärkeä liityntämuoto ja matkaketjun osa.

Pyöräilijä muuntautuu kävelijäksi ja kävelijä puolestaan oleskelijaksi se-
kunnin murto-osassa. Kävelyä tapahtuu kaikkialla koko ajan. Kävelyn 
sosiaalinen aspekti tekee siitä moniulotteisen liikkumismuodon ja samal-
la sekä haastavan että mielenkiintoisen tarkastelun kohteen. Kävely on 
yhteiskunnan kannalta tunnetusti erittäin taloudellinen liikkumismuoto, 
sillä edullisuuden, ympäristöystävällisyyden ja solidaarisuuden lisäksi 
kävely on myös fyysisesti ja psyykkisesti terveellistä. Luvussa 2 esitel-
lään, miten nämä ominaispiirteet voidaan ottaa huomioon kävelyaluei-
den ja -väylien suunnittelussa.      

Kaikkialla kokoajanHelppo siirtymä 
oleskeluun

Sosiaalinen, 
seurallinen

Monia tarkoitusperiä

Joustava, 
dynaamiset reitit

Herkkä ympäristön 
olosuhteille

Fyysisesti & psyykki-
sesti terveellistä

Usein tiedostamatonta 
toimintaa

Oma kulkutapansa & 
tärkeä liityntämuoto

Syrjimätön, 
solidaarinen

Ympäristöystävällinen, 
edullinen

Hidas, 
pieni mittakaava

Kävelyn ominaispiirteitä
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Tiedon kautta tunnustusta, tärkeyttä ja toteutusta

Kävely jää usein näkymättömäksi ja itsestäänselvänä pidetyksi osaksi 
liikennejärjestelmää ja liikenneinvestointeja. Kaikkiallahan on periaat-
teessa mahdollista kävellä, vaikkei se olisikaan turvallista tai miellyttä-
vää. Kävelyn ominaispiirteiden vuoksi kävelyolosuhteilla ja kävelijöiden 
liikkumisympäristöllä on suuri vaikutus kävelymääriin. Suomen kävely-
verkosto on kansainvälisessä vertailussa varsin kattava, mutta se ei riitä 
saamaan aikaan muutoksia ihmisten liikkumiskäyttäytymisessä. 

Olosuhteiden kehittämistä varten tarvitaan tietoa, jotta voidaan tehdä 
tarkoituksenmukaisia kehittämissuunnitelmia, joista voidaan puolestaan 
priorisoida niitä, joilla on suurin toivottu vaikutus. Tunnetun sanonnan 
mukaan vain sillä mitä mittaat, on merkitystä. Seurantatiedolla on tär-
keä rooli investointeja perusteltaessa. Tiedon hyödyntäminen ei jää pel-
kästään oman kunnan sisälle, vaan seurantatiedon avulla voidaan oppia 
muilta ja toisaalta tiedostaa oman kunnan edistymisen taso suhteessa 
muihin. Asetettuihin tavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden onnistumista 
ja tehokkuutta on vaikea todentaa ja arvioida ilman asianmukaista ja jat-
kuvaa seurantaa. 

Kävelyn seurannan hyötyjä

Kävelystrategia on työväline vision saavuttamiseksi ja mittarit kertovat, ol-
laanko menossa oikeaan suuntaan. Kävelyn seurantatietoa pääasialliset 
hyödyntämiskohteet ovat:

•	 Tavoitteiden toteutumisen seuranta, tavoitetason tarkistaminen

•	 Oman edistymisen ja tilanteen asemointi muihin kuntiin nähden

•	 Hyödyntäminen tiedotuksessa sekä keskustelunavauksena

•	 Tukea omaan päätöksentekoon, tietoa ylemmille päättäjille

•	 Hankkeiden ja toimenpiteiden priorisointi sekä perustelu

•	 Toimenpiteiden vaikutusten todentaminen

Kävelyn merkitys näkyviin

Kävelyn seurannan tärkeänä tavoitteena on kävelyn näkyvyyden lisää-
minen tärkeänä liikennejärjestelmän kulkumuotona. Kävelyn mittaami-
sen suurimpana puutteena pidetään kansainvälisillä asiantuntijafoo-
rumeilla sitä, että liityntämatkoja ei oteta mukaan kulkutapajakaumaa 
määriteltäessä. 

Sveitsin kulkutapatietoja (kuva 1) tarkasteltaessa nähdään, kuinka kä-
velyn merkitys korostuu, mikäli kulkutapajakaumaan otetaan mukaan 
kaikki matkan osat pelkän pääkulkutavan sijaan. Tyypillisesti kulkutapa-
jakauman määrittämisessä huomioidaan vain pääasiallinen kulkutapa 
eli se, jolla kertyy matkan aikana eniten kilometrejä. Tämä ymmärrettä-
västi heikentää kävelyn näkyvyyttä, sillä kävelyllä on näkyvä rooli liityn-
tämatkoilla. Suomessa pääasiallisista henkilöautomatkoista 14 %:iin, 
linja-automatkoista 95 %:iin ja junamatkoista 97 %:iin liittyy myös mui-
den kulkutapojen käyttöä, pääasiassa kävelyä [1]. 

Kuva 1. Sveitsin ja Suomen kulkutapajakauma 
eri tunnusluvuilla ilmoitettuna [1] [7].

Seurannasta kiinteä osa toimintaa
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Seuranta kehityspaineessa

Kävelyn seurantaan on alettu viime aikoina kiinnittää maailmalla enem-
män ja enemmän huomiota, ja sen kehittäminen on otettu kansainvä-
lisillä kävelyn yhteistyöfoorumeillakin tärkeäksi kohteeksi. Yleisen ke-
hityksen tulosta on muun muassa se, että kävely ja pyöräily erotetaan 
tutkimuksissa ja raportoinnissa nykyisin usein omiksi kulkutavoikseen. 
Kävelyn seurannan nykytila Suomessa koostuu pääasiassa valtakunnal-
lisesta tai seudullisesta liikennetutkimustiedosta, manuaalisista lasken-
noista sekä valtakunnallisista ja mahdollisesti kunnallisista liikennebaro-
metreistä. Maailmankuulun Bicycle Accountin kaltaista seurantamallia ei 
kävelyn osalta ole vielä olemassa. Lähimpänä tällä hetkellä lienee niin 
ikään tanskalainen Kööpenhaminan Urban Life Account (s. 14). 

EU:n COST-yhteistyön tutkimushankkeessa Pedestrian Quality Needs 
otettiin kävelyn seurannan kehittäminen yhdeksi ydinalueeksi yhteis-
työssä Walk21-organisaation kanssa. Hankkeessa määriteltiin kehys 
kokonaisvaltaiseen kävelyn seurantaan (kuva 2). Yhdistelemällä eri mit-
tareita saadaan laadukkaampaa tietoa kävelyn tilasta kuin seuraamalla 
ainoastaan yhtä tunnuslukua. Seurantamalli voi yhdistää muun muassa 
laskentatietoa, infrastruktuuritietoa, tyytyväisyystietoa, tietoa resursseis-
ta sekä maankäyttö- ja onnettomuustietoa (kuva 3). Walk21-organisaa-
tion koordinoimassa asiantuntijayhteistyössä on kehitetty varta vasten 
kävelyn seurantaa palvelemaan myös Making Walking Count -kysely (s. 
14). 

Kuudes ’kulkutapa’: oleskelu

Täysin vaille huomiota liikennetutkimuksissa ja -kyselyissä jää yleensä 
oleskelu, joka on julkisen tilan sekä elinkeino- ja kaupunkielämän kan-
nalta erittäin merkittävä toiminto. Oleskelu voitaisiin periaatteellisessa 
mielessä käsittää tärkeytensä ja roolinsa vuoksi kävelyn, pyöräilyn, jouk-
koliikenteen, henkilöauton ja muiden kulkutapojen lisäksi niin sanotuk-
si kuudenneksi kulkutavaksi. Kaupunkisuunnittelua koskettava oleskelu 
tulisi ottaa kiinteäksi osaksi liikennetutkimusta ja seurantaa. Oleskelu on 
kiinteässä liitossa kävelyn kanssa, ja niitä käsitellään kansainvälisillä tut-
kimus- ja kehitysfoorumeilla erottamattomana parina. Oleskelua voidaan 
jopa pitää kävelyn välttämättömänä seurauksena ja päinvastoin. 

Kuva 2. Pedestrian Quality Needs- ja 
Walk21 -yhteistyössä määritelty kävelyn ja 
oleskelun seurannan kehikko, joka painot-
taa kokonaisvaltaista seurantaa. [7]
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Kokenutta liikenteen ja maankäytön asiantuntijaa Tim Pharoah’ta lai-
naten, kun läsnäoloa mitataan (liikennevirran lisäksi), henkilöautoilun ja 
kävelyn voimasuhteet kääntyvät päälaelleen [7]. Oleskelun seurantaa 
tehdään perinteisen kyselytutkimuksen lisäksi havainnoimalla alueella 
oleskelevien ihmisten määrää, toimintoja ja ominaispiirteitä sekä tar-
kastelemalla infrastruktuurin tunnuslukuja kuten ensi- ja toissijaisten is-
tuinmahdollisuuksien määrää. Havainnointiin hyviä työkaluja esitellään 
luvussa 2. Havainnoimalla saa myös olennaista laadullista tietoa tilan so-
veltuvuudesta oleskeluun tarkastelemalla mm.: 

•	 Antaako jalkakäytävän leveys myöten alueella tapahtuvaan oleske-
luun vai tukkivatko toisensa kohdanneet ystävykset juttutuokiollaan 
koko väylän?

•	 Väheneekö tilan tai kadun käyttö huomattavasti pimeän aikaan, eri-
tyisesti naisten osalta?

•	 Antaako tila mahdollisuuden jäämiseen ja oleskeluun esimerkiksi is-
tumispaikkojen osalta?
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Kuva 3. Valmista mallia kävelyn 
ja oleskelun seurantaan ei ole. 
Kuvaan on kerätty mittareita 
seurannan eri osa-alueilta havain-
nollistamaan kävelyn ja oleskelun 
seurannan mahdollisuuksia.
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Making Walking Count -kysely (Walk21)

Kansainvälinen asiantuntijaverkostoihin perustuva kävelyjärjestö Walk21 
on kehittänyt kyselyn kävelyn ja oleskelun mittaamiseen ja seurantaan. Yh-
tenä keskeisenä tavoitteena on ollut kansainvälisen vertailtavuuden paran-
taminen tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistamalla. Kysely on tehty mm. 
Barcelonassa, Canberrassa, Kööpenhaminassa ja Lontoossa tuottaen näi-
den kaupunkien välille täysin vertailukelpoista tietoa. Esimerkiksi Canber-
ran kysely [8] antaa hyvän esimerkin siitä, millaisia asioita kävelyn suhteen 
voidaan ja on hyvä mitata.

Menetelmä: Puhelinhaastattelu

•	 Pääpaino työikäisissä, mutta myös nuoret ja iäkkäät mukana (lapset 
mukana vanhempien arviona lastensa liikkumisesta tietyissä kysymyk-
sissä)

•	 Vastaajista vähintään 40 % miehiä ja 40 % naisia

•	 Maantieteellisesti kattava ja tasapuolinen otos kaupungin keskustan, 
keskustan reuna-alueiden kaupunginosien ja ulompien kaupunginosi-
en välillä

Kyselyn rakenne

•	 Taustakysymykset (ikä, sukupuoli, työllisyys, vuositulot, autonomis-
tus, liikuntaesteisyys)

•	 Kävelyn määrä (kävelyn matkaluku, matkan tarkoitus, kävelymatkan 
tyyppi, käytetty aika, itsenäisesti käveltyjen koulu- ja opiskelumatko-
jen osuus koulumatkoista)

•	 Oleskelun määrä (kaupunkitiloissa vietetty aika, oleskelupaikan tyyppi)

•	 Lähipalveluiden saavutettavuus (kävelyetäisyydellä sijaitsevat palvelut 
ja toiminnot kuten viheralueet, lähikauppa ja julkinen liikenne)

•	 Henkilökohtaiset syyt kävellä

•	 Henkilökohtaiset esteet kävellä

•	 Arvio kävely-ympäristöstä (miellyttävyys, kävely-ympäristöstä johtuvat 
esteet kävellä) 

•	 Toimenpiteet, jotka saisivat kävelemään enemmän

•	 Liikenneinvestointien käyttöprioriteetti (miten vastaaja käyttäisi 100 € 
eri kulkutapojen kesken)

                         

Urban Life Account (Kööpenhamina)

Kööpenhaminan Bicycle Accountin sukulainen Urban Life Account [9] 
kokoaa yhteen useasta tutkimuksesta saatua tietoa kävelystä ja julkisten 
tilojen käytöstä. Raportti perustuu Kööpenhaminan asettamaan kolmeen 
tavoitteeseen, joiden mukaan kaupunki haluaa v. 2015 mennessä:

•	 Enemmän kaupunkielämää kaikille (vähintään 80 % tyytyväisiä mah-
dollisuuksiin ottaa osaa kaupunkielämään)

•	 Enemmän kävelyä (päivittäinen kävelyyn käytetty aika keskimäärin 12 
minuuttia per henkilö vs. 9.86 minuuttia vuonna 2010)

•	 Enemmän ihmisiä viipymään pidempään (kaupungin aukioilla ja ostos-
kaduilla vietetty aika 1 tunti 45 minuuttia viikossa per henkilö vs. 1 tun-
ti 28 minuuttia vuonna 2010)

Raporttiin on kerätty tietoa muun muassa seuraavista tunnusluvuista:

•	 Osallistuminen kaupunkielämään (tyytyväisyys mahdollisuuksiin istua 
ulkona kahviloissa ja ravintoloissa sekä viettää aikaa kaupunkitiloissa, 
osallistuneisuus tapahtumiin, turvallisuudentunne päivällä / yöllä

•	 Kaupunkielämän määrän tunnuslukuja (ulkoterasseille ja katumyymä-
löille myönnettyjen lupien määrä, tapahtumalupien lukumäärä kuukau-
sittain ja alueittain)

•	 Kävelytuotokset (kävelymatkojen lukumäärä, kesto, etäisyys ja kulku-
tapajakauma)

•	 Liikennemäärät (kävelijöiden lukumäärä 10 vilkkaimmalla kadulla arke-
na ja viikonloppuna, miesten ja naisten osuus kävelijöistä)

•	 Näkemykset (syyt ja esteet kävellä ja oleskella, vanhempien näkemys 
lastensa turvallisuudesta eri kulkutavoilla liikuttaessa)

•	 Oleskelun määrä (vietetty aika, usein kaupunkitiloissa oleskelevien 
osuus, toiminnon tyyppi) 

•	 Oleskelu- ja kävely-ympäristö (kävelyalueiden laajuus m2, useimmin 
vieraillut paikat, vierailijoiden määrä puistoissa, leikkikenttien määrä 
m2/lapsi)
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Kaupunki koetaan kävellen

Monessa kaupungissa keskustat ja niiden kadut on suunniteltu autolii-
kenteen ehdoilla. Autolla pääsee helposti kulkemaan asuinalueelta kes-
kustaan ja myös keskustan sisällä. Kaupunkitilat on suunniteltu pää-
sääntöisesti autoilijoiden ehdoilla: keskustan saavutettavuus autolla on 
hyvä ja pysäköintipaikkoja löytyy runsaasti. [1] [2] [3]

Nykyään on kuitenkin alettu ymmärtää ihmisen näkökulmasta lähtöisin 
olevan suunnittelun tärkeys. Ainoastaan kävelemällä ihmiset voivat to-
della kohdata toisensa ja olla kontaktissa toistensa kanssa. Kävellen on 
mahdollista pysähtyä keskustelemaan milloin vain ja huomata ympäris-
tön tarjoamat pienetkin yksityiskohdat. Kävellen ihmiset voivat kokea 
enemmän asioita kuin auton kyydissä istuen. Myös kävelyn positiiviset 
terveysvaikutukset kannustavat kaupunkeja panostamaan kävelyn huo-
mioimiseen kaupunkisuunnittelussa. Tarjonta lisää kysyntää ja samoin 
tiekapasiteetin lisääminen kasvattaa autoliikenteen määrää. Kävelyolo-
suhteita parantamalla ei lisätä vain kävelijöiden määrää vaan edistetään 
liikkumisen turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja, mikä tärkeintä, vahvistetaan 
kaupunkielämää. [1] [2] [3] [4] [5]

Kuva 1. Kävellessä ihmisillä on 
suora kontakti toisiin ihmisiin ja 
ympäristöön. Hitaasti kulkiessa voi 
keskustella toisten ihmisten kanssa 
tai pysähtyä ihastelemaan kauppo-
jen näyteikkunoita. (Lund)

Kävely vahvistaa kaupunkielämää

Kuva 2. Hyvä kaupunkiympäristö 
koostuu useasta eri osa-alueesta, 
joiden tulee olla tasapainossa 
keskenään. [6]
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Toiminnot houkuttelevat viipymään

Jotta ihmiset viettäisivät aikaa kaupunkikeskustassa, tulee keskustan 
tarjota erilaisia mahdollisuuksia viipymiseen. Erilaisten toimintojen se-
koittuminen, aktiviteetit sekä houkuttelevat ja viihtyisät julkiset tilat ovat 
erityisen tärkeitä hyvän kävely-ympäristön luomisessa. Monipuoliset toi-
minnot houkuttelevat useampia kävijöitä. [1] [2] [5] [7] [8]

Kaupunkitilojen tulisi myös mahdollisuuksien mukaan olla muunnelta-
vissa erilaisiin tapahtumiin kuten toreihin tai festivaaleihin. Yksipuolisesti 
suunniteltu tila jää helposti tyhjäksi tiettyjen aikojen ulkopuolella ja saat-
taa näin jättää aukon keskustan aktiiviseen kävelyverkkoon. [1] [2] [5] [7] 
[8] 

Kaupunkitilojen tulee olla muunneltavissa erilaisiin 
tapahtumiin ja toimintoihin.

Keskustan erilaiset toiminnot

Yksinkertaistettuna kaupunkitilojen toiminnot voidaan jakaa kolmeen ryhmään: vält-
tämättömät, vapaaehtoiset sekä sosiaaliset toiminnot. Välttämättömät toiminnot ovat 
toimintoja, jotka on jollain tasolla pakko tehdä annetusta tilasta tai muista ihmisistä 
riippumatta, esimerkiksi kouluun tai töihin meno sekä kaupassa käynti. Vapaaehtoisia 
toimintoja ihmiset tekevät jos itse niin päättävät tai haluavat, kuten puiston penkillä 
istuminen, kahvilassa käynti tai vain oleskelu. Jos kaupunkitila ei ole houkutteleva tai 
hyvin suunniteltu, generoi se ainoastaan välttämättömiä toimintoja. Luomalla korkea-
laatuisia ympäristöjä, voidaan erityisesti vapaaehtoisten toimintojen määrää kasvattaa. 
Sosiaaliset kontaktit syntyvät muiden toimintojen tuloksena. Sosiaalisia kontakteja 
ovat kaikki ihmisten väliset kanssakäymiset, kuten tapaaminen kadulla, keskustelu tai 
tervehtiminen. Mitä enemmän vapaaehtoisia sekä sosiaalisia toimintoja tilassa on, sitä 
enemmän siellä on myös ihmisiä ja kaupunkielämää. [1] [2]

[9]
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Ihminen suunnittelun lähtökohtana

Kävelijöiden tarpeet edellä

Kaupungin liikkumisympäristöä suunniteltaessa tulee kaikkien eri liiken-
nemuotojen tarpeet ottaa huomioon. Liikennejärjestelmä on kokonai-
suus, jossa kaikkien osa-alueiden on toimittava sujuvasti keskenään. 
Kuitenkin erityisesti keskustan ja kävelyalueiden suunnittelu tulisi aloit-
taa kävelijöistä ja heidän tarpeistaan. Ensin kävelijöille, kuten myös pyö-
räilijöille, varmistetaan turvallinen sekä viihtyisä ympäristö kulkea. Tä-
män jälkeen luodaan sujuvat yhteydet joukkoliikenteelle ja vasta lopuksi 
luodaan liikkumisympäristö autoilijoille. [1] [2] [5] [8]

Yksilölliset suunnitteluratkaisut

Kävelyalueita sekä -väyliä suunnitellessa tärkeintä on löytää paras rat-
kaisu kuhunkin tilanteeseen erikseen kaupungin sekä kyseisen väylän  
erityispiirteet huomioon ottaen. Kävelykatu voi toimia hyvin keskustassa 
erilaisten palvelujen välittömässä läheisyydessä. Ydinkeskustan reuna-
alueilla riittävä ratkaisu jalankulkijoiden olojen kehittämiseksi voi kuiten-
kin olla esimerkiksi jalkakäytävien leventäminen tai ympäristön viihtyi-
syyden parantaminen. Suunnittelu tulee aina aloittaa pohtimalla, kuinka 
kävelijöiden olosuhteita voitaisiin parhaiten parantaa kullakin kadulla. 
Olemassa olevien reittien vahvistamisen lisäksi tulee jatkuvasti pohtia 
uusia kävelyreittejä houkuttelevien kohteiden välille. Kanavien, jokien, 
junaratojen ja muiden esteiden vaikutusta voidaan vähentää kävelysilto-
jen tai alikulkujen avulla. Samalla voidaan synnyttää uusia vahvoja käve-
lyvirtoja eri alueiden välille ja parantaa kävelyn kilpailukykyä jopa autolii-
kenteeseen nähden. [1] [2] [5] [8]

Tärkeintä on löytää paras ratkaisu kuhunkin 
tilanteeseen erikseen kaupungin sekä väylän 
erityispiirteet huomioon ottaen.

Kaupungin luonne huomioon

Jokainen kaupunki on erilainen: kävely-ympäristö, joka toimii yhdessä 
kaupungissa, ei välttämättä toimi toisessa. Suunnittelussa on tärkeää 
ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet. Jokaisessa kaupungissa on 
jotain erityislaatuista, mitä ei toisista kaupungeista löydy. Hyvin usein 
kaupunki  muistetaan juuri näistä ominaisuuksistaan. Esimerkiksi suo-
malaisen kaupungin Tampereen keskustassa on vahvasti esillä vanhan 
teollisuuskaupungin henki punatiilisten teollisuusrakennusten yhä halli-
tessa maisemakuvaa. Myös kaupungin läpi virtaava koski on luonteen-
omainen piirre Tampereelle. Suunnittelussa tulee pyrkiä vahvistamaan 
näitä olemassa olevia kaupungin erityispiirteitä ja hyödyntää niiden po-
tentiaalia. [7]

Jalankulkijat

PyöräilijätPyöräilijätPyöräilijät

JalankulkijatJalankulkijat

Joukkoliikenne

Henkilöautot
Kuva 3. Liikennejärjestelmässä 
tulee ottaa huomioon kokonais-
valtaisesti kaikki kulkumuodot. 
Suunnittelun pitäisi kuitenkin aina 
lähteä kävelijöiden sekä pyöräilijöi-
den tarpeista. 
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Tampereen keskustan pääkatu, Hämeenkatu, muutettuna kävelijöille, pyöräilijöille sekä joukkoliikenteelle suunnitel-
luksi kaduksi. Jalankulkijat ovat kuninkaita ja voivat liikkua vapaasti koko kadun leveydellä.

Visualisointi katutilasta: Tiia Ruutikainen
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Tieto kävelijöistä suunnittelun tukena

Hyvien kävely-ympäristöjen suunnitteluun tarvitaan tietoa kaupungissa 
liikkuvista ihmisistä. Tietoa tarvitaan erityisesti [1] [2]: 

•	 kävelyreiteistä 

•	 määränpäistä 

•	 ihmisistä itsestään 

Hyvin usein suunnittelun pohjana ovat keskustan ajoneuvoliikenteen 
liikennelaskennat, jotka helposti ohjaavat autokeskeiseen suunnittelu-
tapaan. Toimivan liikennekokonaisuuden luomiseksi tarvitaan kuitenkin 
tietoa myös jalankulkijoista ja pyöräilijöistä: heidän määristään ja liikkeis-
tään. Kaupungista tulee luoda kokonaiskuva ja selvittää, mitkä asiat siel-
lä jo toimivat ja mitä asioita tulee yhä kehittää. [1] [2]

Havainnointi on yksinkertaisin tapa tutkia ihmisiä ja heidän liikkeitään 
tietyllä alueella. Tiedon keruu voi olla hyvinkin yksinkertaista ja helppoa 
ja tarpeellista tietoa suunnittelun tueksi saada nopeallakin aikataululla. 
[1] [2]

Ikä Miehiä/Naisia

Millaisia ihmisiä keskustassa on?

Staattiset aktiviteetit

Mitä ihmiset keskustassa tekevät?

Illalla

Milloin ihmiset keskustassa ovat?

Päivällä Aktiiviset kadut

Missä suurimmat kävelijävirrat sijaitsevat?

Tyhjät kadut

Toiminnalliset aktiviteetit
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Kuva 4. Gehl Architectsin kehit-
tämät 12 laatukriteeriä toimivat 
pohjana elinvoimaisten kaupunki-
ympäristöjen arvioinnissa. [11]

Kaupunkiympäristön arvioinnin laatukriteerit

Tanskalainen Gelh Architects -arkkitehtitoimisto on kehittänyt 12 laatu-
kriteeriä, joidan avulla kaupungin viihtyisyyttä voidaan arvioida. Kriteerit 
on jaettu kolmeen eri luokkaan: suoja, mukavuus sekä nautinnollisuus. 
Suoja tarkoittaa epämiellyttävien kokemusten kuten rikosten, liikenne-
onnettomuuksien sekä sääolosuhteiden minimoimista. Mukavuudella 
tarkoitetaan kävelyn sekä tilassa olemisen viihtyisyyttä. Nautinnollisuus 
pitää sisällään mittasuhteiden huomioimisen sekä laadukkaan suunnitte-
lun tärkeyden. [1] [8] [10]

Laatukriteerien tarkoituksena on pyrkiä tarkastelemaan ihmisten sekä 
fyysisen ympäristön välisiä suhteita. Vaikka niiden avulla voidaankin 
helposti tarkastella tilan luonnettaa sekä laatua, eivät kriteerit itsessään 
takaa mielekästä kävely-ympäristöä. Ensin on ymmärrettävä eri käyttä-
järyhmien tarpeet, kaupungin luonne sekä miten ympäristöä voitaisiin 
muuttaa houkuttelevaksi. Laatukriteerit eivät siis toimi yksinkertaisina 
sääntöinä vaan enemminkin suuntaviivoina kohti ihmiset huomioivaa 
suunnittelua. [1] [8] [10]
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Suojaus liikenteeltä ja 
onnettomuuksilta

• Liikenneonnettomuudet
• Liikenteen pelko
• Muut onnettomuudet

Suojaus rikoksia ja 
väkivaltaa vastaan 

(turvallisuuden tunne)

• Eloisuus
• Elävät kadut
• Kadun valvojat
• Päällekkäiset toiminnot –

ajassa ja paikassa

Suojaus epämiellyttäviä 
aistituntemuksia vastaan

• Tuuli/viima
• Sade/lumi
• Kylmyys/kuumuus
• Saasteet
• Pöly/häikäisy/melu

Kävelymahdollisuudet

• Tilaa kävellä
• Mielenkiintoinen 

katuasetelma
• Mielenkiintoiset julkisivut
• Esteettömyys
• Laadukkaat päällysteet

Mahdollisuus 
seisomiseen/jäämiseen

• Mielenkiintoiset reuna‐
alueet

• Määritellyt paikat 
oleskelulle

• Kannustaa jäämään

Istumismahdollisuudet

• Istumisvyöhykkeitä
• Ensi‐ ja toissijaisten 

istumismahdollisuuksien 
hyötyjen maksimointi

• Penkkejä levähtämistä 
varten

Mahdollisuudet nähdä

• Näkemäetäisyydet
• Esteettömät näkymät
• Mielenkiintoiset näkymät
• Valaistus (pimeällä)

Mahdollisuudet 
kuulla/jutella

• Matala melutaso
• Penkkien asettelu niin, 

että keskustelu on 
mahdollista

Mahdollisuudet 
leikille/tapahtumille

• Ympäristö kutsuu fyysisiin 
toimintoihin, leikkiin, 
tapahtumiin, viihteelle –
päivällä & illalla, kesällä & 
talvella

Mittakaava

• Rakennusten sekä 
ympäristön 
mitoittaminen ottaen 
huomioon ihmisen 
mittasuhteet koskien 
aisteja, liikkumista, kokoa 
sekä käyttäytymistä

Mahdollisuus nauttia 
ilmaston positiivisista 

puolista

• Aurinko/varjo
• Lämpö/viileys
• Tuulenvire/ilmastointi

Esteettinen 
laatu/positiiviset 
aistikokemukset

• Hyvä suunnittelu & 
mielenkiintoiset 
yksityiskohdat

• Näkymät/näköalat
• Puut, kasvit, vesi
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SU
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JA SUOJAUS 

LIIKENTEELTÄ 
JA ONNETTO‐
MUUKSILTA

SUOJAUS 
RIKOKSIA JA 
VÄKIVALTAA 
VASTAAN

SUOJAUS 
EPÄMIELLYT‐

TÄVIÄ 
AISTITUNTE‐
MUKSIA 
VASTAAN

KÄVELYMAH‐
DOLLISUUDET

MAHDOLLI‐
SUUS 

SEISOMISEEN/
JÄÄMISEEN

ISTUMIS‐
MAHDOLLI‐
SUUDET

MAHDOLLI‐
SUUDET 
NÄHDÄ

MAHDOLLI‐
SUUDET 
KUULLA/
JUTELLA

MAHDOLLI‐
SUUDET 

LEIKILLE/TA‐
PAHTUMILLE

MITTAKAAVA

MAHDOLLI‐
SUUS 

NAUTTIA 
ILMASTON 

POSITIIVISISTA 
PUOLISTA

ESTEETTINEN 
LAATU/

POSITIIVISET 
AISTIKOKE‐
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HYVÄ

KOHTALAINEN

HEIKKO

Laatukriteerejä voidaan konkreettisesti käyttää kaupunkitilojen viihtyi-
syyden tutkimiseen. Yksinkertainen tapa tehdä laadunarviointia on käy-
dä jokainen kahdestatoista laatukriteeristä läpi ja merkitä se joko hyväksi 
(valkoinen), kohtalaiseksi (harmaa) tai huonoksi (musta) tilan ominaisuuk-
sien mukaan. Näin saadan helposti ja visuaalisesti selville tilan yleinen 
viihtyisyys ja kehitettävät ominaisuudet. [8]

Kuva 6. 12 laatukriteerin avulla on 
helppo saada yleiskuva esimerkiksi 
aukion laadusta. Yllä aukio Stras-
bourgista ja alla Odensesta. 

Kuva 5. Valkoisella merkittyjen 
kohtien laatu on hyvä, harmaalla 
merkittyjen kohtalainen ja mustalla 
merkittyjen heikko. [12]
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Mittasuhteet ihmisen kokoisiksi

Jotta ympäristö olisi jalankulkijan mielestä viihtyisä, turvallinen sekä mie-
lenkiintoinen kulkea, täytyy tilan mittasuhteiden olla kohdallaan. Mitoi-
tuksen tulee perustua siihen, miten ihmiset ympäristöään aistivat ja mil-
laiset mittasuhteet ovat ihmisen hallittavissa. Kävellen liikkuvat ihmiset 
havaitsevat ympäristöään tarkasti ja siksi pienilläkin yksityiskohdilla on 
merkitystä. [1] [2]

Ihmisen sosiaalinen näkökenttä rajautuu noin 100 metriin. Tämän jälkeen 
toisen ihmisen liikkeiden ja ominaisuuksien tunnistaminen on erittäin 
hankalaa. Suuretkaan aukiot eivät tästä syystä saisi ylittää 100 met-
rin rajaa, jotta mittasuhteet säilyvät ihmiselle sopivana [13]. [1] [2]

Mitoitus ja mittasuhteet

When in doubt, leave some space out

Kävely-ympäristössä pieni tila toimii usein suurta paremmin. Pienessä ti-
lassa kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa, jolloin ihmiset tun-
tevat olonsa turvalliseksi ja yksityiskohtien havaitseminen on helppoa. 
Yleensä tilaa ei kannatakaan varmuuden vuoksi lisätä vaan päin vastoin 
jättää turhaa tilaa pois. [1] [2]

Kuva 7. Suurella aukiolla tilantun-
tu voi olla vähäinen ja tunnelma 
muodostuu usein autioksi. Pieni 
tila on helppo hahmottaa ja toisten 
ihmisten läsnäolo luo turvallisuuden 
tunnetta.

100 m – mahdollisuus toisen kasvojen sekä kehon liikkeiden tunnistamiseen

7 m – mahdollisuus aitoon keskusteluun

35 m – mahdollisuus kommunikointiin kovalla äänellä

22 - 25 m – mahdollisuus tulkita kasvojen ilmeitä

[13]
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Visualisointi aukiosta Tiia Ruutikainen
Marian aukio Lappeenrannassa voisi olla myös tila ihmisiä varten. Erilaiset aktiviteetit ja toiminnot katseen tasolla 
luovat aukiosta kohtaamispaikan kaikille kaupungin asukkaille.
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Kuva 8. Kävelykadun tulee olla riit-
tävän leveä ihmisvirtojen kuljettami-
seen mutta riittävän kapea toisten 
kohtaamiseen ja ympäristöstä 
nauttimiseen. (Dublin)

Kävelyyn tarkoitetun kadun mitoittaminen

Ihmisten tulisi olla mahdollista kävellä niin kävelykaduilla kuin jalkakäy-
tävilläkin melko vapaasti kadun turhaan ruuhkautumatta. Kadun levey-
den määrittäminen niin, että se olisi riittävän kapea rikkaita kokemuksia 
varten ja toisaalta riittävän leveä esteettömän kulkemisen mahdollistami-
seksi on erittäin vaativaa. Jan Gehlin mukaan sopiva kävelijätiheys käve-
lykadulle sekä jalkakäytävälle on noin 13 kävelijää minuutissa/väylän 
leveysmetri [14]. Toisaalta jos kävelijöiden määrä väylällä on hyvin rajat-
tu, voi kadun leveys olla melko kapeakin. [1] [2]
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EXHIBIT 11-8.  PEDESTRIAN WALKWAY LOS

LOS A
Pedestrian Space >  5 .6  m2/ p Flow Rate ≤ 1 6  p/ min/ m
At a walkway LOS A, pedestrians move in desired paths
without altering their movements in response to other
pedestrians.  Walking speeds are freely selected, and conflicts
between pedestrians are unlikely.

LOS B
Pedestrian Space >  3.7 – 5 .6  m2/ p   Flow Rate >  1 6 – 23 p/ min/ m
At LOS B , there is sufficient area for pedestrians to select
walking speeds freely, to bypass other pedestrians, and to avoid
crossing conflicts.  At this level, pedestrians begin to be aware
of other pedestrians, and to respond to their presence when
selecting a walking path.

LOS C
Pedestrian Space  >  2.2– 3.7  m2/ p   Flow Rate  >  23– 33 p/ min/ m
At LOS C , space is sufficient for normal walking speeds, and
for bypassing other pedestrians in primarily unidirectional streams.
R everse-direction or crossing movements can cause minor
conflicts, and speeds and flow rate are somewhat lower.

LOS D
Pedestrian Space  >  1 .4 – 2.2 m2/ p   Flow Rate  >  33– 4 9  p/ min/ m
At LOS D , freedom to select individual walking speed and to
bypass other pedestrians is restricted.  C rossing or reverse-
flow movements face a high probability of conflict, requiring
frequent changes in speed and position.  The LOS provides
reasonably fluid flow, but friction and interaction between
pedestrians is likely.

LOS E
Pedestrian Space >  0.7 5 – 1 .4  m2/ p   Flow Rate >  4 9 – 7 5  p/ min/ m
At LOS E , virtually all pedestrians restrict their normal walking
speed, frequently adj usting their gait.  At the lower range,
forward movement is possible only by shuffling.  Space is not
sufficient for passing slower pedestrians.  C ross- or reverse-
flow movements are possible only with extreme difficulties.
D esign volumes approach the limit of walkway capacity, with
stoppages and interruptions to flow.

LOS F
Pedestrian Space ≤ 0.7 5  m2/ p Flow Rate varies p/ min/ m
At LOS F , all walking speeds are severely restricted, and
forward progress is made only by shuffling.  There is frequent,
unavoidable contact with other pedestrians.  C ross- and
reverse-flow movements are virtually impossible.  F low is
sporadic and unstable.  Space is more characteristic of queued
pedestrians than of moving pedestrian streams.

Source: Adapted from Fruin ( 2 ).
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Kuva 9. Yhdysvalloissa käve-
lyväylän palvelutaso on jaettu 
kuuteen osaan A-F. Kävelyä 
suunniteltaessa onkin tärkeää 
ottaa huomioon tilassa liikkuvien ih-
misten määrä ja pyrkiä välttämään 
liikaa ruuhkautumista. [15]

Palvelutaso A

Tila > 5,6 m2/p Kävelijätiheys ≤ 16 jk/min/m

Jalankulkijat saavat kulkea rauhassa muista riip-
pumatta. Kävelynopeus on vapaasti valittavissa ja 
konfl iktit muiden janlankulkijoiden kanssa ovat epä-
todennäköisiä.

Palvelutaso B

Tila > 3,7-5,6 m2/jk Kävelijätiheys > 16-23 jk/min/m

Jalankulkijoilla on hyvin tilaa valita oma nopeutensa 
ja välttää törmäykset muihin jalankulkijoihin.

Palvelutaso C

Tila > 2,2-3,7 m2/jk Kävelijätiheys > 23-33 jk/min/m

Tilaa on riittävästi tavanomisiin kävelynopeuksiin. 
Vastakkaiseen suuntaan liikkuminen tai väylän ylittä-
minen voi aiheuttaa konfl iktin.

Palvelutaso D

Tila > 1,4-2,2 m2/jk Kävelijätiheys > 33-49 jk/min/m

Kävelynopeuden valinta sekä muiden jalankulkijoiden 
ohittaminen vaikeutuu. Jalankulkuvirta on suhteelli-
sen sujuva, mutta konfl iktit jalankulkijoiden kesken 
ovat hyvin todennäköisiä.

Palvelutaso E

Tila > 0,75-1,4 m2/jk Kävelijätiheys > 49-75 jk/min/m

Jalankulkijoiden täytyy sovittaa nopeutensa muiden 
jalankulkijoiden nopeuteen. Väylän kapasiteetti on 
kuormitettu ja kävelyvirrassa tapahtuu pysähdyksiä 
sekä häiriöitä.

Palvelutaso F

Tila ≤ 0,75 m2/jk Kävelijätiheys vaihtelee 

Kävelynopeus on hyvin rajoitettu ja eteneminen on 
vaikeaa. Väylän poikittainen ylittäminen on miltei 
mahdotonta. Kävelyvirta on töksähtelevää ja epäkaa-
ta.
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Rakennusten korkeus

Rakennukset rajaavat aukioita sekä katuja ja luovat niihin tilantunnun. 
Kaupunkitilat voidaankin määritellä rakennusten korkeuden sekä tilan 
leveyden suhteena. Liian korkeat rakennukset kapean kadun varrella 
varjostavat tilaa ja luovat epäsuotuisia mikroilmastoja. Leveän aukion 
reunalla matalat rakennukset taasen eivät riittävästi rajaa tilaa ja tilan-
tuntu voi jäädä epämääräiseksi. Puuistutusten avulla leveää katua voi-
daan jakaa pienempiin osiin, jolloin sen tilantuntu muuttuu. Taulukos-
sa on esitelty englantilainen suuntaa-antava ohjeistus kadun leveyden 
ja rakennuskorkeuden suhteelle. Kuvissa mittasuhde on rakennusten 
korkeus:tilan leveys. [16] [2]

Tasoerot

Kävely-ympäristössä tulisi välttää tason vaihteluita, sillä ne vaikeuttavat 
kulkua ja ovat monelle, erityisesti liikuntaesteisille, lapsille sekä vanhuk-
sille, epämiellyttäviä elleivät mahdottomia käyttää. Tavallisessa kaupun-
kiympäristössä jalankulkija kokee 1 metrin nousun vastaavan 10 metrin 
kiertoa tasaisella väylällä. Jos tasoeroa on kuitenkin käytettävä, tulee se  
suunnitella huolella. Esimerkiksi pyörätuolin tai lastenrattaiden kanssa 
liikkuville luiska on helppokäyttöisin sekä miellyttävin vaihtoehto. Toi-
saalta joillekin henkilöille portaat voivat olla esteettömämpi ratkaisu, sil-
lä luiskan käyttö voi esimerkiksi jäykkien nilkkojen vuoksi olla hankalaa. 
Molemmat ratkaisut tulee siis ottaa suunnittelussa huomioon. [18] [19]

1:1 1:4

1:1,5

Aukiot

Tavalliset kadut

Pienet kadut 1:1

1:3

1:6 1:4

Maksimi Minimi

1:1,5

Kuva 10. Rakennusten korkeuden 
ja tilan leveyden välinen suhde 
määrittää sen, millaiseksi tilantuntu 
muodostuu. Englantilaisen ohjeen 
mukaan pienillä kaduilla suhde 
voi olla hyvinkin pieni, kun taas 
aukioilla tilaa voi olla huomattavasti 
enemmän. [17]

< 2m
< 2m

< 2m
< 2m

Portaat, joissa yli 10 askelmaa

Vaikutuskerroin 0,2

Portaat, joissa 1- 3 askelmaa

Vaikutuskerroin 0,9

Alle 5% lasku

Vaikutuskerroin 1,5

Alle 2m nousu, jonka kaltevuus < 12%

Vaikutuskerroin 1,0

Kuva 11. Luiskat ja portaat voivat 
vaikuttaa jalankulkijan reitinvalin-
taan. Kuvassa vaikutuskertoimen 
ollessa yli yksi, on väylä houkutte-
leva käyttää. Jos taas kerroin on 
alle yksi, vähenee väylän valinnan 
mielekkyys. [20]
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Kävelymatka

Tavanomaisissa tilanteissa ihmiset ovat valmiita kävelemään noin 400 
–500 metriä yhdellä kertaa. Liikuntaesteisille, lapsille sekä vanhuksille 
tämä matka voi olla vielä huomattavasti lyhyempi. Kävelymatkan pituu-
teen ei vaikuta kuitenkaan ainoastaan kuljettu matka vaan myös kävelyn 
mielekkyys. Mielenkiintoisessa ympäristössä ihminen on valmis kävele-
mään pidempia matkoja. [2] [21]

Mikroilmastot

Suurten rakennusten vaikutuksesta kaupunkitiloihin muodostuu hel-
posti mikroilmastoja, joiden ansiosta esimerkiksi tuulet voivat korkeiden 
rakennusten vaikutuksesta voimistua katutasolla. Korkeat rakennuk-
set myös varjostavat tiloja, jolloin ilma voi muodostua kylmemmäksi. 
Pohjoisten maiden kaupungeissa tulisi yleensä pyrkiä maksimoimaan 
maahan tulevan valon ja lämmön määrä, sillä aurinko harvoin paistaa 
kesälläkään liian kuumasti. Syksyllä ja talvella ihmiset yhä enemmän 
hakeutuvat aurinkoisiin paikkoihin ja näinä vuodenaikoina tulisi tarjolla 
olla myös sateen- sekä tuulensuojaa. Kaavamaisesti sijoitetut raken-
nukset vahvistavat tuulen voimakkuutta, erityisesti jos kadut ovat tuulen 
suuntaiset. Lomittain asetettuna rakennukset muodostavat suojan tuulta 
vastaan ja myös kasvillisuudella voidaan pyrkiä vähentämään tuulen 
negatiivisia vaikutuksia. [1] [2] [23] [24]
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Kuva 12. Kaupunkikuvan vie-
hättävyyden vaikutusta ihmisten 
halukkuuteen kävellä on tutkittu 
joukkoliikennematkustajien näkö-
kulmasta. Viehättävässä kaupunki-
ympäristössä ihmiset ovat valmiita 
kävelemään peräti 70 % pidempiä 
matkoja kuin epäviehättävässä 
ympäristössä. [22]

Kuva 13. Tuulen negatiivisia 
vaikutuksia ympäristöön voidaan 
vähentää suunnittelulla. Sijoittamal-
la rakennukset lomittain voidaan 
estää tuulitunneleiden synty niiden 
väliin. Korkeat rakennukset taasen 
muodostavat nopeasti puhaltavia 
tuulia katutasolle.
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Oulun Isokadulle on suunnitelmissa rakentaa katettu käytävä kahden rakennuksen väliin. Hyvin suunniteltuna 
käytävä voi houkutella ihmisiä vierailemaan ja viettämään aikaa suojassa kylmältä syystuulelta.

Visualisointi katutilasta Tiia Ruutikainen
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Yksityiskohtien merkitys

Laadukkaan kävelykokemuksen luomiseen tarvitaan fyysisen väylän li-
säksi mielenkiintoinen ja kokemuksellinen ympäristö. Hyvässä kävely-
ympäristössä kadun tapahtumat ja mielenkiintoiset yksityiskohdat ovat 
ihmisen katseen tasolla. [1] [2]

Mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja kävelyn mielekkyyden takaamiseksi tu-
lisi kadun tarjota uusia elämyksiä noin joka 4. sekunti. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi pieniä kaupan yksiköitä vieri viereen sijoitettuna ennemmin 
kuin kauppakeskusten usein monotonisia ja pitkiä julkisivuja. Neljän 
sekunnin sääntö konkretisoituu ympäri maailmaa useilla ostoskaduilla, 
joilla tavallisesti julkisivuissa on noin 15–20 kauppaa tai toimintoa 100 
metriä kohden [25]. [1] [2]

Suuressa mittakaavassa kaupungin täytyy olla selkeä ja yksinkertainen  
ja katuverkoston jäsennelty sekä looginen, jotta eksymisen vaaraa ei ole 
ja kaupungissa liikkuminen on helppoa sekä yksinkertaista. Mutta pie-
nessä mittakaavassa kaupungista täytyy löytyä pieniä yksityiskohtia ja 
mielenkiintoista seurattavaa, jotta kävelyn mielekkyys säilyy ja ympäris-
tön laatu olisi korkea. [26] [5]

Kuva 14. Viherelementeillä voidaan 
helposti vaikuttaa olemassa olevien 
tilojen yleisilmeeseen. Mexico 
Cityssä viherkadulle istutetut puut 
tuovat vihreyttä ja mielenkiintoa 
muutoin melko yksitoikkoiselle 
kadulle.  

Kuva 15. Malmössä Bo01-asuin-
alue on suunniteltu ihmisen näkö-
kulmasta. Katuverkko on selkeä, 
mutta mielenkiintoiset yksityikohdat 
ja tarkoin valittu värimaailma teke-
vät kävelystä mielenkiintoista.
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A. Aktiivinen

•	 Pieniä yksikköjä, monia ovia 

•	 15–20 yksikköä per 100 m

•	 Monia erilaisia toimintoja

•	 Ei suljettuja tai passiivisia yksikköjä

•	 Laadukkaita materiaaleja sekä mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia

B. Miellyttävä

•	 Suhteellisen pieniä yksikköjä 

•	 10–14 yksikköä per 100 m

•	 Melko paljon erilaisia toimintoja

•	 Vain muutama suljettu tai passiivi-
nen yksikkö

•	 Suhteellisen paljon mielenkiintoisia 
yksityiskohtia

C. Sekoitus

•	 Sekoitus pieniä ja suuria yksikköjä 

•	 6–10 yksikköä per 100 m

•	 Melko paljon erilaisia toimintoja

•	 Vain muutama suljettu tai passiivi-
nen yksikkö

•	 Mielenkiinnottomat julkisivut

•	 Heikosti mielenkiintoisia yksityis-
kohtia

E. Passiivinen

•	 Suuria yksikköjä joissa vähän tai ei 
lainkaan ovia 

•	 Ei erilaisia toimintoja

•	 Suljetut tai passiiviset julkisivut

•	 Monotoniset julkisivut

•	 Ei yksityiskohtia, ei mitään mielen-
kiintoista katsottavaa

Aktiiviset julkisivut

Erityisesti kaupunkikeskustoissa pohjakerrosten sekä julkisivujen laadul-
la on suuri merkitys koko kaupungin ilmeeseen. Tylsät ja suljetun näköi-
set julkisivut luovat yksitoikkoisen kävely-ympäristön. Jos jalankulkijalla 
ei ole mitään mielenkiintoista seurattavaa tai katseltavaa, katu ei houkut-
tele jäämään. [1] [2] 

Julkisivuja voidaan arvioida esimerkiksi Gehl Architectsien kehittämän 
luokituksen mukaan A-E [27].

D. Tylsä

•	 Suuria yksikköjä ja vähän ovia 

•	 2–5 yksikköä per 100 m

•	 Heikosti erilaisia toimintoja

•	 Monia suljettuja yksikköjä

•	 Lähinnä epämiellyttäviä julkisivuja

•	 Vain vähän tai ei lainkaan mielen-
kiintoisia yksityiskohtia
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Kuva 16. Liikkumisympäristö, jossa 
mittasuhteet ovat suuria ja ympä-
ristö yksinkertainen, on kävelijän 
kannalta tylsä ja virikkeetön. Yksi-
tyiskohdat ja pieni mittakaava luovat  
miellyttävän kävely-ympäristön, jos-
sa on jatkuvasti uutta seurattavaa.
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Kuva 17. Mielenkiintoisessa kävely-
ympäristössä ei koskaan tiedä mitä 
seuraavan kulman takana on.

Kävelyverkosto

Korkealaatuinen kävelyverkosto muodostuu yhdistämällä tärkeimmät 
määränpäät toisiinsa mielenkiintoisten reittien avulla. Jalankulkijat luon-
nollisesti suosivat lyhyimpiä reittejä ja oikopolkuja määränpäiden välillä, 
erityisesti kun kohde on suoraan näkyvissä. Kävelyliikenne tulisikin pyr-
kiä ohjaamaan lyhyimpiä mahdollisia reittejä pitkin. Pitkät, suorat kadun-
pätkät voivat kuitenkin olla väsyttäviä kulkea. Hyvä kävelyreitti on selkeä 
sekä jatkuva, mutta pitää sisällään vaihtelua sekä mielenkiintoista seu-
rattavaa. Koko reitti alusta loppuun ei ole kerralla nähtävissä vaan jaet-
tu pienempiin osioihin. Vaikka ihmiset kävelevät yleensä noin 400–500 
metriä yhdellä matkalla, voidaan mielenkiintoisella sekä viihtyisällä ym-
päristöllä kasvattaa kävelymatkan pituutta. [2] [28] [29]

Käytännöllisyys 
Reittien tulee olla suoria ja suunniteltu kävelijöi-
den tarpeita ajatellen. Esteettömyys tulee taata 
kaikille tienkäyttäjille. Risteysten tulee olla sel-
keitä ja mukailla todellisia kävelyreittejä.  

Kävelyreittien tulee yhdistää tärkeimmät mää-
ränpäät, kuten bussipysäkit, koulut ja työpaikat, 
toisiinsa. Reittien tulee olla yhtenäisiä muodos-
taen katkeamattoman kokonaisuuden. 

Kävelyreittien tulee olla miellyttäviä käyttää ja 
mahdollistaa sosiaaliset kontaktit ihmisten välil-
lä. Reittien tulee olla turvallisia ja houkuttelevia, 
ja niiden varrella tulee olla erilaisia aktiviteetteja 
sekä mielenkiintoiset pohjakerrokset. 

Kävelyreittien tulee olla selkeitä ja helposti luet-
tavia. Tarvittaessa tulee käyttää opasteita sekä 
tienviittoja. 

Miellyttävä kävelykokemus tulee taata laaduk-
kaiden päällysteiden, mielenkiintoisen ympäris-
tön sekä saasteettomuuden ja meluttomuuden 
avulla. Istumis- ja levähtämismahdollisuuksia 
tulee tarjota reitin varrella.  

Miellyttävyys 

Luettavuus 

Viihtyisyys

Yhdistävyys 

Kuva 18. Lontoon suunnitteluoh-
jeessa kävelyverkoston laatu on 
jaettu viiteen päätekijään. [30]
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Väylän esteettömyys

•	 Pinnan tulee olla tasainen ja luistamaton.
•	 Väylän tulee olla riittävän leveä ja loiva esimerkiksi pyörätuolilla liikkumista 

varten.
•	 Ei törmäys-, kaatumis-, kompastumis- tai putoamisvaaraa.
•	 Tasoeroja tulee välttää, mutta tarvittaessa käyttää tilanteen mukaan luiskaa 

tai portaita.
•	 Eri liikennemuodoille tarkoitettujen alueiden tulee olla selkeästi merkittyjä ja 

helposti hahmotettavissa.
•	 Valaistuksen tulee olla riittävää.
•	 Levähtämispaikkoja tulee olla tasaisin väliajoin.
        [31] [19]

Esteettömyys

Esteettömyys on kaikkien kaupunkilaisten ja erilaisten käyttäjien huo-
mioimista pyörätuolilla liikkuvista lastenrattaita työntäviin sekä vanhuk-
sista lapsiin. Esteettömät ratkaisut tulisi ottaa huomioon jo suunnitte-
luvaiheessa, sillä ne tukevat kaikkien kaupunkilaisten liikkumista, eikä 
ratkaisujen toteuttaminen yleensä ole kalliimpaa, kunhan suunnittelu on 
tehty huolellisesti. Sen sijaan esteettömien ratkaisujen lisääminen jälki-
käteen on usein hankalaa ja kallistakin. [1] [2] [18]

Esteettömyys ei tarkoita tylsää ja virikkeetöntä ympäristöä, vaan päin 
vastoin esteettömyyden avulla voidaan luoda tasapainoinen ja selkeä 
kokonaisuus. Helppokulkuisuus, turvallisuus ja aistillisuus helpottavat 
kaupunkiympäristössä orientoitumista ja  mahdollistavat liikkumisen kai-
kille. [1] [2] [18]

Esteettömyyttä kaikille

•	 Esteettömyyden tulee olla luonnollinen osa kaikkea suunnit-
telua.

•	 Suunnittelussa tulee varmistaa, että pääkulkureitit tärkeim-
piin määränpäihin (kuten kauppa, posti, terveysasema) ja 
pääsisäänkäynnit ovat esteettömiä ja helposti havaittavissa.

•	 Esteettömyyden tulee toteutua myös talvella ja talvikunnos-
sapidossa huomioida erityisesti esteettömät pääreitit.

•	 Esteettömyysasiantuntijat tulee ottaa osaksi suunnittelu-
prosessia korkealaatuisten ratkaisujen takaamiseksi.

          [18] [31]

Kuva 19. Esteetömällä väylällä eri 
kulkumuodot on erotettu selkeästi 
toisistaan. Väylän pinta on tasainen 
ja tilaa on riittävästi niin pyörätuo-
lilla liikkuville kuin lastenrattaita 
työntäville. (Odense)

Mitoitus

•	 Tien leveys ≥ 1500mm
•	 Vapaa korkeus ≥ 2200 mm
•	 Pituuskaltevuus ≤ 8 %
•	 Sivukaltevuus ≤ 3 %
•	 Poikkeamat tasaisuudessa ≤ 20 mm
    [31]
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Opaslaatat

•	 Laattoja voidaan käyttää ohjaamaan kulkua (ohjaava laatta) sekä 
varoittamaan esteestä (huomiolaatta).

•	 Laatan tulee erottua selkeästi ympäröivistä materiaaleista värin 
ja pintakuvioinnin avulla.

•	 Asennuksen tulee olla systemaattista ja tarkoin harkittua.
                  [31] [34]

Risteysten esteettömyys

•	 Suojatien tulee olla selkeästi merkitty ja helposti havaittavissa.
•	 Suojatiessä tulee olla sekä pystysuora osa että luiskareunatuki.
•	 Reunatuen tulee olla kohtisuorassa ajoradan ylityssuuntaan nähden näkö-

vammaisten ohjaamiseksi.
•	 Äänisignaalit auttavat valojen vaihtumisen seuraamisessa.
•	 Mahdollisen painonapin tulee sijaita korkeintaan 300 mm:n päässä suoja-

tiestä ja 900–1100 mm:n korkeudella maasta.
        [31] [32]

Muut ohjauksen keinot

•	 Ääniopasteiden merkitys on erityisen suuri näkövam-
maisille, joiden liikkuminen perustuu suurilta osin kuu-
loon.

•	 Värikontrastit parantavat ympäristön luettavuutta ja 
hahmotettavuutta. 

•	 Valaistuksen avulla voidaan korostaa värikontrasteja 
ja pimeään aikaan helpottaa muun muassa tasoerojen 
sekä risteysten hahmotettavuutta. 

•	 Selkeästi erottuvat ja pysyvät maamerkit, kuten suihku-
lähteet, helpottavat suuntautumista.

•	 Ympäristön tulee olla moniaistinen ja tietoa olla saa-
tavilla kaikilla aisteilla. Aistitarjoumia ei kuitenkaan saa 
olla liikaa.

           [31] [34] [18]

Kuva 21. Huomiolaatat varoittavat 
risteyksen alkamisesta ja päät-
tymisestä. Muusta ympäristöstä 
erottuva väri auttaa laatan hahmot-
tamisessa. (Odense)

Kuva 22. Asuinalueella Malmössä 
kävelyväylät on selkeästi mer-
kitty omalla keltaisella värillään. 
Katukalusteet on sijoitettu väylän 
viereen, jolloin ne eivät ole esteenä 
liikkumiselle.

Kuva 20. Risteyksen tulee erottua 
selkeästi muusta ympäristöstä ja 
olla helppokäyttöinen. Luiskereuna-
tuki helpottaa pyörätuolilla liikkuvia 
ja reunatuesta näkövammaiset saa-
vat suunnan tien ylittämiseen. [33]
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Valaistuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka turvalliseksi 
ihmiset ympäristönsä kokevat. Valot kauppojen ikkunoissa luovat tur-
vallisuuden tunnetta myös aukioloaikojen ulkopuolella, kun taas pimeät, 
suljetut näyteikkunat voivat luoda pelottavan vaikutelman. Vilkkaan ka-
dun tai muun kaupunkitilan tunnelma voi muuttua merkittävästi pimeään 
aikaan ilman riittävää valaistusta. [1] [2] [5]

Valaistuksessa tulisi pyrkiä keskittymään sosiaalisesti tärkeisiin koh-
teisiin, kuten ihmisiin ja julkisivuihin. Hyvin usein valaistus on suunnat-
tu lähinnä katujen pinnoille, kun yhtä tärkeää olisi kohdistaa valaistusta 
erityisesti pystysuorille pinnoille, kuten rakennusten seinille. Tällä tavoin 
voidaan valaistuksen avulla painottaa esimerkiksi merkittäviä rakennuk-
sia ja luoda valaistuksen avulla tilantuntua katualueen ulkopuolelle. On 
myös hyvä muistaa, että valojen kirkkaus ei kerro valaistuksen laadusta. 
Kirkkaat valot eivät luo turvallisia ympäristöjä vaan oikein kohdistettu ja 
sijoitettu valaistus. [1] [2] [5]

Kuva 24. Valot kauppojen ikku-
noissa sulkemisajan jälkeen luovat 
turvallisuuden tunnetta kadulle. 
Pimeät julkisivut voivat olla pelotta-
van näköisiä. (Lund)

Valaistus

Valaistus tulisi kohdistaa sosiaalisesti tärkeisiin 
kohteisiin kuten rakennusten julkisivuille.

Kuva 23. Julkisivuja valaisemal-
la voidaan kohdistaa ihmisten 
mielenkiinto tärkeisiin rakennuksiin 
ja valaista tehokkaasti ympäristöä. 
(Lund, Ghent)
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Kuva 25. (yllä) Valaistuksen 
suunnittelussa voi käyttää myös 
luovuutta kuten Lundissa, missä 
penkkien alaosat hohtavat valoa.

Turvallisuus

Onnettomuustilastot eivät kerro kaikkea tilan turvallisuudesta, 
vaan lisäksi tulisi ottaa huomioon koettu turvallisuuden tunne. 
Koetulla turvallisuuden tunteella on suuri vaikutus ihmisen pää-
tökseen kävellä ja on siksi tärkeä osa keskustan suunnittelua.  
[2] [3] [4]

Toisten ihmisten läsnäolo on yksi tärkeimmistä turvallisuutta 
luovista tekijöistä. Hyvin usein ihmiset arvioivat tilan viihtyisyyt-
tä sekä turvallisuutta toisten ihmisten läsnäolon avulla. Tyhjä tila 
mielletään hyvin usein turvattomaksi riippumatta siitä, mitä ti-
lastot turvallisuudesta kertovat. Useissa kaupungeissa yleiseen 
turvallisuuteen on vastattu lisäämällä kameravalvontaa. Tämä 
ei kuitenkaan luo turvallisuuden tunnetta keskustassa oleville 
ihmisille. Enemminkin tulisi lisätä ihmisten läsnäoloa. Valot ta-
lojen ikkunoissa luovat tunteen toisten ihmisten läsnäolosta ja 
lisäävät turvallisuuden tunnetta enemmän kuin valvontakame-
rat. Kun keskusta kauppojen aukioloaikojen jälkeen yleensä hil-
jenee, luovat keskustan asuntojen valoisat ikkunat tunteen tur-
vallisesta ympäristöstä. [2] [3] [4]

Kuva 26. (alla) Alhaalta tuleva 
valo valaisee usein paremmin kuin 
ylhäältä päin tuleva valo. Ghentissä 
perinteisiä katuvaloja ei juuri tarvita, 
kun valaistus on oikein kohdistettu.
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Jalankulkijat, pyöräilijät sekä autot voisivat jakaa saman kadun Porin Yrjönkadulla. Valaistut näyteikkunat katseen 
tasolla luovat valoa ja kasvattavat turvallisuuden tunnetta.

Visualisointi katutilasta: Tiia Ruutikainen
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Laadukkaat istumismahdollisuudet kaupunkikeskustoissa tarjoavat 
hyvät olosuhteet oleskeluun ja keskustassa viipymiseen. Jos istumis-
paikkoja ei ole, niitä ei ole riittävästi tai ne ovat huonolaatuisia, ihmiset 
helposti kävelevät vain pysähtymättä ohitse. Istuminen mahdollistaakin 
monia toimintoja, joita muutoin ei välttämättä syntyisi, kuten lukeminen, 
syöminen tai ohitse kulkevien ihmisten seuraaminen. [1] [2] [4]

Istumispaikkoja suunniteltaessa on otettava huomioon eri käyttäjäryh-
mien vaihtelevat tarpeet. Lapset istuvat mielellään miltei missä tahansa, 
kun taas vanhemmille ihmisille penkin mukavuus ja käytännöllisyys ovat 
avaintekijöitä. Iäkkäiden voi olla vaikea istua liian korkealla tai matalalla 
oleville penkeille. [1] [2] [4]

Ensi- ja toissijaiset istumismahdollisuudet

Ensisijaisilla istumismahdollisuuksilla tarkoitetaan tavanomaisia penkke-
jä, jotka on selkeästi tarkoitettu istumiseen. Toissijaiset istumismahdol-
lisuudet ovat istumapaikkoja, joita ei ole varsinaisesti tehty istumiseen, 
mutta joissa ihmiset kuitenkin mieluusti istuvat. Näitä ovat esimerkiksi 
portaat, matalat muurit, askelmat, kukkaistutusten reunat tai kaiteet. 
Toissijaiset istumismahdollisuudet toimivat hyvin myös silloin, kun ti-
lassa on vähän ihmisiä. Tyhjät penkit voivat luoda tilaan hylätyn sekä 
ankean vaikutelman. Toissijaisten istumismahdollisuuksien avulla tila ei 
kuitenkaan vaikuta niin tyhjältä vaikka ihmismäärä vaihtelisi, mutta tarvit-
taessa tilaa istumiselle kuitenkin on tarjolla. [1] [2] [4]

Istumismahdollisuudet
Kaupunkitilassa pitää olla tarjolla niin ensi- kuin 
toissijaisiakin istumismahdollisuuksia.

Kuva 27. Monenlaiset rakennelmat 
ja portaikot voivat toimia toissi-
jaisina istumismahdollisuuksina 
tarjoten mahdollisuuden levähtä-
miseen.
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Penkkien sijoittaminen

Ei ole lainkaan yhdentekevää mihin penkit kaupunkitilassa sijoitetaan, 
sillä huonosti sijoitettuna penkit eivät houkuttele käyttäjiä. Sijoittami-
sessa tulee ottaa huomioon alueella olevat aktiiviteetit sekä tilan ja sen 
mittasuhteiden aiheuttamat vaatimukset. Ihmiset istuvat pääsääntöisesti 
mieluummin seinustojen vierellä ja tilojen reunoilla kuin keskellä tilaa. Ti-
lan reuna-alueet luovat turvallisuuden tunteen ja paikan, josta on mie-
lekästä katsella muita ihmisiä ja seurata ympäristön tapahtumia. Penkit 
voidaankin sijoittaa esimerkiksi syvennykseen tai kulmaukseen, jossa on 
intiimi ja turvallinen tunnelma ja joka on myös suojassa epämiellyttäviltä 
sääilmiöiltä, kuten tuulelta. [1] [2] [4]

Istumisen suunnittelu

•	 Penkkien tulee sijaita paikassa, jossa ihmiset voivat tuntea 
olonsa turvalliseksi, kuten seinustoilla, syvennyksissä tai 
nurkkauksessa.

•	 Tilassa tulee olla niin ensisijaisia kuin toissijaisiakin istumis-
mahdollisuuksia sopivassa suhteessa.

•	 Eri käyttäjäryhmät tulee ottaa penkkien suunnittelussa huo-
mioon.

•	 Kävelyreittien varteen sijoitettujen penkkien tulisi olla noin 
100 metrin välein. 

•	 Penkkien sijoittamisen tulisi edesauttaa keskustelua sekä 
sosiaalista vuorovaikutusta.

•	 Penkeiltä olisi hyvä olla näkymä ympäröivän tilan tapahtu-
miin. Ihmisistä on mukava seurata ympäröivää elämää.

                  [1] [2] [4]

Kuva 29. Ihmiset istuvat mieluusti 
niin, ettei heitä pystytä yllättämään 
takaa päin. Myös hyvä näköyhteys 
ympäröiviin tapahtumiin ja ihmisiin 
on tärkeää. (Lund)

Siirreltävät penkit

Istumismahdollisuuksia on mahdollista järjestää myös siirreltävien penk-
kien avulla. Niiden järjestäminen on kohtuullisen edullista verrattuna pe-
rinteisiin penkkeihin, ja tuoleja on mahdollista siirtää haluttuun paikkaan 
joustavasti ja helposti. Siirreltävät tuolit mahdollistavat istumismahdol-
lisuuksien luomisen myös paikkoihin, joihin ei tavallisia penkkejä voida 
pysyvästi sijoittaa. [4]

Kuva 28. Siirreltäviä tuoleja voi-
daan käyttää moniin eri tarkoi-
tuksiin juuri siellä, missä tarvetta 
istumiselle on. Mielikuvitusta käyt-
tämällä tuolien käyttö on mielekäs-
tä myös talviaikaan. (Tampere)
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Talvi ei ole este laadukkaalle kävely-ympäristölle

Kesällä ihmiset mieluusti jäävät oleskelemaan ja viettämään aikaa kau-
punkitiloihin, kun taas talvella kävellään nopeasti kadun poikki turhia py-
sähdyksiä välttäen. Vaikka kävelijöiden määrä olisi suurin piirtein sama 
kesällä ja talvella, on ulkona oleskelevia ihmisiä aurinkoiseen aikaan 
enemmän. [1] [2] [4]

Myös talvella ihmisiä voidaan kuitenkin houkutella oleskelemaan kes-
kustassa. Kahvilat voivat tarjota lämpöisiä vilttejä tai sähkölämmittimiä 
vierailijoiden lämpimänä pitämiseksi, ja erilaiset talviset torit ja tapahtu-
mat vetävät ihmisiä puoleensa lumesta ja pakkasesta huolimatta. Pitä-
mällä kävelyväylät kunnossa myös lumisella ja liukkaalla kelillä, tarjotaan 
kaupunkilaisille mahdollisuus turvalliseen ja houkuttelevaan liikkumiseen 
läpi vuoden. [1] [2] [4]

Ympärivuotista viihtyvyyttä

Kuva 30. (vas) Kööpenhaminan 
kävelykadulla ihmiset viihtyvät ra-
vintoloiden ulkoterasseilla marras-
kuun tuulisesta säästä huolimatta. 
Lämpölamput sekä viltit  auttavat 
kylmältä säältä suojautumisessa.

Kuva 31. (oik) Pohjoismaissa 
aurinko harvoin paistaa liian 
kuumasti ja erityisesti syksyisessä 
kelissä ihmiset hakeutuvat auringon 
paisteeseen. Varjon puolella olevat 
penkit jäävät tyhjiksi. (Lund) 

Turvallista liikkumista kaikille ympäri vuoden

Talvikunnossapito on erityisen tärkeää liikuntaesteisten kannalta. Jos 
väyliä ei ole pidetty kunnossa riittävällä tasolla, eivät esimerkiksi pyörä-
tuolilla liikkuvat pääset ilman avustajaa liikkumaan ulkona talvella. 

Esteettömästä sekä vaivattomasta liikkumisympäristöstä nauttivat eri-
tyisesti pyörätuoleilla kulkevat tai lastenrattaita työntävät kaupunkilaiset, 
joiden tilantarve on tavallista jalankulkijaa suurempi. Esimerkiksi Strøge-
tilla Kööpenhaminassa lastenrattaiden tilantarve huomattiin konkreet-
tisesti sen jälkeen, kun katu oli muutettu kävelykaduksi. Ensimmäisen 
vuoden aikana jalankulkijoiden määrän kasvaessa noin 35 prosenttia 
kasvoi lastenvaunujen määrä peräti 400 prosenttia [35]. [2]
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Puistot ovat muutakin kuin viheralue

Puistoilla sekä viheralueilla on todettu olevan monia positiivisia vaikutuk-
sia niin kaupunkiympäristöön kuin ihmisten hyvinvointiinkin. Viheralueet 
muun muassa [36] [3]:

•	 Antavat mahdollisuuden suojautua paahtavalta auringolta 

•	 Viilentävät kuumien kaupunkien ilmastoa

•	 Auttavat puhdistamaan saastunutta ilmaa

•	 Auttavat sade- ja hulevesien imeyttämisessä 

•	 Hyvin suunniteltuina voivat vähentää rikollisuutta asuinalueilla

•	 Vähentävät stressiä ja henkistä väsymystä

Puistojen suunnittelu

•	 Puistot tulee sijoittaa muiden toimintojen läheisyyteen, jotta 
niillä olisi käyttäjiä ympäri vuorokauden.

•	 Puistojen sekä muiden viheralueiden tulee muodostaa tiivis 
verkosto ja kokonaisuus, joka kannustaa ihmisiä liikkumaan 
jalan. Yksittäisenä kokonaisuutena puisto ei toimi niin hyvin.

•	 Puistoja tulee ylläpitää jatkuvasti, jotta ne viestivät turvalli-
sesta sekä siististä ympäristöstä.

•	 Puiston tulee olla paitsi houkutteleva kohde itsessään myös 
reittivaihtoehto siirryttäessä paikasta toiseen.

•	 Jokaisella puistolla tulee olla toimintatarkoitus. Erilaiset ak-
tiviteetit houkuttelevat erilaisia käyttäjäryhmiä.

•	 Asukkaat tulee ottaa mukaan puistojen suunnitteluun sekä 
kunnossapitoon, jolloin puistosta voi muodostua koko yh-
teisön yhteinen ajanviettopaikka.

            [36] [3]

Kuva 32. Puistoja täytyy ylläpitää, 
jotta niiden ilme säilyy siistinä ja 
houkuttelevana. Esimerkiksi graffi -
tien vaikutuksesta puistojen leikki-
paikat voivat jäädä vaille käyttäjiä. 

Kuva 33. Puistojen tulee tarjota 
monenlaisia aktiviteetteja, jotta 
erilaiset ihmiset viihtyvät niissä.
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Asuinalueiden kävelyolosuhteet

Kävely-ystävällisellä asuinalueella on paljon erilaisia palveluita noin 10 
minuutin (800 metrin) kävelymatkan päässä. Kävely voi kuitenkin korvata 
autoilun myös pidemmillä, noin 2 kilometrin pituisilla matkoilla. Kävelyä 
voidaan edistää sijoittamalla asuinalueille erilaisia toimintoja niin, että 
suurin osa asukkaista voi hoitaa päivittäiset toiminnot kävellen. [16] [21]

Uusia asuinpaikkoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon niiden yhdis-
tyminen olemassa oleviin palveluihin. Liikkumisen tulee olla mahdollista 
kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. [16] [21]

Tiiviillä rakentamisella voidaan taata hyvät kävely-yhteydet asuinalueilla. 
Tiiveys mahdollistaa lyhyet kävelyetäisyydet sekä erilaisten palveluiden 
tarjoamisen useammalle asukkaalle. Kun potentiaalisia käyttäjiä on riit-
tävästi, on palveluiden tarjoaminenkin mielekkäämpää. Iso-Britanniassa 
on säädetty kansallinen ohjearvo, jonka mukaan asuinalueilla tulisi olla 
30 asuntoa per hehtaari (10 000 m3) [37]. [16] [21]

Kävelyn edistäminen asuinalueella

•	 Kävelyväylien tulee olla esteettömiä sekä jatkuvia ja katu-
verkon selkeä.

•	 Alueella tulee olla erilaisia palveluita sekä mielenkiintoisia 
kohteita kävelymatkan päässä.

•	 Kävelyväylien tulee olla hyvin valaistuja sekä turvallisen tun-
tuisia. Myös liikenneympäristön tulee olla turvallinen.

•	 Alueella tulee olla selkeät, suorat ja esteettömät reitit kaup-
poihin, palveluihin sekä joukkoliikennepysäkeille. 

•	 Tiivis sekä hyvin yhdistetty asuinalue luo lyhyitä kävelyetäi-
syyksiä ja edistää näin kävelyä.

         [16] [21]

Asunto

Suljettu yksityisalue

Näkö- ja äänisuoja

Autotalli

Kävely 1 min

Kävely 2 min

Kävely 3 min

Kävely 5 min

Lasten leikkipaikka

Jätteiden käsittelypiste

Koirapuisto

Lastentarha

Urheilukentät

Luonto

Luonto

Kirjasto

Miellyttävät kävelytiet

Päivittäistavarakauppa

Ulkoilupaikka

Luonto

Peruskoulu

Naapurit

Lääkärikeskus

Harrastusmahdollisuus

Pääkatu

Raide-
liikenteen 
asema

Kuva 34. Tiivis rakenne asuinalueil-
la (kuva oik.) sekä palveluiden sijoit-
taminen palvelemaan koko alueen 
asukkaita luo lyhyitä kävelytäisyyk-
siä ja kannustaa kävelemään. [38]

Kuva 35. Asuinalueilla tulee olla 
palveluita lyhyiden kävelyetäi-
syyksien päässä asunnosta. Myös 
joukkoliikenneyhteyksien tulee 
olla lähellä, jolloin autoilun tarve 
vähenee. [39]
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Kuva 36. Kävely-ystävällisellä 
asuinalueella kadut on suunniteltu 
turvalliseksi jalankulkijan näkökul-
masta. Autoilija on vieras. (Odense)
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Houkuttelevat ja turvalliset kävely- ja pyöräilyolosuhteet aivan ikkunan alla rohkaisevat liikkumaan ulkona hyö-
dyntäen omia jalkoja. Suunnitteilla oleva Kankaan-asuinalue Jyväskylässä voisi olla nautinnollinen paikka liikkua ja 
viipyä.

Visualisointi asuinalueesta: Tiia Ruutikainen



Kävelyalueiden suunnittelu 47

Pienin askelin tavoitteeseen

Autovaltaisesta kadusta ihmisten tilaksi

New Yorkissa on viime vuosien aikana kehitetty kaupunkia voimakkaasti 
kävelijäystävällisemmäksi parantamalla kaupunkitilojen laatua autoilua 
rajoittamalla. Yksi merkittävistä toimista on ollut maailmankuulun Times 
Squaren muuttaminen ruuhkaisesta kadusta aukioksi, jossa ihminen on 
pääroolissa. Päätöksentekijöiden vakuuttaminen muutosten hyödyllisyy-
destä sekä tarpeellisuudesta ei kuitenkaan ollut helppoa. Niinpä kau-
punki päätti pienin toimenpitein sulkea osan kadusta autoilulta ja lisätä 
tilaa kävelijöille. Kadun pinta maalattiin punaiseksi ja aukio täytettiin siir-
reltävillä tuoleilla sekä aurinkovarjoilla. Vaikka toimenpiteet olivat pieniä, 
oli tulos merkittävä. Lyhyessä ajassa ihmiset ottivat tilan omakseen ja 
alkoivat käyttää sitä oleskeluun ja toisten ihmisten tapaamiseen. Pää-
töksentekijöiden vakuuttaminen muutosten tarpeellisuudesta oli tämän 
jälkeen helppoa. [40]

Kaupunkitilojen kehittäminen voi siis lähteä hyvinkin yksinkertaisista toi-
menpiteistä. Suurempien toimenpiteiden sekä investointien perustelemi-
nen on helpompaa, kun niin kaupunkilaiset kuin päätöksentekijätkin on 
ensin vakuutettu muutosten hyödyistä. Kun kaikilla on yhteinen koko-
naiskuva lopputuloksesta, voidaan kaupunkitiloja kehittää askel kerral-
laan kohti lopullista päämäärää.

44 PlaNYC Progress rePort 2010

Herald square - Before green Light for Midtown

Herald square - After green Light for Midtown

times square - Before green Light for Midtown

times square - After green Light for Midtown
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CASE STUDY: GREEN LIGHT FOR MIDTOwN

the Mayor and Dot recently announced that the 

changes made to times square and Herald square  

for the “green Light for Midtown” pilot project will be 

made permanent. Launched in May 2009, the pilot 

created expanded pedestrian plazas in both areas and 

made changes to traffic patterns as part of a program 

for reducing congestion and improving pedestrian 

safety in Midtown. overall, the City has seen 

improvements for both pedestrians and traffic.  

gPs tracking data collected from taxicabs showed  

a 7 percent overall improvement in taxi speeds in the 

area. In addition, the program produced a 63 percent 

reduction in injuries to motorists and passengers  

and a 35 percent reduction in pedestrian injuries. 

According to a times square Alliance survey, 76 

percent of all New Yorkers and 68 percent of area 

retailers surveyed are supportive of the project.  

the City is currently initiating a capital process  

for a permanent world-class design.

Improve transit service on existing 
infrastructure

DOT, in partnership with the MTA, has continued 
to make progress on SBS and other improve-
ments to the bus system. Planning is underway 
for an SBS route along First and Second Avenues 
in Manhattan, with Phase 1 to be completed in 
fall 2010. Currently served by the M15 bus route, 
which carries more than 57,000 weekday riders 
over an 8.5 mile stretch of the East Side, SBS 
will provide faster and more reliable service to a 
route that in recent years has seen reduced bus 
speeds and ridership. 

Progress is also being made on the Nostrand 
Avenue and Rogers Avenue SBS in Brooklyn, as 
well as the second phase of the 34th Street SBS 
in Manhattan. The Nostrand-Rogers route will 
begin service by mid-2012, and the transitway 
proposed for 34th Street will be implemented be-
tween 2012 and 2013. With dedicated bus lanes, 
strategically placed stops, real-time information 
displays, easy transfers to multiple subway lines 
and off-board fare collection, these SBS services 
are expected to make bus transit more conve-
nient, faster, and more comfortable. 

The City originally anticipated using federal Ur-
ban Partnership Agreement funds tied to the im-
plementation of congestion pricing to develop 

these services. Instead, the City is now pursu-
ing federal “Small Starts” grants to develop the 
Nostrand-Rogers and 34th Street projects. This 
more deliberate pursuit of funding has allowed 
the incorporation of a full “complete streets” 
design into the projects, which will incorporate 
improvements for cyclists and pedestrians while 
also preserving on-street parking on these busy 
commercial corridors.

In addition, in August 2009, the MTA and the City 
announced a pilot program to provide real-time 
bus arrival information at eight bus shelters serv-
ing two bus routes on 34th Street in Manhattan, 
which carry 17,000 passengers daily. The real-
time information signs, which will also be a fea-
ture of future SBS projects, are updated every 30 
seconds and display the number of minutes until 
the next bus arrives using computer-assisted 
GPS satellite technology installed on the buses. 

In addition to SBS routes, the MTA has outlined 
a plan for bringing real-time travel information to 
bus and subway stations throughout the system 
to ease rider uncertainty. In 2010, the MTA will 
activate Customer Information Signs in 75 sub-
way stations and will expand the system to all 
stations on the numbered lines in 2011. The MTA 
plans to test bus arrival information from several 

Kaupunkitiloja voidaan kehittää askel kerrallaan 
kohti lopullista päämäärää.

Times Square ennen muutoksia

Times Square muutosten jälkeen

Kuva 37. Times Squre ennen ja 
jälkeen toteutettuja muutoksia. 
Pienillä toimenpiteillä saatiin suuri 
muutos aikaan. [41]
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Kävelyalueiden suunnittelun 5 askelta

Suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa kä-
velijöistä: missä ja keitä he ovat, mitä he 
tekevät. Ilman tietoa ihmisistä ei voida 
suunnitella toimivaa kävely-ympäristöä. 

Asukkaat ovat oman alueensa asiantun-
tijoita sekä loppukäyttäjiä, joille kaupun-
kitiloja suunnitellaan. Hyvä keskuste-
luyhteys eri sidosryhmiin takaa kaikkia 
osapuolia miellyttävän lopputuloksen.

Kaikkea ei tarvitse yrittää toteuttaa kerral-
la. Pienten toimien avulla voidaan testata, 
kuinka tila kehittyy ja mihin suuntaan sitä 
pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

Julkiset tilat vaativat jatkuvaa kehittämis-
tä. Ihmiset ja heidän tarpeensa muuttu-
vat, ja kaupungin tulee elää näiden muu-
tosten mukana. Toimiva julkinen tila on 
muuteltavissa sekä kehitettävissä myös 
tulevaisuudessa.

Kehitä jatkuvasti 

Aloita pienistä toimista

Ota sidosryhmät 
mukaan suunnit-

teluun

Kerää tietoa 
kävelijöistä 

Aseta tavoitteet ja visio

Ennen suunnittelun aloittamista tulee 
määrittää kehittämisen tavoitteet sekä 
visio. Ilman selkeää päämäärää tavoittei-
den saavuttaminen on haastavaa.
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Esimerkkikaupunkien esittely
Viisi visiota kävely-ympäristön parantamiseksi

Elävä kaupunkikeskusta on monen toimenpiteen summa. Toimiva käve-
lykeskusta ja sen ympäristön liikennejärjestelmä eivät synny sattumalta, 
vaan taustalla on tarkkaa visiotyötä, hiottuja strategioita ja rohkeita pää-
töksiä sekä toimenpiteitä.Vision ja strategian taustalla tärkeässä osas-
sa on myös organisaation toiminta: ilman tehokkaita ja toimivia työta-
poja visiossa ja strategiassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on 
haastavaa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin viiden eurooppalaisen kau-
pungin kävelyolosuhteiden onnistumisen edellytyksiä ja toimivia kävely-
järjestelyjä. 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa mukana olleet kaupungit, jotka 
ovat Delft Alankomaista, Linköping ja Lund Ruotsista sekä Sheffi eld ja 
Peterborough Isosta-Britanniasta. Delft, Linköping ja Lund valittiin tut-
kimukseen jo toteutettujen liikennejärjestelmämuutosten perusteella. 
Peterboroughin ja Sheffi eldin valitsemisen taustalla olivat erinomaiset 
liikennesuunnitelmat ja kävelyn edistäminen haastavissa olosuhteissa. 
Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä kahdeksaa kaupunkien liikenne-
suunnittelijaa sekä aiheesta tutkimuksia tehneiden yliopistojen edustajia. 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Kuva 1. Hyvin toteutettu kaupun-
ki- ja liikennevisio antaa pohjan 
strategialle  toimivan organisaation 
tukiessa strategian toimeenpanoa.

Strategia 

Liikennevisio 

Toimenpiteet 
ja  

ratkaisut 

Liikennevisio 

Strategia 

Organisaatiomallit 

Organisaatiomallit 

Kaupunkivisio 

Kaupunkivisio 
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Kuva 2. Koonti tutkimuskaupun-
kien profi ileista ja tunnuksenomai-
sista piirteistä  [1] [2] [4] [5] [7] [8].

Profiili Kulkutapaosuus % 
 

Muutostekijä Visio Strategia Toimenpiteitä 

Delft 43/27/26/4 Ruuhkat 1970-
luvulla, historiallisen 
keskustan 
suojeleminen 

Keskusta ihmisille takaisin, 
kestävää liikennettä 

4-vaiheinen kävelykeskustan 
kehittäminen 

Katujen sulkeminen 
autoliikenteeltä, pysäköinnin 
uudelleen järjestäminen 

Linköping           27/-/60/13 Öljykriisi ja 
terveyshaitat 1970-
luvulla 

Kestävä liikennejärjestelmä, 
kaikille saavutettava 
keskusta, kaupunkielämän 
parantaminen, 
hiilidioksidineutraali kunta v. 
2025 

Kävelysuunnitelman ja -
reittien kehittäminen, 
pyöräliikenteen edistäminen, 
keskustan autoliikennekehän 
parantaminen 
 

Matkakeskuksen siirtäminen 
keskeisemmälle paikalle, 
keskustan joukkoliikennekadun 
muuttaminen kävely- ja 
pyöräilykaduksi 

Lund 26/16/42/16 Kuntaäänestys: ei 
keskustan 
halkaisevaan katua, 
viihtyisyys kunniaan 

Kestävä liikennejärjestelmä, 
kaupunkielämän tukeminen, 
tavoitteiden seuranta 

LundaMaTs: 
kokonaisvaltainen kestävän 
liikenteen strategia 

Kaupunkiympäristön 
parantaminen bulevardisoimalla 
suurimpia katuja, pääkadun 
muuttaminen joukkoliikenne- ja 
kävelykaduksi 
 

Sheffield 1/18/59/22 Terästeollisuuden 
loppuminen 
kaupungista 

Liiketoiminnan ja yritysten 
houkutteleminen kaupunkiin, 
vilkas ja viihtyisä keskusta, 
liiketoiminnan alueellinen 
keskus 

Laadukkaat kaupunkitilat, 
kävelyreitit ja yrityskorttelit 
 

Leveiden ja viihtyisien 
jalkakäytävien rakentaminen, 
design ja valaistus,  kävely-
yhteyksien  brändäys 

Peterborough           1/4/91/4 Kyllästyminen 
autokaupungin 
maineeseen, 
historiallisen 
keskustan 
suojeleminen 

Iso-Britannian 
ympäristöpääkaupungiksi, 
kaupungin kasvattaminen 
sisäänpäin, kaupunkielämän 
parantaminen 

Autoliikenteen vähentäminen 
keskustan laitamilla, 
kävelyreittien priorisointi 
 

Pääautokadun muuttaminen 
bulevardiksi, kävelyolosuhteiden 
parantaminen myös 
kävelykeskustan ulkopuolella 

Delft

Sheffield

Peterborough

Lund

Linköping

Profiili Kulkutapaosuus (%) Muutostekijä Visio Strategia Toimenpiteitä

Katujen sulkeminen auto-
liikenteeltä, pysäköinnin 
uudelleen järjestäminen

Leveiden ja viihtyisien 
jalkakäytävien rakentami-
nen, design ja valais-
tus, kävely-yhteyksien 
brändäys

Pääautokadun muut-
taminen bulevardiksi, 
kävelyolosuhteiden 
parantaminen myös käve-
lykeskustan ulkopuolella

Kaupunkiympäristön 
parantaminen bulevardi-
soimalla suurimpia katuja, 
pääkadun muuttaminen 
joukkoliikenne- ja kävely-
kaduksi

Matkakeskuksen siirtämi-
nen keskeisemmälle pai-
kalle, keskustan joukkolii-
kennekadun muuttaminen 
kävely- ja pyöräilykaduksi

4- vaiheinen kävelykes-
kustan kehittäminen

Laadukkaat kaupunkitilat, 
kävelyreitit ja yrityskort-
telit

Autoliikenteen vähentämi-
nen keskustan laitamilla, 
kävelyreittien priorisointi

LundaMaTs: kokonaisval-
tainen kestävän liikenteen 
strategia

Kävelysuunnitelman ja 
-reittien kehittäminen, 
pyöräliikenteen edistämi-
nen, keskustan autoliiken-
nekehän parantaminen

Keskusta takaisin ihmisil-
le, kestävää liikennettä

Liiketoiminnan ja yritysten 
houkutteleminen kau-
punkiin, vilkas ja viihtyisä 
keskusta, liiketoiminnan 
alueellinen keskus

Iso-Britannian ympä-
ristöpääkaupungiksi, 
kaupungin kasvattaminen 
sisäänpäin, kaupunkielä-
män parantaminen

Kestävä liikennejärjes-
telmä, kaupunkielämän 
tukeminen, tavoitteiden 
seuranta

Kestävä liikennejärjestel-
mä, kaikille saavutettava 
keskusta, kaupunki-
elämän parantaminen, 
hiilidioksidivapaa kunta 
v. 2025

Ruuhkat 1970-luvulla, 
historiallisen keskustan 
suojeleminen

Terästeollisuuden häviä-
minen kaupungista

Kyllästyminen autokau-
pungin maineeseen, 
historiallisen keskustan 
suojeleminen

Kuntaäänestys: hylkää-
vä äänestys keskustan 
halkaisevalle kadulle, 
viihtyisyys kunniaan

Öljykriisi ja terveyshaitat 
1970-luvulla

PP 43/ JK 27/ HA 26/ JL 4

PP 1/ JK 18/ HA 59/ JL 22

PP 1/ JK 4/ HA 91/ JL 4

PP 26/ JK 16/ HA 42/ JL 16

PP 27/ JK -/ HA 60/ JL 13
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Moottoritie keskustan läpi

Lund on Ruotsin eteläosassa sijaitseva, noin 110 000 asukkaan ja 40 
000 opiskelijan yliopistokaupunki. Keskiaikainen katuverkko on asetta-
nut haasteensa kaupungin liikennesuunnittelulle ja kaupungissa onkin 
tehty muutoksia pyöräilyn, jalankulkun ja joukkoliikenteen kehittämiseksi 
jo 1950-luvulta lähtien.

Vuonna 1969 Lundin kaupunkiin nimitettiin Liikenne- ja ympäristöko-
mitea. Nimittämisen taustalla oli suunnitelma keskustan läpi kulkevasta 
leveästä autokadusta. Keskustan halkaisevasta nelikaistaisesta kadusta 
oli keskusteltu jo 30 vuotta ja usko auton käyttöön tulevaisuudessa oli 
vahvistanut suunnitelmia entisestään.

Mielipiteet keskustan tulevaisuudesta eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä 
kuntalaisten tai poliittisten puolueidenkaan kesken. Lopulta enemmistö 
kuntalaisista ja poliitikoista vastusti katua ja se päätettiin lopulta olla ra-
kentamatta. [1] [9]

Ympäristö ja viihtyisyys kunniaan 

Vuonna 1971 kaikki keskustan läpiajoliikenne kiellettiin sulkemalla Stor-
torgetin alue ja keskustan 21 000 ajoneuvoja päivässä välittänyt pääkatu. 
Muutoksen jälkeen pääkadulla on ollut noin 3000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, joista puolet busseja ja puolet luvanvaraista liikennettä. Keskusta 
jaettiin neljään sektoriin, joiden välinen suora liikenne on kiellettyä 

Keskustan läpi kulkevan kadun sulkeminen autoliikenteeltä julkista lii-
kennettä lukuunottamatta näytti tietä Lundin uuden ajan liikennesuun-
nittelulle. Kaupungissa myös todettiin, että keskustan liikenteen tulee 
olla yhteydessä ympäristöarvoihin. Täten 1970-luvulla pyörätieverkostoa 
laajennettiin ja joukkoliikennettä kehitettiin. [9]

Lund - innovatiivista liikennesuunnittelua

Kuva 3. Ennen-jälkeen -kuvia:  (1) 
Kyrkogatan, (2) Stortorget, (3) Lilla 
Fiskaregatan. 
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Lundin visio 2030: kohti kestävää kehitystä

Liikenne on tärkeässä roolissa tulevaisuudessa vaikuttaen kaupunkilaisten elä-
mänlaatuun. Kaupunkiympäristö on kutsuva.

Visiossa keskeistä on

•	 kaupungin luonto- ja viheralueiden suojeleminen ja kehittäminen,

•	 kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen entisestään,

•	 henkilöautoliikenteen suoritteen vähentäminen,

•	 ilmastonmuutoksen, saastumisen ja liikenteen melun merkittävä vähentä-
minen sekä

•	 liikenteessä kuolleiden tai vakavasti loukkaantuneiden määrän putoami-
nen nollaan liikennejärjestelmän sopeutuessa tarvittaviin vaatimuksiin.

Suurimpia kehityskohteita Lundin keskustassa ovat suunnitelma pääkadun 
muuttamisesta joukkoliikennekadusta kävelykaduksi ja rautatieaseman seu-
dun uudelleen suunnittelu. [1] [10] Kuva 4. Lundin keskustan kapeat 

kadut on varattu jalankulkuun ja 
pyöräliikenteelle.
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Nopeaa kasvua, tarkkaa suunnittelua

Linköping on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista kaupungeista noin 150 
000 asukkaallaan. Ruotsin viidenneksi suurimmassa kaupungissa  on 
yliopisto, jossa on noin 27 000 opiskelijaa sekä yksi Euroopan johtavista 
teknologiapuistoista. 

Linköpingin keskustan kehittämisen taustalla ovat keskustan liikenteestä 
aiheutuneet terveyshaitat sekä keskustan yleinen viihtyisyys. 1970-lu-
vun öljykriisi ja sen hintapiikki vauhdittivat auto-orientoituneen ajattelun 
muuttumista kohti joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä. Ensim-
mäinen kävelykatu kaupunkiin tehtiin vuonna 1967 ja toinen 1970-luvul-
la.

Keskustan todellinen kehittäminen alkoi vuosina 2008-2009, jolloin il-
mastonmuutos, keskustan viihtyisyys ja autoliikenteen määrä keskus-
tassa nousivat puheenaiheiksi. Vuonna 2009 Linköping valittiinkin Ruot-
sin vuoden kävelykeskustaksi. [2]

Yhteistyö on voimaa

Linköping on yhdistänyt liikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa voi-
mansa naapurikaupunki Norrköpingin kanssa. Yhteistyön ideana on ollut 
pitää kaupungit tiiviinä sekä kehittää kaupunkien välillä olevia radan var-
ressa sijaitsevia pieniä kyliä. Alueella onkin paljon työmatkaliikennettä ja 
kaupunkiin kehitetty lähijunajärjestelmä on ollut menestys. [12]

Omat tavoitteet kävelylle

Linköpingin kaupunki on ymmärtänyt, että keskustassa ei riitä tilaa kaik-
kien kulkutapojen suoisimiseen, eikä siihen ole tarvekaan. Kaiken takana 
on kaupungitilan priorisointi ja ajatus siitä, että kaikille kulkutavoille ei löy-
dy yhtäaikaa tilaa kaikkialta. Järjestys, jossa kaupunki ottaa kulkutapoja 
huomioon on:

1. Kävelijät ja pyöräilijät

2. Joukkoliikenne

3. Autoliikenne

 [2] [11]

Linköping - motivaationa terveyshaitat

Kuva 5 . Kolme skenaariota  
kaupungin kehityksestä esitellyt 
kysely suoritettiin v. 2010 2500 :lle 
16-79 -vuotiaalle Linköpingissä 
syntyneelle. [13]

Kaikkia kulkutapoja ei voida suosia samanaikaisesti.
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Kuva 7. Linköpingin keskustan kä-
velyalueella on rauhallista kävellä.

Linköpingin visio: hyvä kaupunki, hyvä elämä

Linköping kutsuu itseään ”kaupungiksi, jossa ideat muuttuvat todellisuu-
deksi”. Yhdessä asukkaiden ja naapurikuntien kanssa kaupunki tahtoo ke-
hittää kestävän liikennejärjestelmän, joka on

•	 kilpailukykyinen

•	 tehokas resursseiltaan 

•	 monipuolinen valintamahdollisuuksiltaan.

Linköping suosii järjestelmällisesti kävelyä ja pyöräilyä liikennesuunnitte-
lussaan. Kaupungin tavoitteena on olla hiilidioksidineutraali kunta vuoteen 
2025 mennessä. Tällä hetkellä kaupunki panostaa tiiviiseen rakentami-
seen, biokaasulla kulkeviin busseihin, autopysäköinnin kehittämiseen sekä 
kävelyalueen laajentamiseen. [11] [13]

Matkakeskuksen uusi paikka

Kasvava Linköpingin kaupunki pyrkii laajenemaan kestävästi ja koko-
naiskuvaa vaalien. Kaupungin keskellä kulkeva Stångån-joki jakaa kau-
pungin kahtia ja keskustan kasvusuunnalla pyritään hillitsemään tätä 
kahtiajakautumista tuomalla joki osaksi keskustan kaupunkielämää. 
Koska haluttu laajenemissuunta on itään joen ylitse, hoidetaan viihtyisät 
liikkumisyhteydet uusien kävely- ja pyöräilysiltojen avulla.

Linköpingin ja Tukholman välille on suunniteltu huippunopea junayhteys 
Ostlänken. Odotettavissa on matkustajamäärien selvää nousua nykyisiin 
määriin verrattuna, joten junaliikenteen matkustajille tarvitaan nykyistä 
toimivammat tilat rautatieasemalle. Uusi matkakeskus on suunniteltu 
matkustajapotentiaaliltaan suotuisammalle paikalle laajennettavan käve-
lyalueen päähän joen itäpuolelle. Uudella alueella sijaitsee myös useita 
suuryrityksiä, jotka ovat potentiaalisia suurnopeusjunan käyttäjiä. Myös 
ympäröivien asuinalueiden käyttäjäpotentiaalin kannalta uusi sijainti on 
vanhaa suotuisampi. Uusi matkakeskus tukee myös kävelyalueen suun-
niteltua kasvusuuntaa. [2] [15]

Kuva 6 . Linköpingin keskusta ja 
matkakeskuksen sijainti nykytilas-
sa vasemmalla, uuden matka-
keskuksen sijanti ja kävelyalue 
oikealla.  [14]
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Keskiaikaisuutta ja kanaaleja

Rotterdamin ja Haagin välissä sijaitseva, hieman alle 100 000 asukkaan 
keskiaikainen Delft on tiiviisti asutettu, noin 4000 as./km². Delft on myös  
teknologia- ja yliopistokaupunki noin 16 000 opiskelijallaan. 

Kävelyalue vaiheittaisella suunnittelulla

Historiallisen keskustan lukuisten kanaalien suuntaisesti rakennettiin ka-
tuja ja keskustan läpiajoliikenne kasvoi, koska reitit olivat suoria ja no-
peita. 1970-luvulla ruuhkien kasvettua keskustan suoria läpiajoreittejä 
muutettiin yksisuuntaisiksi, jolloin keskustan läpi ajaminen ei enää ollut 
nopein reitti kaupungin laitamalta toiselle. Keino auttoi turistiliikenteen 
vähentämiseen, mutta asukkaiden osatessa liikkua yksisuuntaisilla ka-
duilla liikennettä oli yhä liikaa. 

1990-luvun alussa poliitikot havaitsivat kaupungin keskustan tarvitse-
van ripeää kulttuurin ja historiallisten alueiden suojelua. Vuonna 1998 
laadittiin keskustan kaupunkiympäristön laatua painottava visio, jonka 
pääkohtana oli autoliikenteen merkittävä rajoittaminen keskustassa ja 
kaupunkitilan vapauttaminen ihmisille autoilta. Vuonna 2000 kaupungis-
sa päätettiin vastalauseiden saattelemana, että keskusta muutettaisiin 
autoliikenteestä vapaaksi alueeksi. Muutos toteutettiin neljässä eri vai-
heessa ja aloitettiin luomalla useita autottomia pieniä kävelyalueita auto-
pysäköintiä poistamalla. Koko muutoksen toteuttaminen kesti 10 vuotta. 
Vaiheisiin sisältyi investoi kaupunkitilan kehittämiseen ja keskustan reu-
namien pysäköintitiloihin. [4] [5] [16] [17]

Delft - kaupunkitila autoilta ihmisille

Kuva 9. Kaupungin keskustan 
torialueella sijaitsi ennen autopys-
köintipaikka (yllä) [18]. Nyt aukio 
palvelee torina ja oleskelutilana 
(alla).

Kuva 8. Delftin keskusta koostuu 
kapeista kaduista ja kanaaleista



Hyvä keskustavisio ja sen saavuttaminen 61

Delftin visio 2020: turvallinen, esteetön ja kukoistava

Vuonna 2020 tiheään asuttu pyöräilykaupunki Delft visioi olevansa terveellinen, 
saavutettava, innostava ja turvallinen kaupunki. Kaupungin liikennevisio tähtää 
esteettömyyteen, liike-elämän kukoistamiseen ja liikenneturvallisuuteen. Ly-
hyemmän aikavälin tavoitteina kaupungilla on lisätä pyöräliikenteen määrää ja 
joukkoliikennettä, vähentää keskustan läpiajoliikennettä ja suunnitella liikennet-
tä vahvassa yhteydessä maankäytön ja uusien rakentamishankkeiden kanssa. 

Eroon mittavista estevaikutuksista

Delftin ydinkeskusta koostuu vanhasta historiallisesta keskustasta ja 
myöhemmin rakennetusta asuinalueesta, jotka rautatie erottaa. Asuin-
alueelta radan toiselle puolelle ei ole olemassa laadukasta jalankulku-
yhteyttä. Vuonna 2009 alkoi kymmenvuotinen projekti, jossa nykyinen 
rautatieaseman seutu ja rata siirretään maan alle uuden kaupunkitilan 
luomiseksi ja uuden ja vanhan Delftin yhdistämiseksi. 

Radan siirtyessä maan alle saadaan katutasoon uutta katutilaa. Vanhan 
radan paikalle ei ole tarkoitus rakentaa uusia rakennuksia, vaikka tilas-
ta on tiheään rakennetussa Delftissä pulaa. Katutasoon luodaan käve-
lyaluetta kaikkia kaupunkilaisia hyödyttämään. Lisäksi radan vieressä 
kukeva vilkas katu muutetaan jalankulkuystävälliseksi. Projektissa 4-rai-
teinen rata rakennetaan maan alle yli 2 kilometrin matkalta ja nykyinen 
2-raiteinen rata puretaan. Maan alle rakennetaan lisäksi noin 650 paikan 
autopysäköintihalli, pyöräpysäköintiä 8000 pyörälle sekä uusi asemara-
kennus. Vanha asemarakennus uusiokäytetään ja alueen ympäristöön 
rakennetaan uusia toimisto- ja asuinrakennuksia sekä puisto.

Uusi rautatie palvelee keskustan lisäksi myös Delftin verrattain suurta 16 
000 opiskelijan yliopistokampusta. Jo nykyisellään yliopistolle saavutaan 
paljon junalla ja yliopiston matkustajamäärien on arvioitu kasvavan en-
tisestään. Uuden maanalaisen radan rakentamisen yhteydessä yliopis-
ton asemaa kasvatetaan, jotta se toimisi jatkossakin keskustan päärau-
tatieaseman rinnalla toisena tärkeänä keskustan asemana. Yliopiston 
aseman tarkoituksena on vähentää yliopiston matkustajien aiheuttamaa 
kuormitusta päärautatieasemalla.

Projekti maksaa kokonaisuudessaan noin 650 miljoonaa euroa ja sen on 
arvioitu valmistuvan vuonna 2020. [19] [20]

Kuva 10. Rautatieprojektin sijanti 
suhteessa uuteen asuinalueeseen 
ja vanhaan keskustaan (kävelyalu-
eeseen)  [16, muokattu ].

Uuden liikennesuunnittelun organisaatiorakenteen myötä suunnittelu onkin tehostunut 
kaupungissa.

Organisaatiomuutoksen lisäksi kaupungin tärkeimpiä tulevaisuuden toimenpiteitä ovat 
rautatieaseman siirtäminen maan alle ja maanpäällisen tilan vapauttaminen luoden 
näin uutta kaupunkitilaa ja yhdistäen vanhaa ja uutta keskustaa toisiinsa. [4] [5] [21] 

Kävelyalue 
 
Projektialue 
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Terästeollisuuden nousu ja lasku

Sheffield on noin 500 000 asukkaan kaupunki Etelä-Yorkshiressa Isos-
sa-Britanniassa. Kaupunki on Lontoon ulkopuolella yksi maan nopeim-
min kasvavista liiketoiminnan keskuksista ja siellä sijaitsee kaksi yliopis-
toa, joissa on yhteensä lähes 60 000 opiskelijaa.

Sheffield on tunnettu terästeollisuuskaupunki ja kaupunkiin onkin erittäin 
hyvät rautatieyhteydet. Topografialtaan vaihteleva kaupunki on myös 
hyvin vehreä. Kaupunki rajautuu kansallispuistoon ja kaupungin sisällä 
on lähes 80 puistoa.

Terästeollisuuden nousu 1800-luvulla vaikutti kaupungin räjähdysmäi-
seen kasvuun. Keskustassa oli ilmanlaatuongelmia. Joukkoliikenteen 
kehittäminen aloitettiin kaupungissa 1950- ja 60-luvuilla ja ilmanlaatu 
parani bussiliikenteen suosion myötä. Terästeollisuuden romahdettua 
1970-luvulla kaupungin pelättiin näivettyvän ja teollisuuslaitosten uusio-
käyttöä mietittiin. Keskusta ei ollut myöskään yhtä puoleensavetävä kuin 
naapurikaupungeissa, joten sen vetovoimaisuutta oli edistettävä. Jouk-
koliikenteen sääntely kuitenkin vähensi ennen menestyksekkään joukko-
liikennekaupungin käyttäjämääriä, ja ruuhkista ja ilmanlaadusta tuli to-
dellinen ongelma. [8] [22]

Kävely-yhteydet laadukkaiksi

Vanhojen teollisuusalueiden kehittäminen toi alueelle uusia ostoskes-
kuksia ja uudenlaista toimintaa antaen kaupunkiin kaivattua talouskas-
vua. Ympäristön viihtyisyyden ymmärrettiin olevan tärkeä tekijä talous-
kasvun mahdollistamiseksi ja yritysten houkuttelemiseksi kaupunkiin. 
Täten kaupunkikuvaan alettiin panostamaan toden teolla.

Kaupungin räjähdysmäinen kasvu oli johtanut keskustan laitamien slum-
miutumiseen. Terästeollisuuden vähennyttyä huonolle ylläpidolle jäänei-
tä asuinalueita saatiin valtion tuella korjattua ja kaupunkiin rakennettiin 
raitiotie vuonna 1999. Vuonna 1990–2000 kaupunki sai liiketoiminnan 
elvyttämiseksi keskustan uudistamiseen EU-tukea, jonka avulla kaupun-
gissa toteutettiin mittavia toimenpiteitä kaupunkitilojen ja kävelymahdol-
lisuuksien parantamiseksi. [8] [22]

Kuva 11. Sheffieldissä on useita 
laadukkaita oleskelutiloja.

Sheffield - teollisuuskaupungin uudistus
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Sheffi eldin visio: uusi rooli

Sheffi eldin visio vuoteen 2020 on elvyttää kaupunkia taloudellisesti ja löytää 
uusi rooli kilpailukukyisenä innovointi-, luovuus- ja teknologiakaupunkina 
perinteisen teollisuuskaupungin statuksen tilalle. Kaupunki haluaa olla jat-
kuvasti uudistuva ja houkutella uusia yrityksiä ja sijoittajia kaupunkiin vii-
ihtyisyydellä ja laadukkaalla kaupunkiympäristöllä. Kadut ovat painopiste 
kaupunkielämälle ja jalankulkijan kokemus liikkumisesta ensiarvoisen tärke-
ää. Vuonna 2020 Sheffi eld haluaa olla

•	 muista kaupungeista erottuva ylpeydenaihe

•	 alueen taloudellinen ja teknologinen keskus

•	 syrjimätön ja esteetön

•	 kulttuuri-, urheilu- ja innovaatiokeskus

•	 kestävä, vähähiilinen ja vähäjätteinen kaupunki.

Vuonna 2000 kaupungissa esitettiin kaupunkisuunnitelma, joka pilkkoi visio-
ta pienempiin, hahmotettavissa oleviin hankkeisiin. Nämä hankkeet koostui-
vat muun muassa uusista kaupunkitiloista kuten Winter Gardens, Millenium 
Square sekä kävelykeskustan ja jalankulkumahdollisuuksien kehittämisestä. 
[23] [24]

Kuva 12. Kaupunki pyrkii hou-
kuttelemaan uusia yrityksiä ja 
sijoittajia viihtyisyydellään.
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Autokaupungin kehittämistä

Peterborough sijaitsee Itä-Englannissa. Nopeasti kasvavassa, melko 
nuoren rakennuskannan omaavassa kaupungissa on tällä hetkellä 173 
000 asukasta. Vuoteen 2026 mennessä asukasluvun odotetetaan nou-
sevan kolmanneksella. Tästä huolimatta kaupunki on tähtäämässä kohti 
Britannian ympäristöpääkaupungin titteliä kasvattamalla ja kehittämällä 
kaupunkia kestävällä tavalla

Peterborough sijaitsee erinomaisten maantieyhteyksien varrella moot-
toriteiden risteyksessä sekä Ison-Britannian itäosan pääradan varrella. 
Haasteena kaupungissa on suuri henkilöautoilun määrä siihen kannusta-
van sijainnin ja kaupunkirakenteen vuoksi. [7] [25]

Kuva 13. Peterboroughin keskus-
taa on muutettu pienillä toimenpi-
teillä kävelijöille ystävällisemmäksi.

Peterborough - rohkeita suunnitelmia Keskustan viihtyisyys painopisteeksi

Kaupungissa on viime vuosina herätty vaalimaan kaupungin keskustaa. 
Vuonna 2008 kaupungissa aloitettiin Public Realm -projekti, joka tähtää 
kaupunkielämän ja viihtyisyyden luomiseen keskusta-alueelle. Kävely ja 
pyöräily on nostettu autoliikenteen rinnalle omiksi arvokkaiksi kulkuta-
voikseen ja keskustan rakennuksia on restauroitu 1960-luvulla toteutet-
tujen aikakaudelle tyypillisten muutosten jäljiltä alkuperäisiin julkisivui-
hinsa.

Kaupunki on aikanaan suunniteltu autoliikenteen ehdoilla ja aivan kes-
kustan vierellä kulkeekin erittäin vilkasliikenteinen pääkatu, joka aihe-
uttaa kävelijöille suuren estevaikutuksen. Huolimatta autokaupungin 
haasteista Peterborough on pystynyt viime vuosina haastavasta talous-
tilanteesta huolimatta kehittämään keskustaansa pienin askelin kohti 
viihtyisämpää ja kävely-ystävällisempää kaupunkia. [7] [25] [26]

Peterboroughin visio: suurempi kestävällä tavalla

Peterboroughin visiona vuodelle 2026 on kasvaa kestävällä ja ympäristöys-
tävällisellä tavalla parantaen asukkaiden elämänlaatua. Peterborough on 
asettanut neljän kohdan tavoitteet:

•	 Mahdollisuuksien luominen

•	 Vahva ja ympäristökuntia tukeva kaupunki

•	 Ison-Britannian ympäristöpääkaupunki

•	 Kaupungin kestävä kasvu

Vision pohjalta Peterborough on parantanut keskustan kävelymahdollisuuk-
sia, poistanut estevaikutuksia ja tehnyt suunnitelmia kävelyliikenteen paran-
tamiseksi edelleen. Kaupungissa on tehty organisaatiomuutoksia suunnit-
telun parantamiseksi ja koottu eri kaupunkiliikenteen sektorien strategioita 
yhteen kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi. [25]
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Liikkumisen brändäys: Travel Choice

Vuonna 2004 perustettu Travel Choice on brändätty liikkumisen ohja-
uskampanja Peterboroughissa. Kaupunki toimii yhtenä kolmesta kestä-
vän liikenteen esimerkkikaupungeista Isossa-Britanniassa. Kaupunki on 
vastaanottanut valtiolta brändäykseen avustusta noin 4 miljoonaa euroa 
viiden vuoden ajalle.

Tavoitteena on koota kaikki kulkutavat saman brändin ja ulkoasun alle 
edistämään ja markkinoimaan kestävää liikkumista kaupungissa. Brän-
di ei kuitenkaan vetoa ympäristösyihin, vaan tavoittelee kaupunkilaisten 
mielenkiintoa liikkumisen vapaudella ja rahan säästämisellä. Brändin alle 
on koottu liikennetietoa (mm. matkasuunnitelmat, kioskit, kartat, sovel-
lukset, matkakeskukset), markkinointia (mm. yhteiskäyttöautot, reittien 
brändäys, Travel Choice -viikko), reittisuunnittelua (mm. asuinalueiden 
reittisuunnitelma, koulujen reittisuunnitelmat, My Travel Choice -palvelu) 
sekä muut toimenpiteet (aikuisten pyöräilyopetus, PLUSBUS bussin ja 
junan yhteislippualennus). [7] [27]

Kampanjan rahoitus loppui vuonna 2009, jolloin tehtiin seurantakyse-
ly kaupunkilaisten kulkutavoista kampanjan vaikutusten arvioimiseksi. 
Kampanjaa edeltävä tilanne oltiin selvitetty samanlaisella kyselyllä vuon-
na 2004. Matkapäiväkirjakyselyn otos oli kumpanakin vuonna 4000. Kä-
velyn ja pyöräilyn todettiin lisääntyneen sekä autolla ajamisen vähenty-
neen auton omistusasteen kuitenkin pysyttyä samana. [28]

Kuva 14. Peterborougjin matka-
keskus on brändätty liikkumisen-
ohjauskampanjan mukaisesti, 
vaikka kaupungin joukkoliikenne 
on yksityisesti järjestettyä.  [27]

Kuva 15. Matkapäiväkirjatutki-
mus ennen ja jälkeen kampanjan 
paljasti, että kaupunkilaisten 
kulkutavan valinnassa on tapah-
tunut muutoksia kestävämpään 
suuntaan. [28]

 Matkoja/hlö 
/vuosi 

Suhteelliset 
muutokset 

Kävely 
 
Pyöräily 
 

Moottoripyöräily 
 
 

Henkilöauto 
kuljettajana 
 
Henkilöauto 
matkustajana 
 
Bussi 
Muu joukkoliikenne 



166

LundaMaTs - parempi keskustan liikennejärjestelmä

Lundissa on vuodesta 1999 lähtien työskennelty kestävämmän liikenne-
järjestelmän puolesta täysin ennen näkemättömällä ja kokonaisvaltaisel-
la tavalla. Tuolloin kehitettiin LundaMaTs, joka on kaupungin strategia 
liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Strategia on myös Ruotsin ensim-
mäinen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUTP). Tavoitteet on 
asetettu vuodelle 2030 ja strategian ajatusmallit sekä seuranta on käy-
tössä hyvin laajasti koko kaupungin organisaatiossa.

Ilmastonmuutoksesta sekä ympäristövaikutuksista puhuttiin Lundissa 
jo 1990-luvun puolivälissä. Liikenneasiat nousivat yhdeksi tärkeimmis-
tä keinoista vaikuttaa näihin muutoksiin. Poliitikot Lundissa ymmär-
sivät, että ennakoiva lähestymistapa liikenteeseen kaupungin sisällä, 
kaupunkiin ja kaupungista pois, on keino saavuttaa kestävä ja viihtyisä 
kaupunki. 1990-luvun lopulla poliitikot olivat päässeet yksimielisyyteen  
LundaMaTsista, jota hyödynnetään nykyään koko kaupungin hallinnos-
sa taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi samalla, 
kun ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia valvotaan. [1] [29]

Kuva 16. LundaMaTs-pyörän kes-
kusta esittelee vision osa-alueet, 
kaksi sisärengasta organisatoriset 
komponentit vision saavuttami-
seksi ja kaksi ulointa rengasta 
kehittämisalueet ja toimenpiteet  
[30].

Kokonaisvaltainen strategia vision toteuttamiseksi

Yksi visio, kuusi kehittämisaluetta, 18 tavoitetta

LundaMaTsin tavoite on luoda kaupunki, jossa on otettu huomioon kestävyys suh-
teessa ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan. Tavoitteisiin kuuluu 6 kehittämisalu-
etta: 
1. autoliikenne
2. joukkoliikenne
3. pyöräliikenne
4. jalankulkuliikenne
5. kaupunkisuunnittelu ja
6. kaupallinen liikenne.

Lisäksi strategiaan on määritetty 18 tavoitetta, joihin kuuluvat muun muassa jalankul-
ku- ja pyöräilysuunnitelmat, saavutettavuus, melun vähennys, liikenneturvallisuus, py-
säköintistrategia, henkilöautoilun vähentäminen sekä intermodaalisuus. Lunda MaTsin 
tavoitteita seurataan vuosittain raporttien avulla. Listauksesta on helppo nähdä, mitä 
tavoitetta kohti ollaan päästy, mitkä ovat pysyneet muuttumattomina ja mitä tavoittei-
ta kohti tulee pyrkiä voimakkaammin. [30]

 

ONE VISION, 
SIX + TWO AREAS FOR REFORM
AND EIGHTEEN GOALS

LUND 2030
LundaMaTs' vision describes Lund in 2030 as an 
attractive municipality, experiencing positive and sus-
tainable development in relation to the environment, 

transport have increased. Streets and open areas will con-
tribute to well-being, safety and accessibility. The en-
vironment and public health will have improved as 
a result of reduced negative environmental impact. 

BOTH GOALS AND MEANS
Transportation, travel, roads and means of transport 
are natural elements of our daily life. So natural that 
it's easy to take for granted how much they affect our 
lives and society in general. One of LundaMaTs' main 

alternative modes of travel, but this goal is also a 
means of achieving other goals, such as improving 
quality of life and health, and creating a city that 
attracts both people and companies. 

REFORM AREAS AND GOALS 
Turning a vision into reality requires concrete meas-

There are currently eighteen goals within LundaMaTs.

OVERALL COORDINATION AND
INDIVIDUAL MEASURES
Incorporating a fundamental new focus into a city is 
not something that can be achieved overnight. When 
entire areas are built it presents a great opportunity to 
demonstrate a conceptual approach. At the same time 
there has to be a strategy on how to use this approach 
on a smaller scale, when rebuilding or making changes 
to structures that already exist. Together over time, the 
individual and more radical measures begin to make 
an impression.

+ SOFT MEASURES
Much of the work that takes place within LundaMaTs 
framework can be termed hard or physical measures. 
However, it's one thing to ensure that the opportunities 
are there, and another thing entirely to ensure that peo-
ple are aware of them and willing to try them out. It is 
for this reason that another reform area, Mobility Mana-
gement, which basically means behaviour-modifying 
measures, has been added to the six existing ones. 

+ MANAGEMENT SYSTEM
There are many people involved in LundaMaTs. This 
requires a function with organisational responsibility 
for ensuring that the work takes place across the orga-

approach. The management system is the second 
reform area that has been added to the original six.

6 7

The LundaMaTs wheel is often illustrated by a graphic dartboard, with the vision at the centre. 
The two inner rings represent the organisational components for achieving the vision. The reform 
areas and the prioritised action proposals are depicted as pieces of cake on the outer edge.
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Lähde:   [30, suomennettu]

1

2

3

4

Profiili Tavoite 2013 Tavoite 2030
Tulos 2008  

(perusvuosi 2004)
Signaali

Asukkaiden määrän kasvattaminen täydennysrakentamisalueilla

Kaikille rakennetuille alueille suunnitelma kehitystarpeista ja toteutuksesta

Liikenneympäristöä parannetaan, jotta bussien keskinopeus saadaan nostettua 
nykyisestä 18 km/h:sta vuoteen 2013 mennessä 22 km/h:iin, ja vuoteen 2030 
mennessä 23 km/h:iin 

10 % lisää kävely- ja pyöräväyliä vuoteen 2013 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 
mennessä

Kasvua

Kaikilla alueilla

22 km/h

+ 10 %

Kasvua

-

23 km/h

+ 30 %

Kasvanut

Seuranta käynnissä

18 km/h

+ 5 %

5 Turvaluokiteltujen jk+pp -risteysten määrän tulee olla 30 % vuonna 2013 ja  
100 % vuonna 2030 30 % 100 % 46 %

6 Kävelymäärien kasvu per asukas Kasvua Kasvua Laskua

7 Pyörämäärät per asukas kasvanut 5 % vuoteen 2013 mennessä ja 10 % vuoteen 
2030 mennessä + 5 % + 10 % 0 %

8 Joukkoliikennematkojen määrän kasvattaminen per asukas Kasvua Kasvua + 15 %

9 Autoliikenteen määrän vähentäminen per asukas valtion ja kunnan tieverkolla Vähennys Vähennys Kasvua

10 Autoliikenteen määrän vähentäminen per asukas 2 % kunnan katuverkolla vuo-
teen 2013 mennessä ja 5 % vuoteen 2030 mennessä - 2 % - 5 % + 3 %

11

12

13

14

16

18

17

15

Pyörän matka-aikakerroin verrattuna autoon on uudisrakennuksista aluekeskus-
taan vain 1,5-kertainen (asuin- ja työpaikkarakentaminen)

Joukkoliikenteen matka-aikakerroin verrattuna autoon on uudisrakennuksista 
aluekeskustaan vain 2-kertainen (asuin- ja työpaikkarakentaminen)

Liikuntarajoitteisten, lasten ja vanhusten esteettömyyden parantaminen

Liikenneympäristöä turvattomana pitävien määrän väheneminen

CO2-päästöjen määrän vähentäminen per asukas 10 % vuoteen 2013 mennessä 
ja 40 % vuoteen 2030 mennessä

Sellaisten Lundin asukkaiden määrän kasvattaminen, jotka kokevat, että Lunda-
MaTs on vaikuttanut heihin

Vuoteen 2013 mennessä yli  61 dBA:n melulle altistuville asunnoille tarjotaan ta-
loudellista tukea melun ehkäisemiseen. Vuoteen 2030 mennessä raja on 54 dBA.

Vakavasti loukkaantuneiden ja kuolleiden määrän vähentäminen 25 % vuoteen 
2013 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä (valtion ja kunnan katuverkko, 
poliisin tilastot)

75 % tulevista raken-
nuksista

75 % tulevista raken-
nuksista

Kasvua

Vähennys

- 10 %

Kasvua

100 % melurajan 
ylityksistä

-25 %

75 % tulevista raken-
nuksista

75 % tulevista raken-
nuksista

Kasvua

Vähennys

- 40 %

Kasvua

100 % melutason 
ylityksistä

-50 %

Seuranta käynnissä

Seuranta käynnissä

Kasvua

Kasvua

+ 12 % (v. 2007 data)

+ 33 %

Tarjouksia tehty suunnitelmien 
mukaan. Vuodesta 2004 altistu-
neiden määrä laskenut 33 %

0 %
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Peterboroughin Public Realm Strategy

Vuonna 2008 Peterboroughissa julkaistiin keskustan kaupunkikuvan ke-
hittämiseen tähtäävä Peterborough Public Realm Strategy. Strategian 
tavoitteena on parantaa keskustan kävelyolosuhteita ja -yhteyksiä, luo-
da viihtyisiä ja tarkoituksenmukaisia kaupunkitiloja ja palauttaa keskus-
tan rakennusten julkisivuja entiseen loistoonsa. Toimenpiteinä rauhoite-
taan autoliikennettä, parannetaan jalankulun olosuhteita ja rakennetaan 
viihtyisämpää kaupunkitilaa. Uusien kaupunkitilojen ja kävelyn viihtyisyy-
den lisääntymisen toivotaan yhdistävän keskustaa, houkuttelevan uusia 
yrityksiä kaupunkiin sekä parantavan keskustan käyttöä myös iltaisin. [7] 
[26]

Uutta kaupunkitilaa purkamalla rakennuksia

Suuri osa Peterboroughin keskustasta on rakennettu 1960-luvulla, eikä jul-
kisivujen yhteensovittaminen vanhojen keskiaikaisten rakennusten kanssa 
ole ollut kovinkaan määrätietoista. 

Aivan kaupungin ydinkeskustasta kirkon vierestä Cathedral Squarelta pu-
rettiin 1960-luvun kahdeksankerroksinen toimistorakennus, joka ei sopinut 
kaupunkikuvaan. Rakennus esti kaupunkinäkymiä ja vei huomiota vierei-
seltä kirkolta. Rakennuksen purkamisella vapautettiin 620 m² lisää vehreää 
kaupunkitilaa oleskelu- ja tapahtumakäyttöön.

Kirkoa ympäröivää aluetta kehitettiin myös lisäämällä istumapaikkoja ja ve-
sielementtejä sekä uudella päällysteellä ja reunakivien poistolla. Ohikulkeva 
katu suljettiin vähäiseltä autoliikenteeltä. Rakennuksen purkuun ja alueen 
kehittämiseen varattiin noin 7 miljoonaa euroa ja se valmistui vuonna 2010. 
[31]

Kuva 17. Yläkuvassa kirkon edustalta 
purettu kahdeksan kerroksinen ra-
kennus ja ja alakuvassa rakennuksen 
korvannut viheralue [31].
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Kuva 18. Bourges Boulevard on 
tällä hetkellä maantien kaltainen 
monikaistainen katu, joka ylitetään 
ylikulkusillalta tai kiertämällä merkit-
tävä matka alikulkutunnelin kautta 
(oik.).  Katu tullaan bulevardisoimaan 
ja tekemään jalankulkijoille joustavia 
kadunylityspaikkoja (vas.) [32].

Kehätien bulevardisointia

Bourges Boulevard rakennettiin Peterboroughiin keskustan laajennuksen 
ja kehätien rakentamisen yhteydessä 1970-luvun lopulla yhdistämään 
uusi osa kaupunkia vanhaan. Kaupungin keskusta on sittemmin laajen-
tunut ja tällä hetkellä Bourges Boulevard erottaa kaupungin kävelyalueen 
rautatieasemasta ja toimii merkittävänä estevaikutuksen aiheuttajana. 
Katu on tällä hetkellä pikemminkin maantie kuin keskusta-alueelle kuu-
luva katu. 

Nimensä mukaisesti katu tullaan bulevardisoimaan viihtyisämmäksi ja vih-
reämmäksi, liikennemääriä tullaan vähentämään, nopeuksia alentamaan 
ja luomaan useita luontevia ja joustavia kadunylityspaikkoja jalankulkijoil-
le. Kadun luonne muuttuu, ja nopea läpiajoliikenne ohjataan kehätielle. [7]
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Kuva 19. Peterboroughin stra-
tegiat ja suunnitelmat on koottu 
helppokäyttöisyyden vuoksi yksiin 
kansiin. [25]

Liikennesuunnitelmien koontiteos

Peterboroughissa tehdään viiden vuoden välein liikennesuunnitelma (Lo-
cal Transport Plan), jota tukee tällä hetkellä vuoteen 2026 tähtäävä lii-
kennestrategia. Päällekkäisyyksien välttämiseksi kaupunki on yhdistänyt 
suunnitelman ja strategian yksiin kansiin. Koontiteos kokoaa yhteen lii-
kenteen visiot ja tavoitteet, eri kulkutapojen liikennestrategiat, prioriteetit, 
haasteet sekä suunnitelmavaihtoehdot.

Teokseen on koottu kaikki kulkutavat huomioiden

•	 ydinkeskustan suunnitelmat,

•	 liikennepolitiikka,

•	 liikennestrategiat (mm. kaikki kulkutavat, uudet innovaatiot, kaupun-
kielämä, saavutettavuus, turvallisuus, liikenteen hallinta...),

•	 innovaatiot,

•	 suuret ja pienet liikennesuunnitelmat,

•	 seuranta,

•	 talous sekä

•	 riskit.

Koontitaulukkoja ja yhteenvetoja suosiva teos jäsentää hyvin kokonaisku-
vaa ja toimii jokapäiväsenä työkaluna kaupungin liikennesuunnittelijoille. 
Teos toimii hakuteoksena eikä suunnittelijoilla ole tarvetta hakea tietoa 
erillisistä kulkutapakohtaisista strategiapainoksista. Teos toimii myös työ- 
ja muistilistana eri tahoille seuraavan 10 vuoden ajan vieden näin koko 
kaupungin kehitystä eteenpäin. [7] [25]

IMPROVING TRANSPORT FOR EVERYONE WHO LIVES,  
WORKS OR TRAVELS IN PETERBOROUGH...

(2011 to 2016)(2011 to 2026)
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Sheffieldin Public Realm Works

Viimeisen 15 vuoden aikana Sheffieldin kaupunkitilat ovat kokeneet 
massiiviisen muutoksen. Keskustan kehittämisen  suunnitelmat (1994, 
2000, 2008 ja 2013) ovat vieneet keskustaa eteenpäin viime vuosien 
vaihtelevasta taloustilanteesta huolimatta. Kaupungissa toteutettiin usei-
den kaupunkitilakehitysten sarja. Tiloja luotiin laadukkaiksi tilataiteen ja 
vesielementtien sekä iltavalaistuksen avulla ja muuttamalla niitä kävely-
painotteisiksi. Eri tiloihin pyrittiin luomaan erilaisia funktioita. Kehityksen 
tarkoituksena oli luoda kaupunkiin viihtyisiä ja selkeitä kävelyreittejä, jot-
ka kulkevat erilaisten kaupunkitilojen läpi. Sujuvat kävelyreitit ovat pää-
osin erillään keskustan autoliikenteestä ja kadunylitykset on toteutettu 
laadukkaasti ja jalankulkua painottaen. Kaupungin periaatteena on, että 
pelkät kävelyväylät eivät riitä, vaan kävely- ja oleskelumäärien lisäämi-
seksi niiden on oltava viihtyisiä ja mielenkiintoisia.

Vuosina 1998–2003 käynnissä oli ydinkeskustan kehittämisprojekti Mil-
lenium Public Realm Works, jossa asuin- ja toimistorakennusten lisäksi 
uusina kaupunkitiloina rakennettiin muun muassa Peace Gardens, Mil-
lenium Square ja Winter Garden ydinkeskustaan. Näiden kehittämis-
hankkeiden yhteisbudjetti oli noin 20 miljoonaa euroa. Kaupunki mak-
soi keskustan hankkeista neljäsosan itse ja neljäsosan sai sijoittajilta. 
Hieman alle puolet kaupunki sai National Lottery -rahastosta valtiolta. 
Isossa-Britanniassa valtio avustaa suurten ajoneuvo- tai joukkoliikenne-
hankkeiden lisäksi merkittävästi myös kävelyolosuhteita ja kaupungin 
vetovoimaa parantavia hankkeita.

Kaupungin kehittäminen on jatkunut suunnitelmallisesti myös 2000-lu-
vulla jalankulkuyhteyksien, rautatieaseman sisääntulon sekä yliopiston ja 
ostosalueiden kehittämisellä. [8] [33]

Kuva  21. Sheffieldin kaupunkitilo-
ja on kehitetty voimakkaasti viime 
vuosikymmenenä.

Kuva 20.  Sheffieldin keskustan 
lukuisten kaupunkitilojen uudis-
tusten ja kävelymahdollisuuksien 
parantamisten jälkeen tehdyn 
oleskelusta kertovan kyselyn 
mukaan ostosvierailujen  määrä 
on kasvanut selvästi. [34]

Ostosvierailujen tiheys Sheffieldin keskustassa 
Peace Garden -kysely

Aktiivisuus

Alle kerran vuodessa

Kerran vuodessa

Kerran kuukaudessa

Viikoittain

Päivittäin

Yhteensä 35 % enemmän vierailuja

Ennen uudistuksia

16,4 %

3 %

40,3 %

37,3 %

3 %

Uudistusten jälkeen

5,9 %

1,2 %

49,4 %

36,5 %

7,1 %
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Kuva 22. Ennen-kuvat (yllä) Peace 
Gardenin ja talvipuutarhan alu-
eelta, jota kaupungintalon lisäsiipi 
hallitsi. [35] [36]

Kuva 23. Jälkeen-kuvat (oik. ja 
alla) keskustasta: kaupungintalon 
puretun lisäsiiven tuilalle raken-
nettiin uusia istumapaikkoja, 
valaistusta ja vesiaiheita sekä 
talvipuutarha ja hotelli. (alla [34])
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Kuva 25. Howard Street ennen 
muutosta  (vas.) ja muutoksen 
jälkeen (oik.). [73]

Kuva 24. Rautatieaseman edusta 
ennen muutosta (vas.) ja muutok-
sen jälkeen (oik.). [34]

Tärkeä ensivaikutelma

Suurin yksittäinen Sheffi eldissä viime vuosina tehty hanke on rautatie-
aseman edustan, Sheaf Squaren uudistus. Vanha rautatieaseman edusta 
toimi parkkipaikkana ja ulko-oven edusta täyttyi takseista. Alueen edestä 
kulkee vilkasliikenteinen, nelikaistainen katu.

Kaupunki päätti parantaa edustan ilmettä, jotta kaupunkiin tulijan ensi-
vaikutelma vastaisi enemmän haluttua tasoa. Edusta suunniteltiin käveli-
jäystävälliseksi poistamalla pysäköintialue ja kieltämällä autoliikenne tak-
seja lukuun ottamatta.

Alueelle rakennettiin laadukkaita istumapaikkoja, suihkulähteitä sekä il-
taisin valaistu vesiseinä suojaamaan viereisen vilkkaan kadun melulta ja 
luomaan mittakaavaltaan kävelylle suotuisampi alue. [8]

Reitti rautatieasemalle

Luonnollisin kävelyreitti rautatieasemalta kohti ydinkeskustaa on Howard 
street. Katu oli aiemminkin suosituin kävelyreitti asemalta keskustaan, 
mutta olosuhteet runsaalle kävelijämäärälle eivät olleet suotuisat. Kadulla 
oli autoliikenne sallittu, mikä aiheutti runsaan kävelijämäärän kanssa kon-
fl ikteja. Rautatieaseman edustan muutoksen yhteydessä katu muutettiin 
kävelykaduksi, joka yhdistää aseman yliopistoon ja siitä ydinkeskustaan.

Sheaf Squaren ja Howard Streetin uudistusten kustannukset olivat yh-
teensä  noin 27 miljoonaa euroa, josta noin puolet oli valtion rahoitusta. 
[8] [34]

Before public realm investment (1996)
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Organisaatiomallit ja uudistukset

Saman katon alle Peterboroughissa

Peterboroughissa toteutettiin muutos, jossa kaupungin liikennesuunnit-
telijat ja rakennusvirasto muuttivat samaan rakennukseen yhteisiin toi-
mistotiloihin. Aiemmin virastot sijaitsivat eri rakennuksissa ja yhteistyö ja 
tiedonkulku koettiin haastavaksi. Tiedonkulun puutteiden vuoksi ongelmia 
ja erimielisyyksiä esiintyi erityisesti vastuun siirtyessä yksiköstä toiseen 
ja suunnitelmien muuttuessa alkuperäisestä riittämättömän informaation 
vuoksi.

Yhteisten toimistotilojen myötä keskusteluyhteys virastojen välillä parantui 
ja projekteja on aikaisempaa helpompi tehdä yhteistyössä. Vastakkainaset-
telu virastojen välillä on myöskin vähentynyt. Suurempia organisaation ra-
kennemuutoksia ei Peterboroughissa suoritettu, vaan jo pelkkä toimistoti-
lojen fyysinen uudelleenjärjestely toi toivottuja tuloksia. [7]

Sheffi eld One

Sheffi eldissä havahduttiin terästeollisuuden romahdettua siihen, että 
menestyäkseen kaupungin tulee kehittää itseään ja hankkia muita 
vahvuuksia teollisuuden tilalle. Kaupungin kehittämistehtävä koettiin 
niin tärkeäksi, ettei sitä haluttu jättää jo olemassa olevan tahon harteil-
le, muiden työtehtävien lisäykseksi. Niinpä vuonna 2000 perustettiin 
Sheffi el One, keskustan kehittämisorganisaatio kaupunkikuvan kehit-
tämiseksi uudella tavalla. Organisaatio perustettiin valtion avustuksella 
ja Sheffi eld oli yksi kolmesta kokeiluun osallistuneesta kaupungista.

Sheffi eld One -organisaatio toimii yhteistyössä kaupungin alueellisen 
ja koko maan kehittämistoimiston kanssa. Organisaation päätehtävä 
on hankkia rahaa ja yhteistyökumppaneita keskustan kehittämishank-
keisiin sekä kehittää keskustaa kestävän mallin mukaan huomioiden

•	 talous,

•	 liikenne,

•	 ympäristö,

•	 asuminen ja

•	 suunnittelu.

Vuonna 2007 kaupunkia menestyksekkäästi eteenpäin vienyt Sheffi eld 
One yhdistyi Creative Sheffi eldiin, kaupungin kehittämisorganisaati-
oon, joka on Ison-Britannian ensimmäinen kaupungin kehittämiseen 
keskittyvä liikeyritys. [7] [37]

Uudenlaisilla organisaatiojärjestelyillä tuloksia

Kaupungin vision ja suunnitelmien toteutuminen ja kaupungin kehittymi-
nen riippuu vahvasti myös suunnitteluorganisaatioiden toimivuudesta. 
Kaupunkien suunnittelua, työtapoja ja eri suunnittelutiimien yhteistyötä 
pyritään tehostamaan ja helpottamaan. Usein erikoistuneiden tiimien vä-
linen yhteistyö ja tiedonkulku voi olla haastavaa ja siinä voi olla puut-
teita saman yksikön ja erityisesti eri suunnitteluryhmien kesken. Tämä 
aiheuttaa viivästyksiä ja haasteita projektien läpivientiin eikä lopputulos 
ole tietokatkosten vuoksi aina optimaalisin. Usein eri tahoilla ei ole riittä-
västi aikaa keskittyä kaupungin suunnitelmalliseen kehittämiseen, joten 
voi olla tarpeen perustaa myös erillisiä kehittämisyksiköitä. Eri osaamis-
alueiden ihmisten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä lisäävillä organisoitumis-
malleilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia projektin läpivientiin. 
Muutos ei aina välttämättä ole helppo, mutta eri osa-alueita yhdistävien 
tiimien on huomattu vaikuttavan yhteistyön sujuvuuteen ja työn tehok-
kuuteen positiivisella tavalla.
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Delftin organisaatiomuutos

Delftin kaupungin organisaatiossa tehtiin suuria rakennemuutoksia syk-
syllä 2011. Organisaatiomuutoksen tavoitteena oli sekoittaa ennen hyvin 
erikoistuneita tiimejä ja näin tehostaa kaupungin suunnittelua ja työtapoja. 
Aiemmin kommunikaatio ja yhteistyö eri osa-alueiden kesken oli haasta-
vaa, sillä liikennesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu, ympäristöasiat sekä la-
kiasiantuntemus toimivat omissa erillisissä yksiköissään, jotka koostuivat 
10–15 henkilöstä. Kokonaishenkilöstömäärä suunnitteluorganisaatiossa 
oli noin 40–50. Kunkin suunnittelualan oli todettu olevan liian itsenäises-
ti työskentelevä, eikä keskinäinen tiedonkulku ja yhteistyö ollut riittävällä 
tasolla.

Organisaatiomuutoksessa suunnittelijoita ei jaettu koulutus- ja osaamis-
alueittain homogeenisiin tiimeihin, vaan uusi jako tehtiin alueittain. Muo-
dostettiin suunnitteluryhmät eteläiseen  ja pohjoiseen Delftiin sekä koko-
naiskuvasta huolehtivaan koko Delftin suunnittelualueeseen. Kuhunkin 
uuteen suunnittelualueeseen sekoitettiin osaajia niin liikenne-, kaupun-
kisuunnittelu-, ympäristö- kuin säädösosastolta. Uusissa suunnitteluryh-
missä liikennesuunnittelijat, kaupunkisuunnittelijat  sekä ympäristösuun-
nittelijat ja juridiikan osaajat työskentelevät päivittäisissä työtehtävissään 
yhdessä. Täten suunnitelmissa voidaan paremmin alusta lähtien ottaa eri 
osa-alueiden erityispiirteet huomioon ja tietokatkoksista eri osaamisaluei-
den välillä ei ole vaaraa.

Organisaatiomuutos koettiin alussa haastavaksi. Työkulttuurit ja toimin-
tatavat erosivat vanhojen tiimien välillä, joten kesti aikansa, ennen kuin 
uusien suunnitteluryhmien sisäinen työnjako ja toimintatavat muodostui-
vat. Haasteista huolimatta yhteistyö toimii nyt huomattavasti aiempaa pa-
remmin ja työntekijät ovat tyytyväisiä keskinäisen yhteistyön helppouteen 
sekä projektien läpivientiin ja suunnitelmien toteutukseen. [4] [5]

Kuva 26. Delftin organisaatiomuu-
toksessa kaupungin suunnittelutii-
mit järjestettiin täysin uusin.
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Kävely-ympäristö
Alueiden ja funktioiden yhdistäminen toisiinsa

Koko keskustan liikennejärjestelmän tulee tukea kävelyä, jotta kulkuta-
pa voi kukoistaa. Kävelyolosuhteita voidaan parantaa monella tavalla 
esimerkiksi  leventämällä jalkakäytäviä ja tekemällä moottoriajoneuvolii-
kenteeltä rauhoitettuja alueita. Tärkeää laadukkaiden jalankulkumahdol-
lisuuksien luomisessa on taata sujuvat ja turvalliset yhteydet keskustan 
ja kaupungin sisällä alueelta toiselle yhdistäen toisiinsa kävelyalueita, 
ostosalueita ja kävelyä generoivia alueita, unohtamatta yhteyksiä asuin-
alueilta keskustaan.

Nelivaiheinen keskustan muutos

Delftin keskustan muutos toteutettiin erittäin suunnitelmallisesti neljässä 
vaiheessa vuosina 2000–2010. Ennen projektin aloittamista keskustas-
sa oli muutamia erillisiä kävelykatuja. Keskellä historiallista keskustaa 
oli suuri autopysäköintialue. Neljä vaihetta keskittyi kävelykatujen yhdis-
tämiseen, autopysäköinnin järjestämiseen kävelyalueen ympäristössä 
sekä uusien alueiden ja kävelyreittien selkeyttämiseen.

Muutoksen jälkeen Delftin kaupunkialueita on kolmea tyyppiä: 

•	 kokonaan kävelijöille tarkoitettuja alueita, joissa osassa pyöräily on 
sallittua

•	 autottomia alueita kävelijöille ja pyöräilijöille, joissa autot ovat vierai-
na alueella

•	 muita alueita, joissa kaikki liikenne on sallittua.

Autoton alue vaati hyvin suunniteltuja sisäänajoja jakeluliikenteelle, ly-
hytaikaista pysäköintiä keskustan lähellä ja pitkäaikaista pysäköintiä 
keskustan reunamilla. [16] [17]

Kuva 27. Delftin asukkaat ovat 
tyytyväisiä keskustan uuteen  
autottomaan ilmeeseen. Myös 
esteettömyys on parantunut.

Kuva 28 (viereinen sivu). Delftin 
keskustaan tehtyjen muutosten eri 
vaiheet. 

Tyytyväisyys muutoksiin

Keskustan muutosten jälkeen v. 2009 Delftissä 1700 henkilön inter-
netkyselyssä kysyttiin kaupunkilaisten tyytyväisyyttä keskustaan [38].

•	 70 % toivoi autotonta aluetta yhä laajennettavan

•	 Yli 70 % oli aiempaa tyytyväisempiä keskustaan autottoman alueen 
myötä
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Vaihe 0: Alkutilanne 
 
Vuonna 2000 keskustan kävelijöille 
tarkoitetut alueet eivät olleet loogisesti 
yhteydessä eikä siirtyminen 
kävelyalueelta toiselle ollut turvallista 
eikä sujuvaa. Keskustan keskellä sijaitsi 
lisäksi suuri ja vilkas pysäköintialue. 

Vaihe 1: Kävelykatujen 
yhdistäminen 
 

Vaiheessa 1 vuosina 2001-2002 
kävelykadut yhdistettiin ostosalueella. 
Vaihe keskittyi kävelyn estevaikutusten 
poistamiseen. 

Vaihe 4: Kävelyreitit kuntoon 
 

Vaiheessa 4 (v. 2006-2010) 
kävelykeskustaa ympäröiviltä kaduilta ja 
aukioilta poistettiin autopysäköintiä. 
Myös viihtyisyyttä ja oleskelualueiden 
toimivuutta parannettiin. Vaiheessa 
parannettiin myös kävelyreittejä 
pysäköintilaitoksista keskustaan. 

Vaihe 3a ja 3 b: Kävelykatujen 
yhdistäminen 
 

Vaiheessa 3a (v.2004-2005) tehtiin 
parannuksia alueen eteläosalle ja 
torialueelle. Vaiheessa 3b (2004-2006) 
liitettiin eteläinen kävelyalue osaksi 
pohjoista kävelyaluetta. 

Vaihe 2: Pysäköinti pois torialueelta 
 

Vuosina 2003-2004 torialueelta poistettiin autopysäköinti, ja torille 
johtaneet kadut varattiin joukkoliikenteelle ja kaupunkilogistiikalle. 
Liike-elämän kanssa aiheutui jännitettä, sillä muutoksen pelättiin 
aiheuttavan haittaa liiketoiminnalle. Täten keskustan laitamille 
rakennettiin kolme maanalaista pysäköintilaitosta             , 
joissa on yhteensä noin 1400 paikkaa. 

P 

P 

Lähde: muokattu  [16] [17]
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Kävelypainotteiset kadut

Sheffield on panostanut toimiviin kävely-yhteyksiin kaupungin keskus-
tassa. Kävelykatujen lisäksi kaupungissa on useita aukioita, jotka toi-
mivat kävelyalueina. Liikkuminen aukioiden ja kävelykatujen välillä on 
toteutettu kävelypainotteisilla kaduilla. Kävelyolosuhteita on parannettu  
leveillä jalkakäytävillä ja joustavilla kadunylityksillä. Kaupungin keskusta 
toimiikin esimerkkinä siitä, kuinka merkittäviä muutoksia katuympäristön 
viihtyisyyteen ja kävelyolosuhteisiin saadaan muuttamatta dramaattises-
ti liikennejärjestelyjä.

Kaupungissa on myös brändätty laadukkaimpia kävely-yhteyksiä, jotta 
ne tulisivat tunnetuiksi niin paikallisille kuin vierailijoillekin. Erittäin kor-
kealaatuinen ja tunnettu kävely-yhteys innostaa kävelemään ja tuo myös 
designia kaupunkikuvaan erilaisten oleskelualueiden, penkkien, katutai-
teen ja tapahtumien muodossa. [7]

Jo pienillä parannuksilla katuympäristön ilmettä voi 
muuttaa kävely-ystävällisemmäksi.

Kuva 29. Keskustan eri alueita 
on yhdistetty toimivasti leveillä 
jalkakäytävillä toisiinsa myös 
Peterboroughissa. Jallkakäytävien 
levennys on toteutettu poistamalla 
katutilaa autoilta ja muuttamalla 
katuja yksisuuntaisiksi.

Kuva 30. Peterboroughin Cow-
gatelta poistettiin v. 2013 kadun-
varsipysäköinti  muuttaen katu 
kävelypainotteiseksi. Keskustan 
ja rautatieaseman yhdistävä katu 
päällystettiin kävelyalueen tapaan, 
jotta autoilija tietää saapuvansa 
kävelypainotteiselle shared space 
-kadulle. Muutoksen kustannukset 
olivat noin miljoona euroa. [39] 
Kuva vas. [26].

Vision
A friendly little street, with light car 
traffic, that allows bicycles and 
pedestrians to move comfortably 
from Cathedral Square through to 
the station.

Design Objectives
The historic character of the street 
and its connections to the station 
and the city centre should be drawn 
out in the public realm by broadening 
the pavements and narrowing 
the carriageway to the minimum 
acceptable width; coordinating 
and minimising regulatory signage; 
improving the quality of lighting; 
providing on-street parking on a 
single side of the street only; 

radically rethinking the Crescent 
Bridge roundabout to create a signal 
controlled junction and capitalising 
on the space freed up to create 
development plots which can 
orientate the pedestrian towards the 
station; and rearranging the layout of 
King Street to incorporate on-street 
car parking.

Cowgate Design Characteristics

Design principles  Improve sense of connection to station and role of Cowgate as key pedestrian link
 Shift emphasis along the street from vehicles to pedestrians with narrowed carriageway and 

wider footpaths
 Create function along King Street through reorganisation of parking
 Address issue of poor termination at end of street and poor pedestrian links to station

Design components  High quality natural stone paving materials, carefully and beautifully detailed relating to 
Cathedral Square and other parts of historic core

 Carriageway to be resurfaced in natural stone materials
 Shift in emphasis along street through new parking layout, narrowed carriageway and widened 

footways
 New lighting scheme to relate to other areas of the historic core and highlights to feature 

buildings
 Revised layout to King Street to create on street parking for cars to provide function to this area
 Removal of road signage and clutter where possible

Cars and on street parking currently dominate Cowgate

25Peterborough Public Realm Strategy
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The Gold Route - brändätty kävelyreitti

Vuosina 1996–2006 rakennettu noin 1,3 km pitkä The Gold Route yh-
distää Sheffi eldin rautatieaseman kaupungin ostoskeskustaan. Useat 
erilaiset kaupunkitilat yhdistyvät reitillä toisiinsa tehden kävelystä mie-
lenkiintoista. Kullakin kaupunkitilalla on oma ilmeensä vesiaiheilla, va-
laistuksella tai kaupunkitaiteella toteutettuna. Yhteensä 47 miljoona eu-
roa maksanut hanke (sisältäen aiemmin mainitut kaupunkitilat Peace 
Gardens, Millenium Square ym.)  symboloi kaupungin kulttuuri- ja ta-
louselämää ja kaupungin teemaelementti teräs esiintyy reitin varrella 
usein. Reitti kuljettaa rautatieasemalle saapuvan vierailijan kaupungin 
toisen yliopistokampuksen läpi erilaisten puutarhojen ja aukioiden kaut-
ta uudelle ostosalueelle ja toimii näin porttina kaupungin keskustaan. [40]

Reitillä on useita kadunylityksiä, kuten heti rautatieaseman edustan vilkas-
liikenteisen nelikaistaisen kadun Inner Relief Roadin ylitys. Kadun ylitykset 
on toteutettu laadukkaasti yhtenäisellä kivetyksellä ja sujuvilla liikenne-
valoilla, joten reitti ei katkea ja jalankulkija tuntee olevansa etuoikeutettu.

Sheffi eldiin suunnitellaan myös muita jalankululle pyhitettyjä reit-
tejä Gold Routen oltua menestys. Keskustan liikkeiden liikevaihto 
on noussut uudistusten myötä 3 % vuodessa ja toimistojen vuok-
rat ovat nousseet alueen tultua vetovoimaisemmaksi. Uusi brändät-
ty reitti The Steel Route kulkee läpi tärkeimmän ostos- ja yritysalu-
een, jossa se yhdistää liiketoiminta-alueita ja hotelleja toisiinsa. [35]

Kuva 31. The Gold Route -reitti on 
pimeään aikaankin kauniisti valais-
tu, viihtyisä ja turvallinen
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100 m 

Kuva 32. Noin 1,3 km pituinen Gold Route yhdistää ydinkeskustan tärkeimmät koh-
teet rautatieaseman, yliopistokampuksen, kulttuuritoiminnot sekä ostoskeskustan 
siten, että matkan pituutta ei kävellessä edes huomaa. Kartta muokattu, [35].
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Kävely houkuttelevaksi ympäri vuoden

Pyöräväylien ja jalankulkualueiden talvihoitoa tutkittiin tarkemmin Pykälä 
II -projektin osaprojektina. Tutkimuksessa tutustuttiin Oulun, Linköpingin, 
Uumajan sekä Kööpenhaminan talvihoitoon: miten kaupungit ovat saa-
vuttaneet korkean talvihoidon tason, joka mahdollistaa pyöräilyn ja käve-
lyn läpi vuoden. 

Jokaisessa tutkimuskaupungissa keskustan kävelyalueen talvihoitoon on 
panostettu. Uumajassa, Linköpingissä sekä Oulussa kävelyalueet pide-
tään sulina lämmitysjärjestelmän avulla. Linköpingissä lämmityksen kus-
tannuksia on jaettu myös kiinteistönomistajille, sillä he maksavat tietyn 
kuukausisimman lämmitysjärjestelmän kulujen kattamiseksi. Kööpenha-
minassa kävelyalueen sulatuksessa käytetään suolaa. [41] [42] [43] [44] 
[45] [46]

Jalkakäytävien kunnossapito

Kaikissa tutkimuskaupungeissa jalkakäytävien kunnossapito kuuluu kiin-
teistönomistajan vastuulle. Talvihoidon taso jalkakäytävien kunnossa-
pidossa kuitenkin vaihtelee, sillä kaikki kiinteistönomistajat eivät hoida 
velvollisuuksien vaaditun tason mukaisesti. Linköpingissä onkin aloitet-
tu talven 2012/2013 aikana projekti, jonka tarkoituksena on kannustaa 
kiinteistönomistajia tilaamaan oman jalkakäytävän kunnossapito alueen 
urakoitsijalta. Näin jalkakäytävät olisi mahdollista kunnossapitää samaan 
aikaan kuin muu väylä ja laatutaso parantuisi. Projekti on vasta alussa, 
mutta alustavat tulokset ovat lupaavia. [46]

Kuva 33. Oulussa (vas.) keskustan 
kävelyalue pidetään sulana lämmi-
tysjärjestelmän ja Kööpenhaminas-
sa (oik.) suolauksen avulla.
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Uumaja panostaa ali- ja ylikulkujen turvallisuuteen

Uumajassa jalankulkun ja pyöräilyn kannalta tärkeimpiä ali- 
sekä ylikulkuja on lämmitetty. Näin on haluttu luoda turvallisia 
kulkureittejä esimerkiksi rautatieasemalle vievän alikulun yhtey-
teen (kuva 34). Lämmityksen avulla on joissain tilanteissa myös 
haluttu varmistaa päällysteen kunto minimoimalla mahdolliset 
aurauksesta aiheutuvat päällystevauriot. Lämmityksessä hyö-
dynnetään kaukolämmityksen kiertovettä. [41] [42]

Vaikka lämmitysjärjestelmä maksaa noin 2,5-3 kertaa enemmän 
kuin perinteiset kunnossapitomenetelmät, haluaa kaupunki pa-
nostaa tiettyjen kohteiden kunnossapitoon. Sulatusjärjestelmän 
tuomien hyötyjen katsotaan olevan kustannuksia korkeammat. 
[41] [42]

Kuva 34. Uumajassa  muun muas-
sa rautatieasemalle johtava alikulku 
on lämmitetty. Myös valaistukseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota.
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Neljä tapaa viihtyisään keskustaan

Keskustan kävelyolosuhteita voidaan kehittää eri tavoilla halutun lopputuloksen, resurssien ja nykytilan mukaan. Lähestymistapoja on 
monia, eivätkä kaikki tavat sovellu kaikkiin kaupunkeihin. Esimerkkikaupunkien toimenpidemalleista voidaan kuitenkin nostaa neljä vaihto-
ehtoa, jolla keskustan liikenne rauhoittuu, alueesta tulee viihtyisämpi ja kävelyolosuhteet paranevat:

1. Vaiheittain toteutetaan erillisiä kävelyalueita, jotka lopulta yhdistyvät muodostaen yhden kokonaisuuden

2. Toteuttaminen kävelyväylä kerrallaan yhdistäen tärkeitä kohteita toisiinsa

3. Kävelypainotteisen alueen laajentaminen yhdestä kohteesta keskustan ytimestä, esimerkiksi torialueelta, katu-

osuus kerrallaan

4. Autoliikenteen vähentäminen liikennejärjestelmämuutoksilla ja kävelyolosuhteiden ”luonnollinen” parantuminen 

ydinkeskustassa autoliikenteen rauhoittuessa
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Kävelyä tukeva pyöräily
Pyörällä tulee päästä ydinkeskustaan

Kävelykeskustaa tukevan pyöräliikenteen pääpaino on keskustan saa-
vutettavuudessa. Jotta pyöräliikenteestä tulisi sujuva ja keskustan 
liike-elämää ja kävelykeskustan toimintaa tukeva kulkutapa, on pyörä-
liikenteen pääsy keskustaan taattava. Sujuvien, kävelykeskustaan johta-
vien väylien lisäksi tärkeässä roolissa ovat lyhytaikaiset pyöräpysäköin-
tipaikat, jotka mahdollistavat ostosasioinnin pyörää käyttäen. Keskustan 
muodosta, tilaratkaisuista ja kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrästä riip-
puu, sallitaanko pyöräily kävelyalueella ja onko sille asetettu esimerkiksi 
aikarajoituksia.

Kuva 35. Delftin pyörätieverkko 
tukee nopeaa ja sujuvaa keskus-
taan pääsyä ja ostoskeskustassa 
asiointia. Kattava pyörätieverkosto 
vie suoraan kävelykeskustaan 
asuinalueilta  [47muokattu].

Keskustan tulee olla saavutettava pyörällä 
nopeiden ja suorien yhteyksien avulla.

                    Seudullinen pyörätieverkosto 
                    Kaupungin pyörätieverkosto 
                    Kävelykeskusta 
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Kuva 36. Lundissa katuun on ma-
teriaalierolla merkitty kulkutapojen 
omat tilat (vas.). Tämä aiheuttaa 
aika-ajoin lieviä konfl ikteja. Oden-
sessa (oik.) pyöräily kävelyalueella 
on sallittu kauppojen ollessa kiinni 
klo 21–09. 

Pyöräilyn salliminen kävelykadulla

Eurooppalaisissa kaupungeissa pyöräilyn salliminen kävelyalueella on 
tapauskohtaista ja riippuu usein keskustan muodosta ja vaihtoehtoisten 
reittien saatavuudesta. Pyöräily saatetaan sallia, mikäli sen kieltäminen 
aiheuttaa pyöräilijöille merkittävän kierron keskustan läpi ajamiseen. Mi-
käli pyöräily sallitaan, voidaan pyöräilijöille erottaa materiaalierolla oma 
alueensa kadulla. Alueen erottaminen voi kuitenkin olla vain suuntaa-
antavaa, eli kävelijöiden on kuitenkin sallittua kävellä pyöräilijöille tarkoi-
tetulla alueella. Materiaalierottelu saattaa selkeyttää tilan jakoa, mutta 
oman alueen antaminen voi myös aiheuttaa konfl ikteja kävelijöiden ja 
pyöräilijöiden välille, sillä samassa tilassa liikkuen kulkutavat ottavat 
toisensa paremmin huomioon. Usein pyöräilijöille onkin Alankomaissa 
liikennemerkillä ilmoitettu heidän olevan kävelyalueella vieraina. Tällöin 
pyöräilijän tulee ajaa jalankulkijoiden ehdoilla heidän liikkeisiinsä nopeu-
tensa sovittaen. [4] [5]

Pyöräily sallittu  
kävelylalueella

Käytäntö Syyt

Lund 
(SE)

Linköping 
(SE)

Delft 
(NL)

Groningen 
(NL)

Odense 
(DK)

Materiaalilla erotetut alueet, 
pyöräilijä sopeuttaa nopeutensa 
kävelijöihin

Pyöräilijä taluttaa pyöräänsä 
kävelyalueella

Ei materiaalilla merkittyjä omia 
alueita: pyöräilijät saavat ajaa, 
mutta ovat alueella vieraina so-
peutuen kävelijöiden liikkeisiin

Pyöräily kielletty päiväsaikaan, 
sallittu illalla kauppojen sulkeu-
duttua

Pyöräily kielletty päiväsaikaan, 
sallittu illalla kauppojen sulkeu-
duttua

ei/kyllä

ei/kyllä

kyllä

ei

kyllä
Kieltäminen aiheuttaisi kohtuutto-
man kierron: pelkona autoliiken-
teen lisääntyminen

Ei merkittävää lisämatkaa kiertää 
kävelykatu pyöräväylää pitkin

Pyöräilijöiden ostovoima kau-
pungissa suuri, eikä sitä haluta 
menettää

Päivisin kadut jalankulkijoille, 
ilta-, yö- ja aamuaikaan pyöräilijät 
voivat käyttää reittiä nopeana 
oikoreittinä keskustan läpi

Päivisin kadut jalankulkijoille, 
ilta-, yö- ja aamuaikaan pyöräilijät 
voivat käyttää reittiä nopeana 
oikoreittinä keskustan läpi
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Kuva 37. Ilmaista vartioitua 
pysäköintiä Delftin kävelyalueen 
tuntumassa.

Pyöräpysäköinti ostosalueen läheisyydessä

Keskustassa tarvitaan niin lyhytaikaista kuin pitkäaikaista pyöräpysäköintiä. Aivan kä-
velyalueen reunamilla tai kävelyalueella on tarve lyhytaikaiselle pysäköinnille. Tärkeää 
on, että pyöräpysäköintipaikat sijaitsevat riittävän lähellä kävelyaluetta, ja pysäköinti-
ratkaisu on helppo ja nopea käyttää. Vaikka pyörällä ajaminen kävelykeskustassa olisi 
kielletty, odottaa pyöräilijä silti voivansa pysäköidä pyöränsä lähelle kauppoja. Arvion 
mukaan ihmiset kävelevät mieluusti vain 100–150 metrin säteellä pysäköidyn pyörän-
sä ympäristössä ja asioidessaan tätä pidemmälle, ottavat pyörän mukaansa. Täten 
kävelykeskustassa on tärkeää tarjota turvallisia vartioituja ja vartioimattomia pyöräpy-
säköintimahdollisuuksia riittävän tiheään. [48]

Kuva 18. Linköpingin kävelykeskustassa pyöräily on kielletty. Pyöräpysäköintipaikkoja 
on kuitenkin tarjolla aivan kävelyalueen ympäristössä. [49, muokattu].

Kävelykatu, pyöräily kielletty 
 

Katu, jolla suositus pyörien etuajolle 
(Cykelfartsgata) 
 

Pyöräpysäköinti 
 
 

Pääpyöräväylä 
 

Sekaliikenne 
 

Paikallinen pyöräväylä 
 

Sekaliikenne 
 

Cykelfartsgatan tarve 
 

Eritasoliittymä 
 

Kansallinen reitti 
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Kuva 38. Delftissä on maksulli-
sia ja vartioituja pysäköintihalleja 
myös polkupyörille (oik.). Delftin 
pyöräpysäköintilaatikot on sijoitettu 
asuinalueille korvaamaan vanhoista 
rakennuksista puuttuvaa asukas-
pyöräpysäköintiä (vas.).

Maksullinen pyöräpysäköinti

Alankomaissa pyörävarkaudet ovat ongelma, joten vartioitua pyöräpysäköinti tarvitaan. Periaate on pitää 
vartioidutkin pysäköintipaikat maksuttomina, mutta aina se ei kustannussyistä ole mahdollista. Pyöräily-
kaupunki Delftissä on tarjolla niin maksutonta kuin maksullista vartioitua pysäköintiä. Maksullista pysä-
köintiä on aivan kävelykeskustan ympärillä, rautatieasemalla sekä autoille tarkoitettujen pysäköintilaitos-
ten yhteydessä. Maksulliset pysäköinnit ovat kattavasti auki aamusta yöhön. Esimerkiksi Southpoortin 
pysäköintilaitoksen vartioutua, maksullista pyöräpysäköintipalvelua pyörittävät pitkäaikaistyöttömät. Tä-
ten pysäköinnistä on saatu myös sosiaalista hyötyä yhteiskunnalle.

Toisena maksullisena ratkaisuna kaupungissa ovat pyörälaatikot (Tromos), jotka ovat kunnan rakentamia, 
mutta niitä operoi yksityinen yritys. Pyörälaatikoita on sijoitettu asuinalueille ja niihin voi ostaa muun mu-
assa kuukausikortin.



188

Pyöräliikenteen periaatteet

Pyörä on erinomainen tapa liikkua autoliikenteeltä rauhoitetussa keskustassa. Pyörä on verrattain nopea, hiljai-
nen, saasteeton ja vähän tilaa vievä. Oikein suunniteltuna pyöräliikenne ei aiheuta ongelmia kävelykeskustaan, 
vaan toimii keskustan liike-elämän tukijana ja yhtenä keskustaan saapumisen pääkulkutapana. Toimivan pyö-
räliikenteen suunniteluperiaatteita ovat

1. Keskustan on oltava saavutettavissa pyörällä (toimiva infrastruktuuri ja verkosto)

2. Pyöräliikenne voi toimia myös kävelyalueella oikein järjestettynä (pyörät vieraina)

3. Pyöräpysäköinti järjestettävä ydinkeskustaan (lyhytaikainen ja pitkäaikainen)
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Joukkoliikenteen toimivuus keskustassa
Tärkeintä saavutettavuus ja esteettömyys

Ostoskeskustaan suuntautuvassa joukkoliikenteessä tärkeintä on kes-
kustan saavutettavuus helposti ja nopeasti. Hyvä saavutettavuus ja su-
juva matka hyödyttävät sekä matkustajaa että keskustan liike-elämää. 
Riittävä pysäkkien määrä, pysäkkien laatu, vuorovälien riittävä tiheys 
sekä vaihtoyhteydet lisäävät joukkoliikenteen kilpailukykyä ja kannusta-
vat saapumaan keskustaan joukkoliikennettä käyttäen.

Ydinkeskustassa joukkoliikenteen liikennemääristä riippuu, aiheuttaako 
joukkoliikennekatu estevaikutusta kävelyalueelle. Tällöin on punnittava, 
painotetaanko keskustassa enemmän saavutettavuutta vai alueen viih-
tyisyyttä vai päädytäänkö kompromissiin.

Kuva 40. Joukkoliikennekadun 
ylitys kahden kävelyalueen välillä 
Lundissa (yllä). Päällysteen jatkumi-
nen laadukkaana antaa mielikuvan 
kävelyalueen jatkumisesta. Shef-
fi eldin joukkoliikennekatu Leopold 
Street (alla) on totetutettu shared 
space-tilana, eikä se aiheuta jalan-
kulkijoille estevaikutusta.

Kuva 39. Lundin bussilinjat takaa-
vat erinomaisen pääsyn kävelyalu-
eelle joukkoliikenteellä. [50]

Kävelyalue 
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Joukkoliikenteen järjestäminen voi olla 
kompromissi viihtyisyyden ja kävelymatkojen 
pitenemisen välillä.

Kuva 41. Linköpingin kävelyalu-
etta halkova bussikatu dominoi 
aluetta, ja se tullaankin muutta-
maan kävelykaduksi. Yllä: ennen, 
alla: havainnekuva tulevasta [13].

Tasapainottelua estevaikutuksen kanssa

Kävelykeskustan suunnittelu on tasapainottelua viihtyisyyden ja jouk-
koliikenteen tehokkuuden ja saavutettavuuden kanssa. Linköpingissä 
keskustan kävelyaluetta halkoo joukkoliikennekatu. Tällä hetkellä kadulla 
on tärkeä rooli  kaupungin joukkoliikenteessä, mutta  aluetta ei mielletä 
kävelypainotteiseksi bussien aiheuttaessa alueelle suuren estevaikutuk-
sen. Täten katu tullaan muuttamaan täysin kävelykaduksi. Bussiliikenne 
siirretään etelämmäksi saman suuntaiselle kadulle.

Päätös tulee yhtenäistämään kävelyaluetta. Samalla  se kuitenkin vai-
kuttaa myös keskustan saavutettavuuteen bussiliikenteen siirtyessä pois 
aivan keskustan ytimestä. Järjestelyn avulla kävelymatkat joukkoliiken-
nevälineeseen pidentyvät kävelyalueelta, mutta kävelykeskusta eheytyy 
ja tulee viihtyisämmäksi.
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Ostosalueiden yhdistettävyys ilmaislinjalla

Sheffi eldissä on lukuisia toisistaan erillään sijaitsevia ostosalueita, jotka 
on yhdistetty toisiinsa kävelypainotteisin kaduin. Ostosalueet on kuiten-
kin haluttu yhdistää toisiinsa yhä paremmalla palvelutasolla liike-elämän 
kukoistamisen tukemiseksi, joten ostosalueiden välillä on vuodesta 2007 
liikennöinyt myös ilmainen bussilinja ”FreeBee”. Ostoalueiden lisäksi linja 
yhdistää toisiinsa muita suosittuja keskustan kohteita, kuten yliopiston ja 
keskustan Winter Gardensin. Linjaa liikennöidään aamu- ja iltaseitsemän 
välillä 7 minuutin vuorovälillä. Ilmaislinjan suosio ensimmäisenä vuote-
naan ylitti kaikki odotukset. Ennustetun 350 000 matkustajan sijaan linjaa 
käytti yli 400 000 matkustajaa, joista yli 80 % oli erittäin tyytyväisiä linjan 
palvelutasoon. [51] [52]

Kuva 42. Sheffi eldin ilmaisbussilin-
ja yhdistää useita ostoskeskittymiä 
toisiinsa ja edistää keskustan vetoi-
voimaisuutta ja saavutettavuutta. 
[53]
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Autoliikenne keskustassa
Sujuvasti kehällä, vain tarpeesta keskustaan

Autoliikenteen järjestäminen kävelyalueen ympärillä vaatii rohkeita rat-
kaisuja. Mikäli keskustassa halutaan suosia kävelijöitä, tulee autoliiken-
nettä rajoittaa tietyillä alueilla. Toimivan kävelyalueen ympärillä ydin-
keskustassa autoliikennettä on rauhoitettava hidaskaduin ja autottomin 
aluein. Tärkeää on kuitenkin luoda toimiva pysäköintikehä alueen ympä-
rille sekä nopea kehätie kaupungin ulkopuolelle kuljettamaan ohikulku-
liikenne kaupungin ja keskustan ohi. Keskustan autoilua tulee vähentää 
myös muiden kulkutapojen kilpailukykyä kasvattamalla sekä huolehti-
malla toimivista matkaketjuista. Myös jakeluliikenteen järjestäminen kä-
velyalueella tulee huomioida.

Kuva 43. Peterboroughilla on kes-
kustan kiertävä ja nopea ohikulku-
kehä, joka mahdollistaa vähäisen 
läpiajon kaupungin keskustaan 
rauhoittaen sen liikennettä. [25] Kuva 44. Autoliikenteen järjestämi-

nen keskustassa.

Moottoritie 
Päätieverkko 
Merkittävä kantatie (mm. Bourges Boulevard) 
Sivutie 
Peterboroughin alueraja 
 

Rautatie 
 

Joki 
 

Keskusta 2 km 

• Liikenteen rauhoittaminen 

• Autoliikenteen vähentäminen 

• Toimiva pysäköinti 

• Hidaskadut 

• Autottomat alueet 

• Keskustan kehä 

• Kilpailukykyiset muut kulkutavat 

• Park and ride 

• Pysäköintikehä 

• Jakeluliikenne 

• Ohjaava hinnoittelu 

• Eri pysäköintitarpeiden huomiointi 

• Matkaketjut 
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Pysäköintikehän sijoittelu ja liikenteen siirtäminen

Ydinkeskustaa ympäröivän pysäköintikehän sijaintiin tulee kiinnittää 
huomiota. Kehän ei tule sijaita liian lähellä kävelyaluetta suurien liiken-
nemäärien vuoksi, mutta kuitenkin riittävän lähellä sujuvan pysäköinnin 
mahdollistamiseksi.

Tällä hetkellä Lundin keskustan pysäköintikehä kulkee ostoskeskus-
tan laitamilla rautatieaseman edustalta. Liikennemäärät ovat liian suu-
ret kävelyalueen ja rautatieaseman väliselle kadulle. Katu muutetaankin 
joukkoliikennekaduksi. Kehätien muutos aiheuttaa liikenteen siirtymistä 
toisaalle, johon täytyy varautua rakenteellisin muutoksin, liikennevalo-
ohjausta säätämällä sekä meluseinämien rakentamisella asutusalueella. 
Rautatieaseman edustan kadun sulkeminen henkilöautoliikenteeltä tulee 
aiheuttamaan liikennemäärien kasvua ympäristön liikenneverkolle, mutta 
alueen kokonaisliikennemäärä voi myös vähentyä. Kun kehätie siirretään 
sille sopivampaan paikkaan, parantaa se kulkuyhteyksiä rautatieasemal-
le sekä poistaa kävelyltä estevaikutuksen. Myös henkilöautoliikenteestä 
tulee nopeampaa ja sujuvampaa ja pysäköintikehästä tehokkaampi ja 
toimivampi. [1]

Kuva 45. Zürichissä Sveitsissä 
suljettiin keskustaa halkova  katu, 
jonka iltapäivän huipputunnin liiken-
nemäärä vuonna 2004 oli noin 960 
ajoneuvoa tunnissa. Katu muu-
tettiin joukkoliikenteelle ja pyörille 
sallituksi. Kaksi vuotta  muutoksen 
jälkeen alueen liikennemäärä oli 
laskenut 8 %. [54]

Kuva 46. Lundin pysäköintikehä 
linjataan uudelleen keskustaa 
paremmin palvelevaan paikkaan. 
Sininen katkoviiva on kehän uusi 
sijainti, punainen vanha.
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Kävelyalue 
 
Suljettava osa 
pysäköintikehää 
 
Uusi osa pysäköintikehää 

        D i e  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  f ü r  d e n  d u r c h g e h e n d e n  Ve r k e h r  4

Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r k e h r s
2 J a h r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  w a r e n  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r k e h r s  
i n  d e r  Ab e n d s p i t z e , ü b e r  a l l e  g e m e sse n e n  L i n i e n  u n d  ü b e r  d i e  g e s a m t e n  Me s s s t r e c k e n  g e s e h e n , p r a k t i s c h  g l e i c h  
g r o s s  w i e  v o r  d e r  Sp e r r e , t r o t z  d e n  B a u s t e l l e n  2  J a h r e  n a c h h e r .  Au c h  a u f  d e n  e i n z e l n e n  Te i l s t r e c k e n  d e r  L i n i e n  
w a r e n  d i e  Re i s e z e i t -  D i f f e r e n z e n  k l e i n .  
Vergleich unmittelbar nach der Sperre/2 Jahre nach der Sperre 
B a u s t e l l e n
D a s  m i t t l e r e  L i m m a t q u a i  w a r  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e  u n d  2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  g e s p e r r t , v e r g l e i c h b a r  w a r  
n u r  d e r  Ei n f l u s s  u n t e r s c h i e d l i c h e r  B a u s t e l l e n .  U n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  w u r d e  a m  
B a h n h o f p l a t z , a n  d e r  Si h l b r ü c k e / Si h l s t r a s s e  u n d  a n  St o c k e r s t r a s s e / B l e i c h e r w e g  g e b a u t , 2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  
a n  d e r  Wa l c h e b r ü c k e , a m  L i m m a t q u a i  u n d  a n  d e r  G e s s n e r b r ü c k e / U s t e r i b r ü c k e .  
Fa h r z e u g f r e q u e n z e n
U n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  w u r d e n  i n  e i n e r  Ab e n d s p i t z e  a n  a l l e n  Me s s s t e l l e n  i n  d e r  In -
n e n s t a d t  ( a u s g e n o m m e n  a u f  d e r  Wa l c h e b r ü c k e )  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Fa h r z e u g f r e q u e n z e n  v o n  3 1 ’ 64 9 Fz / h  g e m e s s e n , 
2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  w a r e n  e s  2 9 ’ 0 1 6Fz / h , u m  - 2 63 3  Fz / h  o d e r  u m  - 8 . 3 %  w e n i g e r  a l s  u n m i t t e l b a r  n a c h h e r .  D i e  
Fa h r z e u g f r e q u e n z e n  i n  d e r  Ab e n d s p i t z e  e n t s p r a c h e n  e t w a  d e r  L e i s t u n g , d a s  St r a s s e n s y s t e m  i n  d e r  In n e n s t a d t  w a r  
d e s h a l b  2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  u m  c a .  - 8 . 3 %  w e n i g e r  l e i s t u n g s f ä h i g .  So w o h l  l i n k s  w i e  r e c h t s  d e r  L i m m a t  w u r d e n  
d i e  b e n a c h b a r t e n  u n d  e n t f e r n t e n  Al t e r n a t i v r o u t e n  z u m  L i m m a t q u a i  w e n i g e r  b e f a h r e n .  
Fa h r z e u g s t a u
U n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  s t a n d e n  i n  e i n e r  Ab e n d s p i t z e  i n  d e n  k r i t i s c h e n  K n o t e n  d e r  
In n e n s t a d t  i m  D u r c h s c h n i t t  1 3 4 7 Fa h r z e u g e n  i m  St a u , 2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  w a r e n  e s  1 62 4  Fa h r z e u g e , u m  2 77 
Fa h r z e u g e  o d e r  u m  c a .  2 0 . 6%  m e h r .  
Fa h r z e u g b e l a s t u n g
D i e  Fa h r z e u g b e l a s t u n g  2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  i n  d e r  In n e n s t a d t  w a r  u m  - 2 3 5 6Fz / h  o d e r  
u m  c a .  - 7. 1 %  k l e i n e r  a l s  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e .  D e m n a c h  w u r d e  d u r c h  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B a u s t e l l e n s i -
t u a t i o n e n  Fa h r z e u g v e r k e h r  i n  h o h e m  Ma s s  u n d  w e i t r ä u m i g  a u s  d e r  In n e n s t a d t  v e r d r ä n g t .  
Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r k e h r s
2  J a h r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i  w a r e n  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r -
k e h r s  i n  d e r  Ab e n d s p i t z e , ü b e r  a l l e  g e m e s s e n e n  L i n i e n  u n d  ü b e r  d i e  g e s a m t e n  Me s s s t r e c k e n  g e s e h e n , w e s e n t l i c h  
k l e i n e r  a l s  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e .  Au c h  a u f  d e n  e i n z e l n e n  Te i l s t r e c k e n  d o m i n i e r t e n  n e b e n  d e n  u n v e r ä n d e r -
t e n  Re i s e z e i t e n  d i e  Re i s e z e i t -  Re d u k t i o n e n , e s  g a b  k e i n e  s t a t i s t i s c h  s i g n i f i k a n t e n  Re i s e z e i t -  Z u n a h m e n .  
Fazit
D e r  Ve r k e h r s a b l a u f  i n  d e r  In n e n s t a d t  u n m i t t e l -
b a r  n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i :  
- L e i s t u n g , u n d  B e l a s t u n g  d e s  Fa h r z e u g v e r -

k e h r s  w a r e n  l e i c h t  h ö h e r  a l s  v o r h e r , d e r  St a u  
w a r  e t w a s  k l e i n e r .  Mi t  d e r  n e u e n  We g w e i -
s u n g  ü b e r  d i e  b e n a c h b a r t e n  Al t e r n a t i v r o u t e n  
u n d  d e n  a n g e p a s s t e n  L i c h t s i g n a l a n l a g e n  
w u r d e  d e r  Fa h r z e u g v e r ke h r  b e w ä l t i g t  u n d  
n i c h t  v e r d r ä n g t .  

- Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r k e h r s  w a r e n  
l e i c h t  h ö h e r  a l s  v o r h e r , a b e r  l i n k s  d e r  L i m m a t  
g a b  e s  v o r h e r  n o c h  k e i n e  B a u s t e l l e n -  B e h i n -
d e r u n g e n , r e c h t s  d e r  L i m m a t  f ü h r t e  d e r  z u -
s ä t z l i c h e  Ve r k e h r  a u f  d e n  Al t e r n a t i v r o u t e n  z u  
B e h i n d e r u n g e n .  

D e r  Ve r k e h r s a b l a u f  i n  d e r  In n e n s t a d t  2  J a h r e  
n a c h  d e r  Sp e r r e  i m  m i t t l e r e n  L i m m a t q u a i :  
- L e i s t u n g  u n d  B e l a s t u n g  d e s  Fa h r z e u g v e r -

k e h r s  w a r e n  d e u t l i c h  n i e d r i g e r , d e r  St a u  
d e u t l i c h  h ö h e r  a l s  v o r h e r .  G e g e n ü b e r  v o r h e r  
w u r d e  Fa h r z e u g v e r k e h r  w e i t r ä u m i g  v e r d ä n g t .  
D i e  U r s a c h e n  w a r e n  n e u e  B a u s t e l l e n  a n  L i m -
m a t q u a i  u n d  G e s s n e r b r ü c k e / U s t e r i b r ü c k e , 
a b e r  v o r  a l l e m  a n  d e r  Wa l c h e b r ü c k e .  D a s  b e -
l e g t  d e r  Ve r g l e i c h  u n m i t t e l b a r  n a c h  d e r  Sp e r -
r e / 2  J a h r e  n a c h  d e r  Sp e r r e .  

- Re i s e z e i t e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  Ve r k e h r s  w a r e n  
e t w a  g l e i c h  w i e  v o r h e r , w e i l  a u f  d e n  Al t e r n a -
t i v r o u t e n  r e c h t s  d e r  L i m m a t  d e r  z u s ä t z l i c h e  
Ve r k e h r  f e h l t e .  

Fa h r z e u g v e r k e h r  i n  d e r  In n e n s t a d t
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Kuva 47. Lunda Länken mahdol-
listaa pendelöinnin keskustan 
ulkopuolella olevaan työpaikkakes-
kittymään junalla ja bussilla. [57]

Kilpailukykyiset kulkutavat

Henkilöauton käyttöä keskustassa voidaan vähen-
tää tarjoamalla esimerkiksi työmatkaliikenteeseen 
kilpailukykyisiä vaihtoehtoja ja matkaketjuja. Lundin 
joukkoliikenteen ylpeys on tehokas bussilinja Lun-
da Länken, jonka reitti ohittaa lähes puolet Lundin 
työpaikoista. Reitillä on 6 km eroteltua bussikatua 
ja päivittäin noin 6000 matkustajaa. Suuri osa mat-
kustajista saapuu junalla Lundin rautatieasemalle ja 
jatkaa siitä työpaikalleen Lunda Länken -bussiyhtey-
dellä. Linjan asiakkaat käyttävät työmatkallaan sa-
maa matkakorttia junaan ja työmatkabussiin, joten 
matkaketjusta on tehty sujuva. Reitille on suunnitel-
tu tulevaisuudessa raitiotietä. [55] [1]

Park and ride tarjoaa vaihtoehdon oman auton käy-
tölle keskustassa. Sheffi eldissä oman auton käytön 
ja joukkoliikenteen yhdistäminen on mahdollista 
useissa sijainneissa keskustan ulkopuolella. Useim-
mat turvallisista, videovalvonnalla ja henkilökunnal-
la varustetuista pysäköintipaikoista ovat ilmaisia ja 
palvelun käyttäjä maksaa vain bussi- tai raitiovau-
nulipun pysäköinnistä keskustaan. Joukkoliikenteen 
vuoroväli park and ride -pysäkeillä on noin 10 mi-
nuuttia. Palvelua käyttämällä on mahdollista säästää 
keskustan pysäköintimaksuissa sekä välttää kes-
kustan ruuhkat ja pysäköintiin kuluva aika. [56]

Kuva 48. Sheffi eldin Park and ride 
vähentää yksityisautoilua  keskus-
tassa tarjoamalla erotyisesti pende-
löijille sujuvat joukkoliikenneyhtey-
det keskustan laitamilta. [56]
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Kuva 49. Vas. Automaattipollarit tunnistavat 
bussit ja luvan saaneet henkilö- ja jakeluautot. 
Delftissä. Kesk.: Alankomaissa keksitty säh-
köllä toimiva  Cargohopper -jakeluauto hoitaa 
jakelun ydinkeskustassa [61]. Oikea: Gronin-
genissa jakeluliikenteen pääsyä kävelykeskus-
taan on rajoitettu aikarajoituksella.

Jakelu ja tavaroiden nouto kävelykeskustoissa

Kävelyalue tulee rauhoittaa moottoriajoneuvoliikenteeltä, mutta jakelu-
autojen pääsy alueelle on kuitenkin mahdollistettava. Keskustassa teh-
täviä toimia jakeluliikenteen toimivuuden ja keskustan viihtyvyyden pa-
rantamiseksi ovat muun muassa: [58]

•	 Aikaikkunat

•	 Matalapäästövyöhykkeet

•	 Kaluston rajoitukset

•	 Täyttöasteen valvonta

•	 Purkamiseen ja pysäköintiin liittyvät keinot

•	 Yritysten välinen yhteistyö

Alankomaiden Utrechtissa perustettiin ympäristöystävällinen vyöhyke 
vuonna 2007. Vyöhykkeelle saavat ajaa vain ne ajoneuvot, joiden moot-
tori ja päästöt täyttävät annetut vaatimukset [58]. Myös Ruotsin Lundin 
keskusta on ympäristövyöhykettä. Vyöhykkeelle ajoon on vaatimuksia yli 
3,5 tonnisille ajoneuvoille sekä ajoneuvon iän ja päästöjen mukaan [59].

Utrechtissa on käytössä myös keskustan yhteislastauskeskus, jossa eri 
toimijoiden tilaamia kuljetuksia on yhdistelty samaan jakeluautoon. Yh-
teislastauskeskus vähentää tyhjänä ajon tarvetta ja jakeluliikennettä kes-
kustassa [60].

Delftin kävelykeskustaan autolla pääsy on estetty automaattisilla pol-
lareilla. Kävelyalueen sisäänajoreitit on varustettu jakelua ja muita eri-
koiskuljetuksia varten sisäpuhelimilla, joista pollareiden laskua voidaan 
pyytää. Hätäajoneuvot ja jakeluautot on ohjelmoitu ajoneuvoon kiinnitet-
tävällä lähettimellä pääsemään pollareiden ohi automaattisesti. Kävely-
alueella sallittua on [16]:

•	 Ajaa vain kävelyvauhtia

•	 Nouto ja saatto sisäänajopisteillä

•	 Tavaroiden lastaaminen sisäänajopisteillä

•	 Saada erikoislupa alueelle ajamiseen 30 minuutiksi muulloin, paitsi 
perjantai-iltaisin klo 18.00–21.00 ja lauantaisin kello 11.00–17.00

•	 Tapahtumien aikaan kävelykeskustaan ei ole luvallista ajaa ajoneu-
volla.

Lundissa kävelykeskustaan ajaminen on sallittua, mikäli ajoneuvon 
omistaja asuu kävelykadulla ja hänellä on nimetty pysäköintipaikka kä-
velyalueella. Ilman nimettyä paikkaa keskustaan ajaminen ei ole sallittua 
edes tavaroiden viemistä tai noutoa varten. [1]
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Keskustan saavutettavuus olennaista

Keskustan on tärkeä olla saavutettavissa myös henkilöautolla. Toimivan 
pysäköintipolitiikan avulla voidaan minimoida tyhjää pysäköintipaikkaa 
etsivän liikenteen määrä, välttää asiointiliikennettä rajoittavaa pitkäai-
kaista pysäköintiä alueella, jonne sitä ei haluta, sekä saavuttaa pysä-
köintipaikkojen kapasiteetin optimaalinen hyödyntäminen. On tärkeää 
ottaa pysäköinnin suunnittelussa huomioon pysäköinnin kohderyhmä. 
Keskustan asukkaat, vierailijat ja työssäkävijät vaativat keskenään eri-
laisia pysäköintiratkaisuja. Viihtyisät ja mielenkiintoiset kävelyreitit hie-
man kauempanakin sijaitsevasta pysäköinnistä ydinkeskustaan saavat 
matkan tuntumaan todellista lyhyemmältä ja tekevät myös etäämpänä 
sijaitsevista pysäköintilaitoksista houkuttelevampia. Myös pysäköinti-
laitoksen viihtyisyys on merkittävä palvelutasotekijä. Usein pysäköinti-
rajoitusten pelätään vaikuttavan negatiivisesti keskustan liike-elämään. 
Toimivan pysäköintipolitiikan avulla keskustan saavutettavuus kuitenkin 
paranee.

Autopysäköintijärjestelyt

Kuva 50. Pysäköinnin hallinnan kei-
noin voidaan  vähentää pysäköinti-
tarvetta jopa 30 %. [62] [63]

Kuva 51. Tapoja eri pysäköintitar-
peiden täyttämiseen keskustassa 
esimerkkikaupungeissa.

Asukkaat 
• Maksullinen kadunvarsipysäköinti, n. 1 

paikka/talous (paikkoja rajoitetusti) 
• Maksullinen pysäköintipaikka 

pysäköintilaitoksessa 
• Ei taetta saada paikkaa asunnon vierestä 

Työntekijät 
• Kannustetaan saapumaan keskustaan 

vaihtoehtoisella kulkutavalla 
• Keskustassa ei yrityksillä juurikaan omia paikkoja 
• Kadunvarsipysäköinnin aikarajoitus ei mahdollista 

pysäköintiä työpäivän ajaksi: työntekijöiden 
pysäköinti laitoksessa 

Vierailijat 
• Lyhytaikainen kadunvarsipysäköinti asiointiin 
• Pidempiaikainen asiointi: pysäköintilaitokset 
• Tehokas pysäköintikehä paikan nopeaan 

löytymiseen 

Pysäköinnin järjestäminen case-
kaupungeissa 

Vähentävä vaikutus pysäköintipaikkatarpeeseen

Vuorottaispysäköinti 10 % 20 % 30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

30 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 % 15 %

15 %

15 %

10 %

10 %

10 %

5 %

5 %

5 %

MatalaKeskitasoaKorkea

Pysäköinnin rajoittaminen

Maksiminormit

Kävely- ja pyöräilyolosuhteiden 
parantaminen

Lisää olemassa olevien pysäköinti-
paikkojen kapasiteettia

Maksullinen pysäköinti

Pyöräpysäköinnin parantaminen

Tiedotuksen ja markkinoinnin 
parantaminen

Tutkimustietoon perustuvien ja 
joustavien normien käyttöönotto
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Kuva 53. Invapysäköintiä ja ly-
hytaikaista kadunvarsipysäköintiä 
Lundissa

Kuva 52. Vuorottaispysäköinnin 
avulla on mahdollista vähentää 
pysäköintitarvetta 10–30% verrat-
tuna tilanteeseen, jossa asukkaille 
ja työpaikoille on varattu omat, 
merkityt paikat [62] [63]. Kuvassa 
esitetty eri toimintojen pysäköinnin 
vuorokausivaihteluja.

Aikarajoitukset ja vuorottaispysäköinti

Useimmat Lundin keskustan vähäisistä kadunvarsipysäköintipaikoista 
ovat joko 15 tai 30 minuutin maksullisia pysäköintipaikkoja. Ratkaisu tar-
joaa mahdollisuuden tavaroiden tai ihmisten noudolle kävelykeskustan 
läheltä, mutta ei auton säilyttämiselle pidempiä aikoja. Pidempiaikaista 
pysäköintiä löytyy kaupungin omistamista pysäköintilaitoksista. Myös 
invapysäköinti on Lundin keskustassa luvallista ainoastaan 3 tuntia ker-
rallaan. Invapaikat asukkaille käsitellään erikseen yksittäistapauksina. [1]

Lundin keskustan autopysäköinti on pääasiassa tarkoitettu asukkaille ja 
vierailijoille. Suurin osa pysäköintipaikoista on pysäköintilaitoksissa, jon-
ne myös työntekijöitä suositetaan jättämään autonsa. Useimmat kadun-
varsipaikat eivät sovellukaan työntekijöiden pitkäaikaiseen pysäköintiin 
aikarajoitusten vuoksi. 

Pysäköintiä saadaan tehostettua, kun sama pysäköintipaikka palvelee 
useampaa käyttäjää, käyttäjäryhmää tai toimintoa. Jos kaikille käyttäjille 
tarjottaisiin henkilökohtainen pysäköintipaikka, kasvattaisi tämä yleistä 
pysäköintitarvetta. [62] Esimerkiksi asuinalueiden maksulliseen kadun-
varsipysäköintiin ei tarjota Linköpingissä nimettyä paikkaa, vaan paik-
ka tulee etsiä muutaman korttelin alueelta asuintalon ympäriltä. Mikäli 
asukas tahtoo nimetyn pysäköintipaikan, tulee hänen vuokrata sellainen 
hieman kauempaa pysäköintilaitoksesta. [2] Lundissa yöaikaan ilmaiset 
asukaspaikat ovat päivisin vierailijoiden käytössä, kun asukkaat siirtävät 
autonsa pois. [1]

17 
 

 

2.2.3 Vuorottaispysäköinti 

Pysäköintialueiden mahdollisimman tehokkaan käytön mahdollistamiseksi voidaan hyödyntää niin 
sanottua vuorottaiskäytön periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että sama pysäköintipaikka palvelee 
kahta tai useampaa erilaista käyttäjäryhmää tai määränpäätä,  joiden pysäköintihuiput sijoittuvat 
eri aikaan vuorokaudesta. Esimerkiksi toimisto voi jakaa pysäköintipaikkansa ravintolan tai teatte‐
rin kanssa, sillä niiden  työntekijät  ja asiakkaat  tarvitsevat pysäköintipaikkoja eri aikaan päivästä. 
Jos  yhtä pysäköintipaikkaa  käyttää useampi  autoilija,  voi  yleinen pysäköintitarve olla pienempi, 
kuin jos kaikille käyttäjille tarjottaisiin oma henkilökohtainen pysäköintipaikka. (Litman 2005, Sve‐
riges Kommuner och Landsting 2013) Kuvassa 2.3 on esitetty pysäköinnin  tyypilliset vuorokausi‐
vaihtelut erilaisille toiminnoille Litmanin (2006) mukaan.  

 

Kuva 2.3 Pysäköinnin vuorokausivaihtelu vaihtelee eri toimintojen mukaan. Huipputuntien osuessa 
eri vuorokauden ajalle, voidaan pysäköintialueita jakaa eri toimintojen kesken. (muokat‐
tu Litman 2006) 

Kadunvarsipysäköinti edustaa lähes aina vuorottaispysäköintiä, sillä paikat ne on yleensä sijoitettu 
niin, että paikat palvelevat useampia määränpäitä. Litmanin  (2006) mukaan vuorottaispysäköinti 
voi vähentää pysäköinnin tarvetta peräti 10–30 % verrattuna tilanteeseen,  jossa esimerkiksi työ‐
paikalla tai asuintalossa olisi käytössä varatut pysäköintipaikat. (Litman 2006) 

Zürich – Vähimmäisnormeista enimmäisnormeihin 
Vuonna 1996 Zürichissä  tehtiin päätös pysäköintipaikkojen määrän  jäädyttämisestä kaupungin 
keskustassa vuoden 1990 tasolle. Uusia pysäköintipaikkoja rakennettaessa sama määrä paikkoja 
tulisi  poistaa maan  päältä.  Näin  saatiin  tilaa  kaupunkiympäristön  kehittämiseen.  Vähimmäis‐
normit otettiin kaupungissa käyttöön 1960‐luvulla, mutta vuonna 1989 nämä normit muutettiin 
enimmäisnormeiksi. Normien mukaan  esimerkiksi  pienet  kaupat  saavat  rakentaa  yhden  pysä‐
köintipaikan 120 m2:ä kohden  ja suuret kaupanyksiköt yhden paikan 210 m2:ä kohden. (Garrick 
& McCahill 2012)  
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Pysäköinti tärkeä osa liikenteen rauhoittamista

Rauhoitettaessa liikennettä keskustassa ja erityisesti tehtäessä au-
tottomia alueita, on pysäköinti erittäin tärkeässä roolissa. Autottoman 
alueen saavutettavuus on taattava myös henkilöautolla. Pysäköintilai-
tosten sijoittelulla on mahdollista parantaa keskustan saavutettavuut-
ta autottoman alueen ympäristössä.

Delftin kävelykeskustan sunnittelussa ja toteutuksessa pysäköinti 
nostettiin toiseksi tärkeimmäksi asiaksi onnistuneessa liikenteen rau-
hoittamisessa heti kävelyalueen toteutuksen jälkeen: 

1. Autottoman alueen rakentaminen

2. Pysäköintilaitosten rakentaminen

3. Autottoman alueen kasvattaminen

4. Jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantami-
nen joka vaiheessa

Ilman onnistunutta pysäköinnin järjestämistä kävelykeskustan ympä-
ristön vanhat pysäköintipaikat ruuhkautuvat, paikan etsinnästä aiheu-
tuva liikenne kasvaa ja keskustan saavutettavuus ja viihtyisyys huo-
nonevat. Delftin keskustauudistuksen yhteydessä rakennetut kolme, 
yhteensä yli 1400- paikkaista, uutta pysäköintilaitosta on sijoitettu os-
toskeskustaa ympäröimään, jotta keskustan saavutettavuus paranisi 
ja turha pysäköintipaikan etsintä autottoman keskustan ympäristössä 
vähenisi. [4] [5] Kuva 54. Delftin  uudet pysäköin-

tilaitokset on sijoitettu ostosalueen 
ympärille. [18]

Keskustan 
pysäköintilaitokset
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Kuva 55. Delftin pysäköintikehän 
opastus näyttää vapaat pysäköinti-
paikat alueen pysäköintilaitoksista. 
jo kehätiellä.

Pysäköinninohjaus

Vilkasliikenteiseltä pysäköintikehältä eroavat syöttökadut ohjaavat lii-
kenteen suoraan pysäköintilaitokseen häiritsemättä keskustan liikennet-
tä. Infotaulut kehällä osoittavat lähimmät vapaat pysäköintitilat ja yksi-
selitteinen viitoitus ohjaa pysäköintipaikalle ilman turhaa ajoa ja paikan 
etsintää. Tärkeää on, että tietoa vapaista paikoista on tarjolla riittävän 
aikaisin kehätiellä, jotta kuljettajalla on aikaa suunnitella reittinsä ja turha 
ajo vähenee. Pysäköinnin tehokkuutta parantaa myös pysäköintilaitok-
sen sisäänajossa sijaitseva infotaulu, joka osoittaa vapaan pysäköinti-
paikan laitoksen sisällä. Pysäköintilaitosten yhteydessä voidaan myös 
ilmoitettaa arvioitu kävelyaika keskustaan. [2]

Kuva 57. Linköpingiissä pysäköin-
tilaitoksen  valinta tulee tehdä ke-
hällä. Pysäköintilaitoksesta toiseen 
ei pääse ajamaan keskustan läpi, 
vaan ainoastaan kehän kautta. Näin 
keskusta-alue rauhoitetaan pysä-
köintipaikkaa etsivältä liikenteeltä.  
[13]

Vaihtoehtoiset reitit ydinkeskustan 
pysäköintilaitoksiin 

Kuva 56. Delftin pysäköintilaitok-
sista on opastus myös kävelyn 
matka-aikaan keskustaan.
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Pysäköinnin hinnoittelu

Ilmainen tai edullinen pysäköinti ei vahvista keskustan elinvoimaisuutta, 
vaan pikemminkin kasvattaa autoilun ja pitkäaikaisen pysäköinnin mää-
rää eikä kannusta vaihtoehtoisten kulkutapojen käyttöön. Edulliset hinnat 
ja aikarajoitusten puuttuminen vähentävät pysäköintipaikkojen vaihtu-
vuutta ja hankaloittavat paikan löytämistä. Pysäköintipaikkojen hinnoilla 
ja aikarajoituksilla voidaan ohjata auton käyttöä keskustassa ja vähentää 
pitkäaikaista kadunvarsipysäköintiä. Kaupungin omistamissa pysäköinti-
laitoksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös yksityisissä pyritään pitä-
mään edullisemmat hinnat kuin kadunvarsipysäköinnissä, jotta erityisesti 
pitkäaikainen pysäköinti tapahtuisi pääasiassa pysäköintilaitoksissa. Näin 
keskustan katuja saadaan rauhoitettua autoliikenteeltä. [63] [64]

Kuva 58. Pysäköintilaitosten edulli-
sempi hinnoittelu pyrkii ohjaamaan 
niiden käyttöön kalliimpien  ja 
aikarajoituksiltaan lyhytaikaisem-
pien kadunvarsipysäköintipaikkojen 
sijaan. [2] [65] [66] [67] [68] [69] [70] 
[71]

Pysäköinnin hinnoittelulla voidaan vahvistaa
tai toisaalta heikentää keskustan elinvoimaisuutta.

Pysäköintilaitos Kadunvarsi

Linköping 1,35 € /h (12 kr) klo 08-22 
0,10 € /h (1 kr) klo 22-08

9 € /vrk

90-95 € /kk (800-850 kr)

1,1-1,4 € /h (10-12 kr)

4,5 € /h (40 kr)

Asukas: 56 € /v. (500 kr) 
Ekoauto: 56 € /v. (500 kr) 

Työpaikkalupa: 560 €/v. (5000 kr)

Ydinkeskusta: 1,8 € /h (16 kr) 
Keskustan ympäristö: 1,1 € /h (10 kr)

Asukkaat: 1,7 € /vrk (15 kr)  
ydinkeskustan ulkopuolella 

35 € /kk (300-315 kr) 
ydinkeskustan ulkopuolella

Työpaikkalupa: 5000 kr

2,80 € /h (max. 1 h)

Asukkaat: 132 € /auto /v. 
51,60 € /3h (vieraspaikka)

2,20-2,30 € /h

7-14 € /vrk

70 € /vko

175 € /kk

1575 € /v.

Lund

Delft
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Virikkeillä lisää kävelyhalukkuutta

Usein suosituimmat pysäköintilaitokset sijaitsevat aivan ydinkeskustassa. 
Etäisyyden hahmottamiseen vaikuttaa kuitenkin myös viihtyisyys. Mikäli 
reitti on viihtyisä ja mielenkiintoinen, kasvaa ihmisten kävelyhalukkuus ver-
rattuna lyhyempään, epäviihtyisään reittiin.

Lundissa aivan ydinkeskustan laidalla sijaitsevan pysäköintilaitoksen käyt-
töaste ei ole yhtä korkea, kuin lähes samalla etäisyydellä ostoskadusta si-
jaitsevien muiden pysäköintilaitosten. Kaupunki onkin päättänyt parantaa 
pysäköintilaitoksesta keskustaan kulkevan reitin viihtyisyyttä lisäämällä 
viheristutuksia, kivijalkakauppoja sekä parantamalla kävelyväyliä. Näin py-
säköintilaitoksen käyttöasteen uskotaan nousevan merkittävästi. [1]

Usein ostoskeskusten viihtyisyyteen ja virikkeellisyyteen on panostettu 
paljon, joskus jopa enemmän kuin keskustassa. Virikkeellisessä ympäris-
tössä käveltyä matkaa ei huomaa. Usein ostoskeskuksen pysäköintipai-
kalta kävellään tiettyyn liikkeeseen huomattavasti pidempiä matkoja, kuin 
mitä pidetään hyväksyttävänä matkana keskustassa.

Kuva 60. Viihtyisä ja mielenkiin-
toinen ympäristö voi pidentää 
kävelymatkan hyväksyttävyyttä yli 
70 prosentilla  [72, muokattu].

Kuva 59. Sijoittamalla Lempääläs-
sä sijaitseva ostokeskus Ideapark 
Tampereen ydinkeskustan päälle, 
huomataan, että Ideaparkin py-
säköintialueilta kävellään huo-
maamatta puolen Hämeenkadun 
pituinen matka sisälle ostoskes-
kukseen. 

Kuva sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2013 aineistoa. 
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Mallikas liikennejärjestelmä keskustan ympärillä

Esimerkillinen keskustan liikennejärjestelmä tarjoaa keskustassa liikku-
jalle sujuvuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta joko autottomalla alueella 
tai joukkoliikenteen ja autoilun seassa. Täysin autottomat alueet tuovat 
keskustaan turvallisen oleskelualueen ja tarjoavat esimerkiksi ostosalu-
eelle sujuvaa ja esteetöntä liikkumista. Kaikkialle ei ole kuitenkaan tar-
peellista tehdä täysin autotonta aluetta, vaan kävelyä voi suosia ja kes-
kustasta tehdä viihtyisän myös muilla tavoin. Nopeat yhteydet, sujuva 
pysäköinti, jalankulkijoiden laadukkaat kadunylitykset myöskin vilkaislii-
kenteisillä väylillä sekä liikenteen rauhoittaminen keskustassa luovat toi-
mivan keskustan, jossa jokainen kulkutapa on sille suotusalla paikalla.

Autoliikennettä tietyillä alueilla rajoittamalla ja 
toisaalla sallimalla tuloksena on sujuvuutta ja 
viihtyisyyttä.

Kuva 61. Mallikaupungin toimi-
va liikennejärjestelmä koostuu 
kävelypainotteista ja autoliiken-
teestä rauhoitettua ydinkeskustaa 
ympäröivästä matalanopeuksisesta 
alueesta (A ja B),  joukkoliikenne-
painotteisesta, keskustan saavutet-
tavuuden takaavasta alueesta  (C)
sekä keskustan laitamilla olevasta, 
syöttöreitein varustetusta pysäköin-
tikehästä (D).
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B: Nopea pyöräkatu, DelftB: Rauhoitettu katu, Peterborough

D: Kehätien ylitys, Sheffi eldC: Joukkoliikennekadun ylitys, Sheffi eldA: Elinvoimainen kävelyalue, Linköping

B: Tehokas syöttö pysäköintiin, Delft
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Case-kaupunkien luottoratkaisut, top 10

1. Tärkeintä yhtenäisten reittien tai alueiden muodostuminen kävelylle

2. Kävelyolosuhteita voi parantaa myös pienillä toimenpiteillä

3. Keskustan saavutettavuus joukkoliikenteelle taataan joukkoliikennekadulla

4. Pyöräilyä suositaan myös kävelykeskustassa kävelijöiden ehdoilla

5. Toimiva autopysäköintikehä takaa keskustan saavutettavuuden myös autolla

6. Pysäköinnin ohjaus hinnoittelulla ja aikarajoituksilla haluttuun suuntaan

7. Autoilua ei kielletä, vaan tehdään muista kulkutavoista sujuvampia

8. Visionääriset keskustasuunnitelmat houkuttavat sijoittajia

9. Kaupunkiorganisaatiossa yksilösuorittamisesta tiimityöskentelyyn

10.  Keskinkertaiset suunnitelmat johtavat keskinkertaiseen lopputulokseen: 

      rohkeutta päätöksiin!
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Kävelyn ja kaupankäynnin suhde

Kaupungit ovat muuttuneet. Perinteiset teollisuudenalat ja tehtaat ovat 
vähentyneet kaupungeista ja kulutusyhteiskunta kukoistaa. Kaupunkien 
keskustojen elinvoimaisuus perustuu vähittäiskaupalle ja kuluttamisel-
le. Yrityksiä ja investointeja houkutellaan keskustoihin, ja joukkoliikenne 
sekä tapahtumat tuovat keskustaan kuluttajia. Kaupungin keskusta on 
toiminnan sydän, ja toiminta perustuu talouteen.

Kävelykadut ja -alueet yleistyvät maailmalla tasaiseen tahtiin. Kysymys 
ei kuitenkaan ole pelkästään infrastruktuurista. Kaupunkeihin halutaan 
luoda paikkoja (eng. place making). Ei riitä että kaupungit ja niiden kes-
kustat täyttävät toiminnalliset vaatimukset, sillä erityisesti ydinkeskustat 
nähdään eräänlaisina ”tuotteina”, joita myydään asukkaille, yrityksille, 
sijoittajille sekä turisteille. Tässä onnistuneet houkuttelevan imagon ja it-
sestään tuotteen luoneet kaupungit voittavat kilpailun kuntaan valuvista 
investointi- ja veroeuroista. Kilpailu asukkaista, yrityksistä ja veronmak-
sajista on käynnissä.

Kävely ja kaupankäynti ovat kulkeneet käsi kädessä aikojen alusta läh-
tien, ja modernissa kaupunkisuunnittelussa niiden positiivinen suhde 
tunnistettiin viimeistään silloin, kun ensimmäiset nykyaikaiset kauppa-
keskukset rakennettiin Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Kauppakeskukseen 
luotiin ympäristö, jossa asiakasvirta on mahdollisimman suuri, liikemix 
on runsas ja monipuolinen ja ostosolosuhteet ovat miellyttävät.

Kansainväliset tutkimukset Tästä on kysymys myös kävelyolosuhteiden parantamisessa. Sen si-
jaan, että huomio keskittyy ajoneuvomääriin, tarkastellaan ”lompakkoti-
heyttä” ja tämän tunnusluvun suhteen kävelykadut pärjäävät vertailussa 
hyvin. Ajatus tyypillisen 1950-1970 -luvuilla rakennetun kaupungin kes-
kustan pääkadun muuttamisesta kävelykaduksi kohtaa kuitenkin maasta 
riippumatta lähes poikkeuksetta vastustusta. Vastustajiksi profiloituvat 
yleensä alueen yrittäjät, jotka ovat huolissaan autoilevien asiakkaiden 
katoamisesta kävelykadun myötä. Muun muassa tästä syystä kävelyn ja 
kaupankäynnin suhdetta on alettu tutkia: ovatko pelot aiheellisia?

Tutkimuksissa on yleisesti ottaen haluttu kerätä tietoa toimenpiteiden 
vaikutuksista markkinoiden reagoinnin ja taloudellisen ennustamisen 
pohjalle. Tutkimustietoa on tosin saatavilla melko vähän, sillä useat tut-
kimukset eivät ole julkisia ja vaikutuksia on toisaalta myös melko han-
kala tutkia. Toimenpiteiden liiketaloudellisen vaikutuksen tutkiminen 
taloudellisten tunnuslukujen muodossa on haastavaa, sillä tietyn toimen-
piteen vaikutusta on vaikea kiistattomasti eristää talouden yleisestä ke-
hityksestä. 

Tutkimusten tuloksiin kannattaakin suhtautua suuntaa-antavana tieto-
na, ei suorana toimenpiteiden vaikutuksena. Toisaalta olemassa olevat 
tutkimukset kävelyolosuhteita parantavien toimenpiteiden vaikutuksista 
alueen elinvoimaisuuteen osoittavat melko kiistattomasti, että investoin-
tien hyödyt voivat olla merkittäviäkin. Liiketaloudellisten vaikutusten li-
säksi kävelyolosuhteiden parantaminen tuo todistetusti hyötyjä ympäris-
tön ja terveyden tilan parantumisen myötä. 
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Kuva 1 (yllä) ja 2 (alla). Nämä 
Sheffi eldissä otetut kuvat on 
otettu samasta kadunkulmasta eri 
suuntiin. Kadunvarsipysäköinti on 
luovuttanut alemmassa kuvassa 
tilansa jalankulkijoille ja ympäris-
töllä on hidastava vaikutus ajono-
peuksiin, vaikka katu on edelleen 
kaksisuuntainen. Ostoksilla kävijät 
voivat rauhassa ylittää kadun 
missä kohdassa tahansa.  

Tilaa tehdä ostoksia

San Franciscossa Valencia Streetillä autokaistoja kavennettiin ja jalkakäy-
täviä levennettiin liikenteen rauhoittamiseksi. 40 % yrittäjistä ilmoitti liike-
vaihtonsa kasvaneen toimenpiteiden myötä. 60 % yrittäjistä oli huomannut 
asukkaiden tekevän ostoksia enemmän lähiympäristössään sujuvan ja käte-
vän kävelymatkan vuoksi. Kauppiaista 2/3 totesi kävelyolosuhteiden paran-
tamisen vaikuttaneen positiivisesti liiketoimintaan ja myyntiin.   

[1]

Kävelijät ja pyöräilijät merkittävä asiakasryhmä

Aucklandin teknillisen yliopiston Takapunan ostoskeskittymässä tekemän 
tutkimuksen [2] mukaan noin 66 % asiakkaista tuli alueelle autolla. Asiak-
kaiden ostosten keskimääräinen arvo käyntikertaa kohden oli sama kulku-
tavasta riippumatta, noin 20 dollaria. Pyörällä ja kävellen liikkuvat asiakkaat 
kävivät alueella kuitenkin kaksi kertaa autoilijoita useammin. Pyörällä ja kä-
vellen liikkuvat kävivät tekemässä ostoksia alueella 12 kertaa kuukaudessa, 
kun vastaava luku autoilijoille oli 6. Tutkimuksen otos oli 325 asiakasta. Asi-
akkaista noin kolmasosan muodostava kävellen ja pyörällä alueelle saapuva 
joukko toi siis jopa enemmän tuloja alueelle, kuin lukumäärällisesti suurin 
asiakaskunta eli autoilijat. 

Kööpenhaminassa [3] kauppojen ja supermarkettien liikevaihdosta autoili-
joiden osuus on 32 %, pyöräilijöiden niin ikään 32 %, kävelijöiden 23 % ja 
joukkoliikenteellä kulkijoiden 13 %. Pyöräilevät asiakkaat kuluttavat kerralla 
vähemmän, mutta käyvät ostoksilla useammin. Tämä pätee todennäköisesti 
myös kävelijöihin. Ostosmatkoista 68 % tehdään Kööpenhaminassa pyöräl-
lä tai kävellen, 20 % autolla ja 12 % joukkoliikenteellä.



1114

Julkisten tilojen ja kävelyolosuhteiden parantamisen 
vaikutukset

Kävelijämäärä (eng. pedestrian fl ow) kertoo alueen tai kadun houkutte-
levuudesta sekä kävelyolosuhteiden laadusta. Erityisen arvokasta tietoa 
saadaan, kun kävelijämääriä seurataan jo ennen parannustoimenpitei-
den tekoa. 

•	 Kansainväliset tutkimukset näyttävät melko kiistattomasti, että kä-
velyolosuhteiden parantamisen myötä kävelijämäärät kasvavat. 
Kävelyväyliin pätee tältä osin sama tarjonnan ja kysynnän laki kuin 
muihinkin liikennemuotoihin: tarjonta lisää kysyntää. Kyseessä on 
kuitenkin erittäin tapauskohtainen suure, ja kävelijämäärien kasvu 
vaihtelee suuresti kaupunkien ja mittausajankohtien välillä. Kansain-
välisissä case-tutkimuksissa kasvu on ollut n. 30 % luokkaa alku-
vuosina.

Asiakasmäärää (eng. footfall)  arvioimalla saadaan tarkempaa tietoa 
juuri kaupankäynnin vilkkaudesta.

•	 Kansainvälisten tutkimusten keskiarvon mukaan asiakasmäärät kas-
vavat n. 20 - 40 % kävelyolosuhteiden ja kaupunkiympäristön kehit-
tämisen myötä. Paikallisten on havaittu tekevän enemmän ostoksia 
lähiympäristössään sen lisäksi, että kauempaa tulevien vierailijoiden 
määrä kasvaa. 

Ostovoimaa (eng. spending power) käytetään taloustieteissä kuvaa-
maan yksittäisten kuluttajien rahankäyttöä. Kävelyn ja kaupankäyn-
nin tutkimuksissa ostovoimalla tarkoitetaan yleensä sitä, kuinka paljon 
milläkin kulkutavalla kulkevat asiakkaat käyttävät rahaa tietyllä alueella 
esimerkiksi kuukautta kohden. Toisin sanoen pyritään arvoimaan erilais-
ten asiakkaiden ”arvoa” ostosalueelle. Joissakin tutkimuksissa on myös 
seurattu tietyn alueen liikkeiltä saatujen verotulojen muutosta. 

•	 Tutkimuksista on pääteltävissä, että vaikka yksittäisten ostosten ra-
hallinen arvo kulkutapaa kohden vaihtelee eri tutkimuksissa, näyttää 
kävelijöiden ja pyöräilijöiden ostovoima olevan vähintään yhtä suuri 
useampien käyntikertojen vuoksi. Kävellen käydään ostoksilla use-
ammin ja myös vietetään enemmän aikaa kaupungilla, vaikka yksit-
täinen ostos olisikin pienempi kuin autoilijoilla.

Kuva 3. Sheffi eld oli vielä parikymmentä 
vuotta sitten Iso-Britannian  köyhimpiä 
kaupunkeja. Kaupunki halusi houkutella 
keskustaan lisää yrityksiä, kasvua ja vero-
tuloja investoimalla kaupunkiympäristöön.  

Kävely, vuorovaikutteisuus ja luovuus

Collaborative Economics -konsulttiyhtiö selvitti tutkimuksessaan minkälai-
seen rakennettuun ympäristöön uuden ajan tietointensiiviset ja palveluorien-
toituneet yritykset mielellään sijoittuvat. Tutkimuksessa havaittiin tällaisten 
yritysten keskittyneen ydinkeskusta-alueille, joilla oli kivijalkakauppaa ja 
kävely-ystävällinen ympäristö. Lisäksi alueilla oli sekoitus ravintoloita, toi-
mistoja ja asumista. Näiden tekijöiden todettiin luovan vuorovaikutteisuutta, 
joka on avaintekijä uudenlaisessa saavutettavuutta, verkostoitumista ja luo-
vuutta korostavassa yritysmaailmassa.   

[4]



Kävelyolosuhteiden kehittämisen vaikutus liike-elämälle 115

Vuokratasoa käytetään tutkimuksissa usein indikaattorina, sillä se 
tunnetusti kertoo hyvin alueen houkuttelevuudesta. Mitä enemmän ky-
syntää tietyn alueen vuokratiloilla on, sitä korkeampia vuokria voidaan 
pyytää mikäli vuokratilojen suhteen on alitarjontaa. Kävelyolosuhteiden 
parantumisen myötä vuokrat saattavat nousta, mikäli alueen houkuttele-
vuus kauppapaikkana kasvaa. Vuokratason eli alueen arvon muutos on 
tutkituin liike-elämätutkimusten tunnusluku.

•	 Tutkimukset osoittavat, että alueen houkuttelevuus ja siten vuokra-
tasot usein nousevat kävelyolosuhteiden parantuessa. Case-tutki-
musten keskiarvo osoittaa liiketilojen vuokrien nousseen keskimää-
rin 20 % (keskimääräinen vaihteluväli 10-30 %). Toimistojen vuokrat 
ovat nousseet keskimäärin enemmän.

•	 Vuokrien noustessa voivat kustannukset joillekin yrityksille nousta 
tosin liian suureksi, mikäli kasvaneet kävelijä/asiakasmäärät eivät 
korvaa tätä erotusta. Muun muassa tämä on syynä kävelykatujen 
kaupallisen rakenteen muuttumiseen ajan saatossa ja pelko vuokri-
en nousemisesta on tyypillinen vastustusta herättävä tekijä.  

Kuva 4. Vaikka monet tutkimukset osoittavat 
vuokratason nousevan kävelyolosuhteiden ja alueen 
houkuttelevuuden parantumisen myötä, ei tämä 
aina tarkoita kuoliniskua paikalliselle erikoiskaupalle. 
Lundissa Ruotsissa kävelykeskustassa on värikäs 
sekoitus paikallisia putiikkeja, eikä vuokratasojen 
nousemista ole koettu ongelmana.  

Kävely houkuttelee yrityksiä

60 000 asukkaan Lodissa Kaliforniassa investoitiin 4,5 miljoonaa dollaria 
(noin 3,5 miljoonaa euroa) public-private -yhteistyönä keskustan kävelyolo-
suhteiden parantamiseksi viidellä kadulla. Parannustöiden yhteydessä muun 
muassa levennettiin ja laatoitettiin jalkakäytäviä, ehostettiin julkisivuja ja ka-
tukalusteita sekä istutettiin 140 puuta katujen varsille. Uudistusten jälkeen 
keskustaan muutti 60 uutta yritystä, vapaiden vuokrakiinteistöjen osuus las-
ki 18 %:sta 6 %:iin ja keskustan myyntitulojen verotulot kasvoivat 30 %.         

[5]

Iso-Britanniassa kävelijöiden ostovoima tunnistettu valtio-
tasolla asti

Iso-Britanniassa vuonna 2011 perustetun kestävän paikallisliikenteen ra-
hoitustyökalussa (Local Sustainable Transport Fund) on huomioitu eräänä 
taloudellista kasvua edistävänä ja hiilidioksidipäästöjä vähentävänä tekijänä 
kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ostosmatkoilla. Tutkimusten mukaan os-
toskatujen katuympäristön kohentaminen kasvattaa alueen liikevaihtoa 5 - 
15 prosentilla. Tutkimukset osoittavat myös, että kävelijöiden, pyöräilijöiden 
ja joukkoliikenteen käyttäjien ostovoima on yhtä suuri ellei suurempi kuin 
autoilijoiden.       

[6]
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Kiinteistöjen käyttöaste kertoo niin ikään alueen houkuttelevuudesta. 
Käyttöasteen avulla voidaan myös arvioida, kuinka hyvin liiketilatarjonta 
ja hintataso vastaavat kysyntään.

•	 Kiinteistöjen käyttöasteen taso ja nousun määrä on erittäin tapaus-
kohtaista, mutta muutokset voivat olla merkittäviäkin. Kirjallisuus-
katsauksen case-tutkimuksissa käyttöaste nousi parannustoimenpi-
teiden myötä vähintään 80 %:iin.  

Asiakkaiden ja yrittäjien tyytyväisyyttä tutkimalla saadaan lisäymmär-
rystä siitä, mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ostosympäristös-
sään ja toisaalta mitkä tekijät ovat tärkeitä yrittäjille.

•	 Vaikka yrittäjille suunnatuissa kyselyissä nousee usein esiin asiakas-
pysäköintipaikkojen tärkeys, ihmiset kokevat kaupunkiympäristön 
laadun tärkeänä tekijänä alueen houkuttelevuuden kannalta ja suo-
sivat kävely-ystävällistä ostosympäristöä. Tutkimusten mukaan liike-
yrittäjät yliarvioivat autoliikenteen olosuhteiden tärkeyttä verrattuna 
muihin kulkutapoihin.

Alueen arvon ja kaupunkiympäristön ominaisuuksien yhteyttä on tutkit-
tu monin eri tavoin. Tutkimuksissa alueen arvon (tyypillisesti asuntojen 
hintojen muodossa) ja kaupunkirakenteen välille pyritään löytämään se-
littäviä syy-yhteyksiä.

•	 Miellyttävä ja kävely-ystävällinen kaupunkiympäristö on yksi alueen 
arvoa selittävistä tekijöistä. Muun muassa monipuoliset kävelyetäi-
syydellä sijaitsevat toiminnot sekä laadukkaat lähipuistot nostavat 
tutkimusten mukaan asuntojen arvoa.

Alueelle tehdyt investoinnit kertovat eri tahojen näkemyksestä alueen 
potentiaaliin, odotuksista aluetta kohtaan sekä yleisesti ottaen alueen 
houkuttelevuudesta sijoittajille, joilla on tuotto-odotuksia investoinneil-
leen. Investoinneilla on tärkeä vaikutus kehittymisen kannalta, mutta 
saatavilla on vähän tutkittua seuraustietoa. Joidenkin tutkimusten mu-
kaan alueelle tehdyt julkiset kehitysinvestoinnit ovat houkutelleet mu-
kaan myös yksityistä rahoitusta.

Kävelyn vaikutusta liike-elämään on mahdotonta eriyttää muista olosuh-
detekijöistä, kuten talouden globaaleista ja paikallisista trendeistä. Kä-
vely-ystävällisen ympäristön ja liike-elämän piristymisen välillä voidaan 
tutkimusten perusteella kuitenkin nähdä olevan positiivinen yhteys, ja 
vaikutukset voivat olla suuriakin.

Kävely-ystävällinen ympäristö houkuttelee

Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen kattavan eurooppalaisia ja yhdysval-
talaisia ennen-jälkeen -tutkimuksia kartoittavan kirjallisuustutkimuksen mu-
kaan kadun muuttuessa kävelykaduksi kasvavat vähittäismyynnin

•	 asiakasmäärät 20-40 % (yhteensä 10 tapausta), 

•	 liikevaihto 10-25 % (yhteensä 22 tapausta) ja 

•	 liikekiinteistöjen vuokrat 10-30 % (420 tapausta).  

Toimistosektorilla kartoitettiin viisi tutkimusta, joissa tutkittiin kävely-ym-
päristön viihtyisyyden parantamisen vaikutusta toimistojen vuokratasoon. 
Viihtyisyyttä parannettiin näissä tutkimuksissa sisällyttämällä vesielementte-
jä katuympäristöön ja kohentamalla vesistöjen rantojen kävely-ympäristöä. 
Kartoituksessa todettiin näiden toimenpiteiden jälkeen

•	 toimistojen vuokrien nousseen 15-35 % (10 tapausta). 

[7]
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Kaupallisten palvelujen saavutettavuus

Kaupan keskeisin tavoite on saavuttaa suuri määrä asiakkaita ja sitä 
kautta riittävä kysyntä. Tällöin liikenteellinen saavutettavuus on avainte-
kijä. Keskustan kaupat tulisi saavuttaa kaikilla liikennemuodoilla, ei vain 
autoilla. Tässä tullaan tärkeisiin liikennepoliittisiin valintoihin. Pienet lähi-
kaupat, keskustan tavaratalot ja marketit ja yleensä keskustan ulkopuo-
lella olevat hypermarketit erottuvat toisistaan. Päivittäistavaroita oste-
taan usein ja pienehköjä eriä, kun taas erikoiskaupan tuotteita ostetaan 
harvemmin.  

Mm. Ruotsissa ja Isossa Britanniassa on tutkittu, millä tavalla ihminen 
saapuu kauppaan ja millainen on hänen ostoskorinsa. Yorkin kaupun-
gin kauppiaat raportoivat liikevaihtonsa kasvaneen 20–30 % kävelyalu-
een toteuttamisen jälkeen. Växjössä tehty tutkimus osoittaa pyöräilijät 
ja kävelijät tärkeiksi asiakkaiksi kaupalle. Yleinen käsitys on, että vain 
autolla saapuva asiakas on hyvä asiakas. Usein autolla saapuvan ostos-
kori on kyllä suurempi kuin kävellen tai pyörällä saapuvan. Kävellen tai 
pyörällä saapuvat kuitenkin käyvät kaupassa useammin ja lopputulok-
sena on, että heidän kokonaisostoksensa ovat suuremmat kuin autolla 
saapuvien. Aina autolla saapuvan ostoskori ei ole suurempi kuin pyörällä 
tai kävellen saapuvan. Tämä pätee erityisesti keskustan liikkeissä. On 
täysin selvää, että keskustan ulkopuolisten hypermarketien asiakkaista 
suurin osa tulee autolla, jolloin heidän roolinsa on hallitseva myös kau-
pan myynnistä. Ei suotta puhuta automarketeista. 

Saavutettavuus on keskustan kaupan ja palvelujen kannalta ratkaise-
van tärkeä. Keskustoihin täytyisi päästä nopeasti ja helposti lähialueilta 
kävellen ja muutaman kilometrin säteeltä suoria ja korkealaatuisia pyö-
räväyliä pitkin. Keskustaan täytyisi päästä sujuvasti joukkoliikenteellä. 
Myös autolla pääsy täytyy olla mahdollista riittävän lähelle, mutta ei joka 
paikkaan. Muutoin menetetään kävelykeskustan vetovoimaisuus, joka 
on liike-elämälle välttämätöntä sekä viihtyisyys ja turvallisuus, joka on 
ihmisten kannalta tärkeää. 

K
uva: C

p
yright Irish A

rchitectural A
rchive

K
uva: C

op
yright C

hris W
hip

p
et 

Investoinnit tuovat investointeja

Irlannin pääkaupungin Dublinin 30 hehtaarin Temple Bar -alue oli 1980-luvun 
lopussa keskeisestä sijainnistaan huolimatta ”takapajula”, vaikka alue olikin 
Dublinin vanhimpia kaupunginosia. Alueen rakennukset olivat rapistuneita, 
vanhat teollisuusrakennukset tyhjillään ja maine kyseenalainen nuorison, tai-
teilijoiden ja iltaelämän kehtona. Suunnitelmissa olikin mm. ajaa Temple Bar 
maan tasalle ja rakentaa alue uudelleen palvelemaan linja-auto- ja rautatielii-
kenteen terminaalina. 

Kaupunki päätti kuitenkin toisin ja alueelle syntynyt vaihtoehtokulttuuri 
nähtiin arvokkaana. Temple Baria haluttiin suojella hallitsemattomalta ke-
hitykseltä, jonka ajurina toimii kiinteistöjen arvon nousu ja joka voi johtaa 
paikallisten pienyrittäjien katoon. Alueen yrittäjät ja organisaatiot toimivat 
perustamansa kehittämisneuvoston kautta kulttuurikorttelin idean aktiivisina 
lobbaajina. 

Vuonna 1991 perustettu väliaikainen valtio-omisteinen kehittämisyhtiö TBPL 
(Temple Bar Property Ltd.) vastasi kehittämissuunnitelman toimeenpanosta 
20 henkilön voimin. TBPL mm. osti osan keskustan kiinteistöistä ennen kes-
kustan uudistamishankkeita varmistaakseen monipuolisen toimintojen sekä 
isojen ja pienten yritysten sekoituksen synnyn. Vuokrarahoja käytettiin kiin-
teistöjen kehittämiseen ja kulttuuriprojektien tukemiseen. 

Yhteensä Temple Barin kulttuurikehityshankkeeseen käytettiin julkista rahaa 
hieman yli 40 milj. Irlannin puntaa (n. 51 milj. €), ja lisäksi takaisin on mak-
settu n. 60 miljoonaa puntaa (n. 76 milj. €) lainarahaa. Julkiset investoinnit ja 
alueen kehittäminen houkuttelivat alueelle vuosina 1991-2001 lisäksi arviolta 
100 miljoonaa puntaa (n. 127 milj. €) yksityistä investointirahaa.

Kehitystoimenpiteiden vaikutukset olivat seuraavat (v. 1991-1996)

•	 ravintoloiden määrä + 50 % (yht. 40 kpl)

•	 vähittäiskaupan määrä + 100 % (yht. 200 kpl)

•	 hotellien määrä + 50 % (yht. 5 kpl)

•	 asukkaiden määrä + 300 % (yht. 2000 as.)

[8]
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Koontia kansainvälisistä tutkimuksista
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Tietoa tarvitaan myös Suomen olosuhteista
Tutkittua tietoa kävelyalueiden vaikutuksista liike-elämälle on Suomes-
sa melko vähän, joskin kävelykeskustojen kaupallisen rakenteen muut-
tumisesta on tehty tutkimuksia [11] [22]. Kuten maailmalla, myös Suo-
men kunnissa käydään kuitenkin keskustelua kävelyalueiden puolesta ja 
vastaan. Aiheen tiimoilta voidaan paikoin käydä värikästäkin julkista ja 
mediakeskustelua. Esiin on noussut tarve selvittää yrittäjien näkemyk-
siä kaupunkien kävelykeskustojen kehittämisen ja vaikutusten suhteen 
ja saada siten tutkittua tietoa mielipidekeskustelun rinnalle.

Tähän tarpeeseen vastaamaan on tehty kyselytutkimus ydinkeskustan 
kivijalkakauppiaille viidessä suomalaisessa kaupungissa: Jyväskylä, 
Kokkola, Oulu, Pori ja Tampere. Kaupungeista Jyväskylän, Oulun ja Po-
rin pääkaduilla on jo pitkä ja onnistuneena pidetty historia kävelykatuina. 
Tampereella kävelykatu sijaitsee kaupungin ytimen laidalla pääkadun ol-
lessa vilkas erityisesti joukkoliikenteen ansiosta. Kokkolan pääkadusta 
tehtiin osin kävelyalue muutamia vuosia sitten ja se edustaa siten nuo-
rempaa kaartia. Kyselyyn on valittu niin vakiintuneita kuin uusiakin kä-
velykatukaupunkeja sekä rakenteeltaan erilaisia kaupunkeja. Kyselyn 
tuloksissa voidaankin nähdä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia näiden 
ryhmien välillä.

Vaikka kysely on tehty vain näissä nimenomaisissa kaupungeissa, voi 
kyselyn tuloksia hyödyntää hyvin myös muissa kunnissa. Kyselyn tar-
koituksena oli selvittää yrittäjien arvioita, toiveita, haasteita ja toimen-
pide-ehdotuksia silmällä pitäen kaupungin ydinkeskustan kehittämistä. 
Tuloksia kannattaa peilata omaan kuntaan ja hyödyntää havaintoja kes-
kustelussa oman kunnan yrittäjien kanssa, sillä monet esille nousseet 
asiat olivat samankaltaisia kunnasta riippumatta. 

 

Otos 144 kivijalkakauppaa, vastausprosentti 29 % (41 vastaajaa)

Otos 91 kivijalkakauppaa, vastausprosentti 34 % (31 vastaajaa)

Otos 121 kivijalkakauppaa, vastausprosentti 22 % (27 vastaajaa)

Suomessa tehty kyselytutkimus
Jyväskylä (134 500 as.)

Kokkola (47 000 as.)

Oulu (140 000 as.)
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Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon pystyi vastaamaan joko 
postitse tai Internetissä. Otosalueeksi valittiin kaupungin kävelykadut 
sekä kadut yhden tai kahden korttelin säteellä kävelykadusta. Poikke-
uksen muodostaa Tampere, joka eroaa muista kaupungeista siinä, että 
ensisijainen kävelykatu ei ole kaupungin pääkatu. Tampere eroaa jou-
kosta myös siten, että Tampereella kysely tehtiin toukokuussa 2013 kun 
se muissa kaupungeissa tehtiin marraskuussa 2012.

Kysely jaettiin auki olleisiin kivijalkaliikkeisiin henkilökohtaisesti. Yhteen-
sä kysely jaettiin 712 kivijalkaliikkeeseen ja vastauksia saatiin 213 (vas-
tausprosentti 30 %). Jyväskylässä, Kokkolassa, Porissa ja Tampereella 
kyselystä tiedotettiin yrittäjille vielä erikseen keskustayhdistyksen kautta.

Kyselyssä kysyttiin seuraavia asioita:

•	 Tyytyväisyys liikkeen katuympäristöön

•	 Tekijät, joita yrittäjä arvostaa nykyisessä sijainnissaan

•	 Haasteet liiketoiminnalle liittyen kaupunkiympäristöön

•	 Halukkuus vaihtaa sijaintia

•	 Arvio asiakkaiden kulkutapajakaumasta

•	 Arvio kävelykatusijainnin vaikutuksesta liikevaihtoon

•	 Erilaisten kehittämistoimenpiteiden tärkeys

•	 Näkemys yrittäjälle houkuttelevasta ydinkeskustasta

•	 Tyytyväisyys omiin vaikutusmahdollisuuksiin keskustan kehittämi-
sessä (lisättiin Tampereen kyselylomakkeeseen)

Otos 200 kivijalkakauppaa, vastausprosentti 33 % (65 vastaajaa)

Otos 156 kivijalkakauppaa, vastausprosentti 32 % (50 vastaajaa)

Pori (84 000 as.)

Tampere (219 000 as.)

Karttoihin on merkitty alue, jonka kivijalkayrityksille kysely osoitettiin. Keltai-
sella on merkitty kaupungin kävelykadut. 
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Tyytyväisyys liikkeen katuympäristöön
Liikkeenpitäjiltä kysyttiin tyytyväisyyttä liikkeen katuympäristöön viiden 
eri ominaisuuden suhteen. Vastaajat vastasivat asteikolla yhdestä nel-
jään, jossa 1 = erittäin tyytymätön ja 4 = erittäin tyytyväinen. Yli 2,5 kes-
kiarvot kertovat siten tyytyväisyydestä ja alle 2,5 keskiarvot puolestaan 
tyytymättömyydestä. 

Kävelykadun vastaajat ovat autokadun vastaajia keskimäärin tyytyväi-
sempiä katuympäristön viihtyisyyteen. Kaupunkien keskiarvojen hajonta 
kävelykadun vastaajia tarkasteltaessa on tosin suuri. Oulun ja Kokkolan 
kävelykadun vastaajat ovat selvästi keskiarvoa tyytyväisempiä katuym-
päristön viihtyisyyteen, Tampereella sen sijaan ollaan selvästi keskiarvoa 
tyytymättömämpiä. Autokadun vastaajista kokkolalaiset ovat viihtyisyy-
teen selvästi keskiarvoa tyytyväisempiä.

Katuympäristön toiminnallisuuden suhteen vastaajien tyytyväisyydessä 
ei yleisesti ottaen ole kävelykadun ja autokadun vastaajien välillä mer-
kittävää eroa, vaikkakin autokadulla keskiarvo on suurempi. Toimin-
nallisuudella tarkoitetaan tässä erityisesti jakeluliikenteen toimivuutta. 
Autokadulla keskiarvot ovat melko lähellä kaikkien kaupunkien yhteistä 
keskiarvoa. Kävelykadulla Kokkolassa ja Tampereella ollaan toiminnalli-
suuteen tyytymättömämpiä, ja Oulussa ja Porissa muita tyytyväisempiä.

Kadun käyttöasteen, eli ohi kulkevien ihmisten määrän, suhteen kaupun-
kien välillä on huomattavissa eroja. Muita huomattavasti tyytyväisempiä 
ollaan Oulun kävelykadulla ja tyytymättömämpiä puolestaan samaisen 
kaupungin autokadulla. Jyväskylässä tilanne on päinvastainen: autoka-
dun vastaajat antavat kävelykadun vastaajia paremman arvosanan ka-
dun käyttöasteesta. Tampereella ja Porissa sekä kävely- että autokadun 
vastaajat ovat yhtä tyytyväisiä kadun käyttöasteeseen. Kokkolalaiset kä-
velykadun liikkeenpitäjät ovat kaikista vastaajaryhmistä tyytymättömäm-
piä kadun käyttöasteeseen.   

Kävelykadun vastaajat ovat lähestulkoon yhtä mieltä siitä, että kadun-
varsipysäköinnissä on parannettavaa. Kadunvarsipysäköinti sai sekä kä-
vely- että autokadun vastaajien kesken huonoimman arvosanan. Tämä 
ei liene yllätys, sillä kyseessä on eräänlainen ikuisuusongelma. Tyyty-
mättömimpiä ja jopa keskenään yhtä tyytymättömiä ollaan kävelykadul-
la. Autokadun vastaajien kesken keskiarvojen hajonta on melko suurta. 
Tampereella ja Kokkolassa ollaan selvästi keskiarvoa tyytyväisempiä 
kadunvarsipysäköintiin. Oululaiset autokadun vastaajat puolestaan ovat 
erittäin tyytymättömiä autopysäköintitarjontaan kadulla. Mielenkiintoinen 
seikka on se, että Oulussa kävelykadun vastaajat ovat kadunvarsipysä-
köinnin tarjontaan autokadulla sijaitsevia liikkeitä tyytyväisempiä. Tulok-
sia olisi mielenkiintoista tarkastella yhdessä sen kanssa, miten kaupun-
git ovat kadunvarsipysäköintiä keskustassa rajoittaneet.

Lähimmän pysäköintilaitoksen autopysäköintitarjontaan tyytyväisimpiä 
ollaan Jyväskylässä sekä kävely- että autokadun vastaajaryhmissä. Ai-
van kuten kadunvarsipysäköinnin suhteen, kävelykadulla erot kaupun-
kien välillä ovat erittäin pieniä. Autokadun vastaajien kesken Jyväskylän 
lisäksi Tampereella ja Kokkolassa ollaan selvästi tyytyväisiä laitospysä-
köintiin. Porissa ja Oulussa autokadun vastaajien keskiarvot ovat muita 
kaupunkeja huonompia, joskin verrattuna kyseisten kaupunkien muiden 
ominaisuuksien keskiarvoihin pysäköintilaitosten tarjontaan ollaan suh-
teessa melko tyytyväisiä.

Kysymyksiin oli mahdollista vastata myös ”en osaa sanoa”. Vaikka täl-
laisia valintoja ei ollut merkittäviä määriä, lähimmän pysäköintilaitoksen 
autopysäköintitarjontaan osattiin ottaa huonoimmin kantaa. Vaikka ilmiö 
ei ollut suuri, tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka hyvin liikkeenpitä-
jät itse asiassa ovat tietoisia ydinkeskustan kaikista pysäköintimahdolli-
suuksista.

Kävelykadulla pysäköintitarjontaan liittyvät kysymykset ja autokadulla 
viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen liittyvät kysymykset tuottivat kaikis-
ta homogeenisimmat keskiarvot. Eniten eroja eri kaupunkien välillä sen 
sijaan on kävelykadulla viihtyisyyden ja käyttöasteen suhteen sekä auto-
kadulla pysäköintitarjonnan suhteen.      
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Kävelykadun vastaajat Autokadun vastaajat

Tulkinta:
4 = erittäin tyytyväinen
3 = jokseenkin tyytyväinen
2 = jokseenkin tyytymätön
1 = erittäin tyytymätön
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Yrittäjän unelmakeskusta
Haasteissa, joita yrittäjät kokevat, nousivat kaikissa kaupungeissa esiin 
samanlaiset teemat: keskustan saavutettavuus autoliikenteellä, liikkeen 
näkyvyys, sosiaalinen turvallisuus, kadun toiminnallisuus, kävelijöiden 
vähäisyys ja epäoptimaalinen liikekokoonpano. Saavutettavuus autolla 
ja autopysäköinti mainittiin vähiten Tampereella, kun taas sosiaalinen 
turvallisuus korostui tamperelaisten yritysten haasteissa. Kadun toimin-
nallisuus nousi haasteissa esille erityisesti Kokkolan kävelykadulla. 

Autoliikenteen saavutettavuuden osalta toivottiin erityisesti edullista tai 
ilmaista pysäköintiä ja lisää pysäköintipaikkoja, mieluiten mahdollisim-
man lähelle liikettä. Toisaalta liiketoiminnan kannalta ideaalikeskustaa 
kuvaillessa kärkikolmikkoon nousivat helppokulkuisuus ja hyvät kävely-
olosuhteet, houkuttelevuus sekä siisteys. Ideaalikeskustaa viihtyisäksi ja 
houkuttelevaksi kuvasivat eniten autokadun vastaajat ja tämä korostui 
erityisesti Porissa. Monipuolinen liiketoimintakokoonpano nousi esille 
varsinkin Kokkolan kävelykadulla. Turvallisuus puolestaan korostui voi-
makkaasti Tampereella.

Kun pienet ristiriidat tasoitetaan, yrittäjien unelmakeskustasta voidaan 
piirtää lopulta varsin yhtenäinen kuva. 

Kuva 6. Ideaalikeskusta yrittäjän näkö-
kulmasta. Suluissa oleva prosenttiosuus 
kertoo mainintojen osuuden kaikista 
vastauksista (n=148). Kaupunkikohtaiset 
siivut kertovat mainintojen suhteellisista 
määristä kaupungeittain (suhteutettu 
kunkin kaupungin vastausmäärään).

Vihreä (20 %)

Monipuolinen liikekokoonapano (22 %)

Helppokulkuinen jalan (39 %)

Hyvin saavutettavissa autolla (21 %)

Hyvin saavutettavissa yleisesti 
(9 %)

Puhdas ja siisti (26 %)

Turvallinen (14 %)

Viihtyisä ja houkutteleva (27 %)

Kävelykatuja (10 %) Tapahtumia (22 %)

Kuva 5. Kaupunkiympäristöön ja sijaintiin 
liittyvät haasteet. Kuvaaja kertoo, kuinka 
monessa vastauksessa asia on mainittu 
(n=129). Kaupunkikohtaiset siivut kertovat 
mainintojen suhteellisista määristä kau-
pungeittain (suhteutettu kunkin kaupungin 
vastausmäärään).

36 %

17 %
15 % 14 % 13 %

12 %

8 %

Saavutettavuus 
autolla

Näkyvyys Sosiaalinen 
turvallisuus

Toiminnallisuus Jalankulkijoiden 
riittävä määrä

Liikekokoonpano Ympäristön  
houkuttelevuus

Yrittäjän kannalta täydellinen keskusta on kutsuva, helppokulkui-
nen ja kävely-ystävällinen paikka, jossa on monipuolinen liikeko-
koonpano ja paljon erityisesti pieniä putiikkeja. Tapahtumat hou-
kuttelevat asiakkaita koko keskustan laajuudelle ja keskustassa 
kävijät tuntevat myös sivukatujen liikkeet. Kaupungin vehreään, 
siistiin ja turvalliseen keskustaan pääsee kätevästi myös autolla. 
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Kävelykadulla arvostetaan näkyvyyttä, autokadulla lii-
kenneyhteyksiä
Tekijöiksi, joita yrittäjät arvostavat eniten, nousivat alueen maine ja nä-
kyvyys, hyvä saavutettavuus autolla, hyvät liiketilat ja runsas kävelijä-
määrä. Kävelykadun yrittäjät arvostavat suhteessa enemmän alueen 
mainetta ja näkyvyyttä, runsasta kävelijämäärää, monipuolista liikemixiä, 
viihtyisää katuympäristöä sekä hyviä pyöräilyolosuhteita. Autokadulla ar-
vostetaan puolestaan suhteessa enemmän hyvää saavutettavuutta au-
tolla (liikenneolosuhteet ja pysäköinti) ja joukkoliikenteellä sekä edullista 
vuokraa. Kävelykadulla vastaukset olivat enemmän jakautuneet useam-
man tekijän kesken, kun taas autokadulla vastaukset painottuivat voi-
makkaasti hyvään saavutettavuuteen autolla.

Kuva 7. Asiat, joita yrittäjät arvostavat nykyisessä sijainnissaan 
(valittavana kolme tärkeintä tekijää). Pylvään koko kertoo teki-
jän tärkeyden kaikkien vastaajien joukossa eroteltuna kävely- 
ja autokadun vastaajiin. Esimerkiksi 45 % vastaajista arvosti 
alueen mainetta ja näkyvyyttä. Näistä vastaajista n. 3/5 sijaitsi 
kävelykadulla (suhteellinen tärkeys vastaajaryhmissä).

45 % 45 %
43 %

40 %

36 %

33 %

19 %

11 % 10 % 9 %

Alueen maine ja näkyvyys

Hyvät liiketilat Runsas kävelijämäärä

Hyvä saavutettavuus autolla

Monipuolinen liikekokoonpanoHyvät joukkoliikenneyhteydet



1126

Vaikutukset liikevaihtoon
Hyvät kävelyolosuhteet houkuttelevat asiakkaita. Kaikista vastaajista   
64 % oli sitä mieltä, että liikkeen sijainti kävelykadulla vaikuttaa yrityksen 
liikevaihtoon positiivisesti tai erittäin positiivisesti. Vastaajista 20 % piti 
vaikutusta negatiivisena tai erittäin negatiivisena. Tarkasteltaessa eroja 
eri kaupunkien välillä on huomattavissa tilastollisesti merkittäviä eroavai-
suuksia ns. vanhojen kävelykaupunkien (Pori, Jyväskylä, Oulu) ja kahden 
muun (Tampere, Kokkola) kaupungin välillä. 

Samoin tilastollisesti merkittäviä eroavaisuuksia löytyy näiden ryhmien 
sisältä tarkasteltaessa erikseen autokadulla ja kävelykadulla sijaitsevia 
liikkeitä. Tulosten mukaan myönteisimmäksi kävelykatusijainnin vaikutus 
liikevaihtoon arvioidaan vanhojen kävelykatukaupunkien kävelykaduil-
la, samaisten kaupunkien autokatujen liikkeiden suhtautuessa toiseksi 
myönteisimmin. Tätä seuraavat ”kehittyvien” kävelykaupunkien kävely-
katujen vastaajat ja negatiivisimmaksi vaikutuksen arvioineet autokadun 
vastaajat.

Kaiken kaikkiaan hieman yli 60 % vastaajista arvioi vaikutuksen olevan 
positiivinen, 20 % arvioi vaikutuksen negatiiviseksi ja vajaan 20 % mie-
lestä sijainnilla kävelykadulla ei ole vaikutusta.

Kuva 8. Arvio siitä, mikä vaikutus yrityk-
sen sijainnilla kävelykadulla on yrityksen 
liikevaihtoon.

Kaupallinen rakenne muuttuu kävelykadun myötä 

Tuomas Santasalon ja Heli Heusalan [11] julkaisu Erikoiskauppa kaavoituk-
sessa kuvaa hyvin niitä muutoksia, joita ydinkeskustassa tapahtuu kun os-
toskatu muutetaan kävelykaduksi. Julkaisussa on käytetty aineistona mm. 
seitsemällä suomalaisella kävelykadulla tapahtuneita muutoksista.

•	 Kävelykaduille hakeutuu muotikauppoja, telemyymälöitä, ravintoloita ja 
muita erikoiskauppoja kuten lahja- ja sisustustavarakauppoja ja optikoi-
ta. Vastaavasti siirtymää pois on palveluyrityksissä kuten postit, pankit 
ja vakuutusyhtiöt. Muutos on sitä pienempi, mitä paremmin kadun ra-
kenne jo vastaa ydinkeskustalle tyypillistä kaupallista rakennetta.

Julkaisun tärkeimpien tekijöiden ja suunnitteluperiaatteiden muistilista koos-
tuu tiivistetysti mm. seuraavista kohdista:

•	 Keskustoja tulisi aktiivisesti kehittää kauppapaikkoina, jotta tarvetta ha-
keutua keskustojen ulkopuolelle ei synny.

•	 Ydinkeskustaan tulisi muodostaa yhtenäisiä ja omaleimaisia mutta sa-
malla monipuolisia kauppakeskittymiä, ja asiakkaiden kokema tunne-
etäisyys liikkeiden välillä tulisi minimoida.

•	 Ydinkeskustan tulisi tarjota monipuolisesti erikokoisia liiketiloja, myös 
pieniä, mahdollistamaan uuden liiketoiminnan syntyminen ja aloittelevi-
en erikoiskauppojen hakeutuminen keskustaan.

•	 Asiakasvirrat ovat suurimpia parhaimmilla liikepaikoilla (kävelykaduilla 
jopa nelinkertainen). Ostavien asiakkaiden määrä on suurin vaate-, kir-
ja- ja kukkakaupoissa sekä kahvila- ja ravintolapalveluissa.

•	 Naiset ovat tärkein asiakasryhmä erikoiskaupalle (jopa 80 % asiakas-
kunnasta). Asiointiympäristö tulisi suunnitella pitäen tämä mielessä.

•	 Liiketilojen tarjontaa tulee olla siinä määrin, että syntyy vuokrarasitteen 
mahdollisimman alhaalla pitävää kilpailua. 

•	 Katutilan käyttö markkinointi- ja myyntitilana elävöittää keskustaa ja luo 
viihtyisää asiointiympäristöä.

•	 Ydinkeskustan kehittämistä tulee tehdä jatkuvasti yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa, kuten kiinteistönomistajat ja kaupan yhteenliitty-
mät.    
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Sijainti, sijainti, sijainti
Yrityksen sijainti on tunnetusti tärkeimpiä liikkeen menestystä määritte-
leviä tekijöitä. Kyselyn vastaajat arvostivat nykyisessä sijainnissaan eni-
ten alueen mainetta ja näkyvyyttä, joka oli myös seikka, johon monet 
vastaajat toivoivat parannusta. Vastaajat arvostivat myös hyviä liiketiloja, 
kävelijöiden runsasta määrää, hyviä joukkoliikenneyhteyksiä ja monipuo-
lista ympäröivää liikemixiä. Autokadun liikkeistä reilu kolmannes haluaisi 
vaihtaa sijaintiaan  mikäli se olisi mahdollista, ja näistä vastaajista 53 % 
haluaisi sijaita kävelykadulla. Kävelykadun vastaajista puolestaan noin 
neljännes haluaisi vaihtaa sijaintiaan, suurin osa (67 %) vielä keskeisem-
pään sijaintiin kävelykadulla. 

Tutkimuksessa kävikin selkeästi ilmi, että kaupunkeihin on muodostu-
nut melko rajattu, parhaimmaksi liikepaikaksi koettu ”hot spot”, joka oli 
tyypillisesti jokin tietty kadunkulma tai osoite kaupungin kävelykadulla. 
Tämä päätelmä liittyy myös siihen esille nousseeseen asiaan, että yrityk-
set toivoisivat ”hot spotin” olevan laajempi ja asiakasvirtojen levittäyty-
vän kattavammalle alueelle. 

Ainoastaan Tampereella halutuin sijainti ei ollut kävelykadulla, vaan kau-
pungin pääkadulla Hämeenkadulla. Kyselyn tuloksista voidaan päätellä 
tämän johtuvan paremmasta näkyvyydestä ja asiakasvirrasta, sillä ohi 
kulkevia ihmisiä on enemmän. Avoimissa vastauksissa kävi myös mel-
ko selvästi ilmi, että Kuninkaankatua Tampereella ei pidetä kovin onnis-
tuneena kävelykatuna. Tämä saattaa selittää myös monien Tampereen 
vastaajien arviota kävelykadun negatiivisesta vaikutuksesta liikevaih-
toon. 

Kuva 9 (yllä). Tampereella Hämeenkatu 
on halutuin liikepaikka. Hämeenkadun  
kävelijämäärät ovat kesäarkena päivällä  
n. 1 300 tunnissa (laskenta 2011).

Kuva 10 (alla). Porin kävelykatu sai yrittä-
jiltä kiitosta. Yrjönkadulla liikkuu kesäar-
kena päivällä niin ikään n. 1 300 kävelijää 
tunnissa (laskenta 2011).
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Kulkutapa ja ostovoima: näkemys vs. todellisuus
Yrittäjät tai ainakin yrittäjistä äänekkäimmät vastustavat kävelykatuja 
lähes poikkeuksetta kaupungeissa, joissa kävelykeskustaa ei vielä ole. 
Yrittäjien suurin pelko muutettaessa ydinkeskustan katuja kävelykaduik-
si on autoilevien asiakkaiden häviäminen. Kansainväliset tutkimukset lä-
hestyvät tätä aihepiiriä tutkimalla eri kulkutavoin liikkuvien asiakkaiden 
ostovoimaa ja liikkeiden näkemyksiä asiakkaidensa kulkutapajakaumas-
ta verrattuna todelliseen kulkutapajakaumaan. Tätä näkökulmaa on ha-
luttu selvittää myös Suomessa tehdyssä kyselyssä. 

Jyväskylä oli ainoa kaupunki, jossa kävely- ja autokadun vastaukset 
poikkesivat huomattavasti toisistaan. Yleisesti ottaen kävelyn osuus ali-
arvioidaan ja henkilöauton puolestaan yliarvioidaan useimmin, kun vas-
tauksia verrataan liikennetutkimusten tuloksiin. Myös joukkoliikenteen 
osuutta yliarvioidaan. 

Kuva 11. Tampereen seudun ostosmatkojen 
ikä- ja sukupuolijakauma [23], trendin voi olettaa 
olevan sama myös muissa kaupungeissa. Naiset 
tekevät nuoresta lähtien miehiä enemmän ostos-
matkoja. Yli 55-vuotiailla sukupuoliero tasoittuu ja 
tulee jopa päinvastaiseksi. Ostosmatkat muo-
dostavat yli 65-vuotiaiden päivittäisistä matkoista 
huomattavan osan.  

Havainnot vahvistavat kansainvälisten tutkimusten tuloksia siitä, että au-
toilijoita pidetään merkittävimpänä asiakasryhmänä, vaikka kävelijöiden 
ja pyöräilijöiden osuus on todellisuudessa myös merkittävä. Merkittävyy-
den näkee kenties parhaiten tarkastelemalla keskustaan suuntautuvien 
ostos-, asiointi sekä huvi- ja harrastusmatkojen päivittäistä määrää kul-
kutavoittain (kuva 14). Huomionarvoista on myös se, että naiset tekevät 
miehiä enemmän ostosmatkoja ja ostosmatkat muodostavat yli 65-vuo-
tiaiden matkoista merkittävän osan (kuva 11). Ostosmatkojen eri liikku-
japrofiilien tuntemus on olennainen taustatieto keskustan ostosalueiden 
liikkumisympäristöä suunniteltaessa.     

Kuva 12. Tutkimushavainnot siitä, 
että naiset tekevät miehiä enemmän 
ostosmatkoja, näyttävät pitävän 
paikkansa ainakin tämän Kööpen-
haminan Strogetilla otetun kuvan 
mukaan.
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Kuva 14. Keskustaan suuntautuvien os-
tos-, asiointi- sekä huvi- ja harrastusmat-
kojen määrät arkipäivänä pääkulkutavoit-
tain Jyväskylässä, Porissa ja Tampereella. 
[24] [25] [23]

Kuva sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 10/2013 aineistoa.

Kuva 13. Matkan pituuden ja rasittavuu-
den määrittää matkan fyysinen rasitta-
vuus mutta myös koettu matkan ”hen-
kinen pituus”. Lundissa ydinkeskustan 
reuna-alueiden henkistä etäisyyttä kau-
pallisesta ytimestä on pyritään pienentä-
mään mm. parantamalla kävelyolosuhtei-
ta. Pysäköintilaitosten yhteyteen pyritään 
sijoittamaan toimintoja, mikä lisää myös 
sosiaalista turvallisuuden tunnetta.

Mitä viihtyisämpi ympäristö, sitä pidemmälle ollaan valmii-
ta kävelemään 

Eräs usein esillä oleva kysymys koskee etäisyyttä, jonka autoilija on valmis 
kävelemään pysäköintipaikalta määränpäähänsä. Tätä on tutkittu mm. mit-
taamalla etäisyyksiä, jonka autoilijat kävelevät ostoskeskusten parkkipai-
koilta. Esimerkiksi Tampereella tätä voi tarkastella vertaamalla autoilijoiden 
suosiossa olevaa Ideaparkia keskustaan. Ideaparkissa auto jää helposti noin 
puolen kilometrin päähän liikkeistä. Mitä viihtyisämpi ja kävely-ystävällisem-
pi ympäristö, sitä pidemmälle ihminen on huomaamattaan valmis kävele-
mään. Esimerkiksi Lundissa Ruotsissa pyritäänkin tästä syystä tekemään 
pysäköintilaitoksista keskustaan johtavia reittejä viihtyisimmiksi. Lundissa ja 
Linköpingissä useat pysäköintilaitokset ovat myös yhteydessä kauppakes-
kukseen, joista puolestaan on uloskäynti suoraan kävelykeskustaan. 
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Erilaisten toimenpiteiden tärkeys
Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisten ydinkeskustan kehittä-
mistoimenpiteiden tärkeyteen kaupungissaan. Yleisesti ottaen kaikkea 
kehittämistä pidetään luultavasti tärkeänä, mutta vertailemalla kaupun-
keja keskenään voidaan arvioida, korostuuko jonkin toimenpiteen tärke-
ys kaupungissa muita kaupunkeja tai toimenpiteitä enemmän. 

Yleisesti ottaen pyöräilijöiden liikkumisolosuhteiden parantamista pidet-
tiin kaikissa kaupungeissa suhteellisen tärkeänä toimenpiteenä. Pyöräi-
lijöiden olosuhteiden parantamista pidettiin tärkeimpänä Oulussa, Po-
rissa ja Tampereella. Niin ikään pyöräpysäköinnin parantamista pidettiin 
edellä mainituissa kaupungeissa tärkeämpänä Kokkolaan ja Jyväskylään 
verrattuna. Tampereella korostui liikkumisolosuhteiden parantaminen, 
Oulussa puolestaan erittäin vahvasti pyöräpysäköinnin kehittäminen. 
Toisaalta Tampereella 10 % vastaajista ei pitänyt pyöräilijöiden liikku-
misolosuhteiden parantamista ollenkaan tärkeänä.

Pyöräily keskustassaPyöräily keskustassa
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Liikkumisen helppousLiikkumisen helppous

Informaation ja opastuksen parantamista sekä liikuntarajoitteisten pa-
rempaa huomioimista pidettiin Kokkolassa muita kaupunkeja tärkeäm-
pänä toimenpiteenä. Jyväskylässä vain 6 % vastaajista ei pitänyt lii-
kuntarajoitteisten parempaa huomioimista tärkeänä toimenpiteenä. 
Liikenneturvallisuuden parantamista koskevassa kysymyksessä kau-
punkien välillä ei ole suuria eroja. Vähintään 70 % vastaajista kaikissa 
kaupungeissa piti liikuntarajoitteisten parempaa huomioimista ja liiken-
neturvallisuuden parantamista tärkeänä. 
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Autoliikenteen rajoittamiseen negatiivisimmin suhtautuivat Kokkolan ja 
Tampereen vastaajat. Tampereella 61 % vastaajista ei pidä tärkeänä ra-
joittaa autoliikenteen kulkua keskustassa, toisaalta samanaikaisesti puo-
let vastaajista piti kävelykeskustan laajentamista tärkeänä kehittämistoi-
menpiteenä. 

Porissa haluttiin tiukimmin pitää kiinni olemassa olevista kävelykaduista 
ja 61 % vastaajista piti myös kävelykeskustan laajentamista tärkeänä. 
Myös Jyväskylässä ja Oulussa suhtauduttiin suopeasti nykyisiin käveka-
tuihin. Jyväskylässä 56 % ja Oulussa 74 % vastaajista pitää kävelykes-
kustan laajentamista tärkeänä toimenpiteenä. Lisätilan antamista jalan-
kulkijoille pidettiin tärkeimpänä Oulussa ja vähiten tärkeänä Kokkolassa 
ja Tampereella.

Oleskelupaikkojen lisäämistä pidettiin vähiten tärkeänä Kokkolassa ja 
Tampereella, sen sijaan Tampereella toivottiin lisää puita ja istutuksia. 
Kaupunkitapahtumia toivottiin lisää kyselyn avoimissa vastauksissa, ja 
tämä näkyy myös tässä kysymyksessä. Vähintään 1/3 vastaajista piti ta-
pahtumien määrän lisäämistä erittäin tärkeänä kaikissa kaupungeissa. 
Myös siisteys nousi esiin avoimissa vastauksissa. Oulussa ja Tampereel-
la jopa yli 50 % vastaajista piti roskakorien lisäämistä erittäin tärkeänä.

Keskustan kävelypainotteisuus
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Keskustan viihtyisyys
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Yhteistyötä toisten yrittäjien, mutta ei kaupungin kanssa
Tampereen kysely toteutettiin noin puoli vuotta muiden kaupunkien ky-
selyjen jälkeen, ja lomakkeeseen lisättiin kysymys liittyen yrittäjien vai-
kutus- ja yhteistyömahdollisuuksiin. Vain alle viidesosa vastaajista koki 
mahdollisuudet antaa palautetta kehittämishankkeista hyviksi. Negatii-
visimman kokonaisarvosanan sai kuitenkin vaikutusmahdollisuus kes-
kustan kehittämiseen. Yli puolet vastaajista oli tiukasti sitä mieltä, että 
keskustan kehittämiseen ei koeta voivan vaikuttaa. Tulokset ovat mel-
ko huolestuttavia sidosryhmäyhteistyön kannalta ja toisaalta osoittavat, 
että kehitysvaraa yrittäjien osallistuttamisen saralla on runsaasti.

Positiivista tuloksissa on se, että kivijalkaliikkeet tuntuvat tekevän yhteis-
työtä keskenään ja oman liikkeen lähiympäristöllä koetaan olevan vahva 
oma identiteetti. Yli 3/4 vastaajista ei koe voivansa hyödyntää katutilaa 
liiketoiminnassaan. Kysymysten taustalla ovat asiantuntijahavainnot 
houkuttelevasta ostosympäristöstä, johon kuuluvat kadulle ”rönsyilevät” 
kivijalkaliikkeet ja kahvilat sekä alueen selkeä ja tunnistettava identiteetti 
(vrt. place-making).  

Kuva 15 (yllä). Tampereen kyse-
lyssä, joka toteutettiin puoli vuotta 
muiden kaupunkien jälkeen, pyy-
dettiin vastaajia ottamaan kantaa 
yrittäjien vaikutusmahdollisuuksia 
koskeviin väittämiin.

Kuva 17 (viereisellä sivulla). 
Sheffieldin ydinkeskustan kehittä-
misehdotukset nähtävillä ja vapaan 
kommentoinnin kohteena ydinkes-
kustan Winter Gardens -talvipuu-
tarhassa. Paikalla on myös kau-
pungin edustaja keskustelemassa 
asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Kuva 16 (vasemmalla). Tyypil-

lisimpiä katutilaa hyödykseen 
käyttäviä liikkeitä ovat kukka -ja 
muotikaupat. Tämä tekee kadusta 
mielenkiintoisen ja elävän näköi-
sen, kunhan tilaa vain on riittävästi 
myös jalankulkijoille. Delftissä 
yrittäjien yhteistyö toimii myös 
tyydyttämään torikauppiaiden 
kahvihammasta.

Liikkeeni lähiympäristöllä on selkeä 
alue- ja ostosidentiteetti

0% 25% 50% 75% 100%

Koen voivani vaikuttaa keskustan 
kehittämiseen

Pystyn hyödyntämään katutilaa liiketoi-
minnassani

Mahdollisuudet antaa palautetta kehittä-
mishankkeista ovat hyvät

Saan tarpeeksi tietoa keskustaa koske-
vista hankkeista

Olen yhteyksissä lähiympäristöni liikkeisiin 
ja teemme yhteistyötä
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Tarjonta lisää kysyntää ja kysyntä realisoituu ostoina 
kävelyväylillä
Liikevaihtoa kasvattaa ”lompakkotiheys”, joka puolestaan on suurin siel-
lä, missä on kävelijöitä. Varsinkin kaupungin ydinkeskustassa taloudel-
lisinta on suosia kävelijöitä, sillä ahtaassa ympäristössä kävelyväylillä 
voidaan tarjota autoväyliä huomattavasti suurempi kapasiteetti. Vaikka 
tarjonta luo kysyntää myös kävelyväylien osalta, kävelykatu on yleensä 
hyvä ratkaisu sinne, missä jo ennestään on vilkasta kävelyliikennettä eli 
jokin kävelijöitä houkutteleva vetovoimatekijä. Kävelyväyliin pätee tältä 
osin sama analogia kuin autoliikenteen väyliin: moottoritie rakennetaan 
ennestään kysytyille eli vilkkaille pääväylille silloin, kun autoliikenteen 
edellytyksiä halutaan entisestään parantaa.

Lienee itsestään selvää, että kaupungin keskustan halutuin liikepaikka 
on paikka, jossa on eniten asiakkaita. Viihtyisä ja mukava kävely-ympä-
ristö houkuttelee ihmisiä viipymään ydinkeskustassa pidempään, millä 
on positiivinen vaikutus alueen yrittäjille. Oleskelun merkitystä ydinkes-
kustan taloudelle ei tule aliarvioida. Huomionarvoista on myös, että mo-
nissa tutkimuksissa positiivisia vaikutuksia on saatu aikaan ilman sen 
dramaattisempia muutoksia olemassa olevaan liikennejärjestelmään.

Yhteenvetoa tutkimuksista
Ydinkeskustan ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus tasa-
painoon

Thull & Mersch (2005) ovat tutkineet saavutettavuuden ja kaupunkiympäris-
tön laadun merkitystä ydinkeskustan taloudelliseen elpymiseen Christchur-
chissa Uudessa-Seelannissa. Keskustan saavutettavuuden tarkastelussa 
tulee ottaa huomioon kolme tekijää: toimintojen väliset etäisyydet (matka-
aika eri kulkutavoilla), käytettävissä olevat kulkutavat (liikennejärjestelmän 
tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut) sekä sosio-ekonomiset tekijät (mm. 
taloudellinen tilanne, fyysinen kunto, asenteet ja mielipiteet).

Keskustan houkuttelevuus voidaan määritellä ”tarjolla olevien ajanhyödyn-
tämismahdollisuuksien laaduksi ja määräksi”. Keskustan houkuttelevuus 
taataan siis laadukkaalla ja kattavalla sekoituksella eri toimintoja. Houkut-
televuuteen liittyvät vahvasti liikenne- ja sosiaalinen turvallisuus, melu- ja il-
mansaasteet sekä rakennetun ympäristön esteettisyys.

Ydinkeskustan houkuttelevuus ja saavutettavuus liittyvät vahvasti toisiinsa. 
Hyvä saavutettavuus autolla vaatii laadukkaan tieverkon, joka tarjoaa no-
pean ja helpon pääsyn keskustan autopysäköintiin. Mitä lähemmäs autolla 
päästään ydinkeskustaa, sitä enemmän autoliikenne tosin vaikuttaa negatii-
visesti kaupunkiympäristön ruuhkautumisen, turvattomuuden sekä melu- ja 
ilmansaasteiden muodossa. Suuret autoliikenteen määrät ydinkeskustassa 
vaikuttavat keskustan miellyttävyyteen ja heikentävät sujuvan kävelyliiken-
teen edellytyksiä.

Keskustan saavutettavuus voidaankin jakaa ulkoiseen ja sisäiseen saavu-
tettavuuteen. Sisäisellä saavutettavuudella tarkoitetaan kävelyolosuhteita 
ydinkeskustan sisällä. Ulkoinen saavutettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, 
kuinka ydinkeskustaan tullaan keskustan ulkopuolelta. Haasteena on ydin-
keskustan houkuttelevuuden ja sisäisen saavutettavuuden tasapainoittami-
nen ulkoisen saavutettavuuden kanssa.

[26] 
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Keskusta ostoskeskuksena
Haluttu sijainti tarkoittaa ikävä kyllä usein myös kallista vuokraa, sillä lii-
ketiloihin pätee niin ikään kysynnän ja tarjonnan laki. Kehittämistyössä 
tulee ennalta miettiä, miten varmistetaan keskustan monimuotoisuus 
liikkeiden näkökulmasta sekä pienten paikallisyritysten toimintaedelly-
tykset keskustassa. Keskustan liikekokoonpanon yksipuolistuminen, 
persoonaton katukuva ja oman keskustaidentiteetin näkymättömyys ei-
vät ole omiaan lisäämään keskustan vetovoimaisuutta ja kilpailykykyä. 
Liiketilatarjonnan tulisi olla monipuolista niin koon kuin hintatasonkin 
suhteen. 

Eräs keino hallita vuokratasoja on varmistaa liiketilojen riittävyys ja mo-
nipuolisuus. Kehitysyhtiöiden kautta voidaan hallita ja kehittää ydinkes-
kustan muotoutumista vilkkaaksi kaupan ja kulttuurin keskittymäksi, 
mikäli ydinkeskusta hakee vielä muotoaan ja omistuspohjaansa. Suo-
messa tuttuja ovat erilaiset keskustayhdistykset. Ulkomailla on esi-
merkkejä keskustamanagereista, jotka toimivaltansa rajoissa kehittävät 
ja ohjaavat ydinkeskustaa ikään kuin se olisi ostoskeskus. Tavoitteena 
on mm. optimaalinen liikekokoonpano, mikä vaatii tehtävän toteuttajalta 
hienotunteisuutta.

Kuten tutkimuksista käy ilmi, kävelykadut palvelevat parhaiten tietyn 
tyyppisiä yrityksiä ja toimintoja. Raaka tosiasia on siis se, että kävely-
keskustaa suunniteltaessa heitetään suunnitelmalliset hyvästit tietynlai-
sille liikkeille, jotka löytävät itsensä myöhemmin kenties keskustan lai-
tamilta. Kävelykatu tai kävelyalue ei yksinkertaisesti sovellu yhtä hyvin 
kaikille yrityksille. Tämä on hyvä muistaa, mikäli koetaan painetta miel-
lyttää kaikkia osapuolia.

Sosiaalinen turvallisuus on osa keskustan viihtyisyyttä
Ydinkeskustan hallinta liittyy myös turvattomuuden tunnetta aikaan saa-
viin laitapuolenkulkijoihin ja muihin toisinaan häiriötä aiheuttaviin ihmi-
siin, kuten nuorisoryhmiin. Vaikka turvattomuuden tunne ei välttämättä 
ole yhteydessä siihen, että ilkivaltaa tai päällekarkauksia tapahtuisi, on 
se merkittävä alueen viihtyisyyteen vaikuttava tekijä.Tämä on asia, jonka 
tiimoilta kaupungin on hyvä käydä keskustelua kiinteistöjen ja yritysten 
kanssa. Turvallisuuslähtöinen ympäristön suunnittelu mm. valaistus ja 
näkymät huomioiden on eräs keino hallita tilannetta. Kyselyn vastauk-
sissa on osittain huomattavissa ilmiö, jossa esimerkiksi istumapaikkoja 
toivotaan vähennettävän sillä niiden koetaan houkuttelevan laitapuolen-
kulkijoita. Asiaan olisi hyvä löytää jokin muu ratkaisu, kuin myös muiden 
keskustan käyttäjien palveluiden ja viihtyvyyden huonontaminen.  

Tärkeää on kuitenkin tiedostaa, että kyseiset ihmisryhmät ovat yksi 
kaupungin käyttäjäryhmä ja heidän häätämisensä yhdeltä alueelta saa 
heidät vain siirtymään toiselle. Päihderiippuvaisten suhteen voi olla syy-
tä hyödyntää mm. poliisin ja sosiaalitoimen tietämystä ja kokemuksia 
päihderiippuvaisten tukikeskuksista. Oiretta hoitavat toimenpiteet eivät 
paranna sairautta eivätkä järjestyksenvalvojat poista päihderiippuvaisia 
kaupungista. Vartijoita ja kameravalvontaa on kuitenkin käytetty mm. 
Iso-Britanniassa parantamaan tiettyjen alueiden turvallisuutta. Nuoriso-
ryhmille on joissakin kaupungeissa, kuten Tampereella, esimerkiksi pe-
rustettu oma nuorisotila keskustan tuntumaan.

Autokadusta ihmisten ajanviettopaikaksi

Zürichissa joen viertä kulkeva vilkas auto- ja raitiotieliikenteen katu Limmat-
quai muutettiin shared space -tyyppiseksi joukkoliikennekaduksi ja jalka-
käytävän viihtyisyyttä parannettiin. Muutosten myötä alueella oleskelevien 
ihmisten määrä kasvoi 121 %, pyöräilijöiden määrä kasvoi 18 % ja käveli-
jämäärä 17 %. Varsinkin pyöräilijät alkoivat viereisten katujen sijaan suosia 
joenvierellä kulkevaa Limmatquaita, mutta kävelijämäärät viereisillä kaduilla 
laskivat vain muutamalla prosentilla. Lisäksi katukahviloiden istumapaikko-
jen määrä kasvoi 45 % ja paikkojen käyttöaste kasvoi 21 %:sta 30 %:iin, 
ilman että viereisillä kaduilla tapahtui muutoksia. Kyselytutkimuksen mukaan 
94 % vierailijoista ja 60 % yrittäjistä arvioi olosuhteiden parantuneen.

[27] 
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Tyytymättömyyden määrä on vakio?
Vaikka lisätutkimukset asian suhteen olisivat tarpeen ennen suorien joh-
topäätösten tekoa, on kyselyn tuloksissa havaittavissa samankaltaisuuk-
sia eri kaupunkien välillä tyytyväisyyden suhteen. Kävelykadun vastaajat 
ovat eri kaupungeissa jokseenkin tyytymättömiä kadunvarsien pysäköin-
titarjontaan, mikä lienee varsin luonnollista kävelylle pyhitetyllä kadulla. 
Neutraalin arvion saa tarjonta pysäköintilaitoksissa: keskiarvon mukaan 
ei olla tyytyväisiä mutta ei juuri tyytymättömiäkään. Autokadun vastaajat 
eivät puolestaan ole tyytyväisiä mutta eivät tyytymättömiäkään katuym-
päristön viihtyisyyteen. Autokadulla myös tyytyväisyys katuympäristön 
toiminnallisuuteen näyttäisi olevan vakio case-kaupunkiemme välillä.

Muiden ominaisuuksien välillä hajontaa on enemmän. Tyytyväisyys kä-
velykadun viihtyisyyteen ja ohi kulkevien ihmisten määrään vaihtelee jon-
kin verran. Autokaduilla liikkeiden tyytyväisyys kadunvarsipysäköintiin 
vaihtelee suuresti. Tulosten perusteella voisi päätellä että Jyväskylässä 
ja erityisesti Oulussa kadunvarsipysäköintiä on rajoitettu. Tampereella 
ja Kokkolassa sen sijaan autokatujen kadunvarsipysäköinnin tarjontaan 
ollaan ainoina kaupunkeina keskimäärin tyytyväisiä. Eroja kaupunkien 
välillä esiintyy myös autokadun vastaajien arvioissa laitospysäköinnin 
tarjonnasta. Jyväskylässä lähestytään jo pyöristystä apuna käyttäen ar-
vosanaa ”erittäin tyytyväinen” Tampereella ja Kokkolassa ollaan asiaan 
jokseenkin tyytyväisiä, Oulussa ja Porissa sen sijaan ei olla tyytyväisiä 
mutta ei tyytymättömiäkään.
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Metsän näkeminen puilta
Ydinkeskusta on kokonaisuus, ei yksittäinen tori tai kadunkulma. Vaikka 
kaikissa kaupungeissa on jonkinlainen vetonaula tai kaupungin keski-
piste, on syytä muistaa että liikeyrittäjiä on kaikkialla keskustassa.  Nä-
kyvyys, joka linkittyy vahvasti yrityksen sijaintiin, on erittäin tärkeää yri-
tyksen kannalta. On myös keskustassa kävijöiden etu, että keskustan 
palveluista tiedetään muutoinkin, kuin yhden pääkadun tarjonnan osalta. 
Myös tässä hyvänä vertailukohtana toimii ostoskeskus, jonka karttojen 
avulla saa nopeasti kokonaiskäsityksen siitä, mistä uusia talvikenkiä 
kannattaa lähteä etsimään. Tapahtumilla houkutellaan keskustaan ihmi-
siä ja myös tällöin voidaan käyttää erilaisia eri paikoissa sijaitsevia kau-
punkitiloja monipuolisesti hyväksi.

Ydinkeskustan eri alueiden alueidentiteetin vahvistaminen yhteistyössä 
kivijalkakauppiaiden ja kiinteistönomistajien kanssa on keino lisätä sivu-
katujen näkyvyyttä. Katutilaa ja julkisivuja hyödyntävää yhteisestä ilmet-
tä, omien katutapahtumien järjestämistä, mainontaa ja brändäystä voi-
daan käyttää luomaan kortteleista oma tuotteensa vahvalla identiteetillä. 
Kaupunki voi toimia tässä yhteistyössä yrittäjien ja kiinteistönomistajien 
kanssa. Esimerkkejä tällaisesta ”paikan luomisesta” (eng. place-making) 
ovat mm. Helsingin Torikorttelit, Lontoon Carnaby, Dublinin Temple Bar 
ja Vanha Porvoo. Näillä kaikilla alueilla on omat Internet-sivunsa, jossa 
on esitelty alueen liikkeet, ravintolat, hotellit, tapahtumat ja muut vierai-
lukohteet.   

Kuva 18. Zürichin Limmatquai-
kadulla kävelijämäärät lisääntyivät  
17 %:lla, kun kadusta tehtiin shared 
space -tyyppinen joukkoliikennekatu 
ja alueen viihtyisyys parani [27].
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Kuvat 20, 21, 22 ja 24. Lontoon So-
hossa Carnaby Streetin ostosalueel-
la pienten korttelien kaupat eivät jää 
paitsioon asiakkaista, sillä näkyvyys 
taataan kaduilla olevilla ostoskartoil-
la ja alueen brändäys sekä markki-
nointi toteutetaan keskitetysti.

Kävelykulttuurin kehittyminen vaatii aikaa
Tehdystä kyselystä on havaittavissa ilmiö, että kaupungeissa, joissa on 
ollut menestyksekäs kävelykatu pidempään, kävelyolosuhteiden paran-
tamiseen entisestään suhtaudutaan myönteisemmin. Hyvät esimerkit 
toimivat mainoksena ja hyvät kokemukset kantautuvat myös alueen mui-
den yrittäjien korviin. Hyvät esimerkit toisissa kaupungeissa eivät vält-
tämättä kuitenkaan vakuuta kaikkia siitä, että kävelykatu toimisi omas-
sa kaupungissa. Näin on varsinkin jos kävelykaduista on osoitettavissa 
huonoja kokemuksia. Yleisesti ottaen kävelyalueisiin negatiivisimmin 
suhtautuvat vastaajat kokivat kävelykatujen houkuttelevan vain päihtei-
den käyttäjiä. Syy siihen, miksi ”nuoressa” kävelykaupungissa suhtautu-
minen on negatiivisempaa saattaa olla, että kävelykeskusta hakee vielä 
muotoaan tai jakeluliikennettä ja talvikunnossapitoa ei ole mietitty lop-
puun saakka. Kävelykeskustaa voidaan pitää eräänlaisena itseään kehit-
tävänä ekosysteeminä eikä kävelykulttuuri synny yhdessä yössä. 

Kommunikaatio: kompastuskivi vai tukinoja?
Keskustan kehittämiskeskustelua tulisi ensisijaisesti käydä kaupungin 
sekä eri sidosryhmien, erityisesti yrittäjien, kesken, ei sanomalehtien 
sivuilla. Avoin ja aktiivinen kommunikaatio sekä yrittäjien ja kiinteistön-
omistajien aito integroiminen osaksi kehittämisprosessia tulisi olla itses-
tään selvä osa kehittämishankkeita. 

Kyselyn tulokset osoittavat, että yrittäjien unelmakeskusta ei suuresti 
eroa siitä, mitä kaupungit yleisesti ottaen toivovat keskustalta. Konflik-
teja syntyy informaatiokatkosten johdosta. Tiedonpuute voi johtaa ar-
vuutteluun, epätietoisuuden ruokkimaan tyytymättömyyteen sekä epä-
arvostuksen tunteeseen. Kysymys on kuitenkin yrityksen välittömästä 
liiketoimintaympäristöstä, joka on parhaimmillaan yrittäjän kilpailuvaltti. 
Kysymys on yrittäjän ”tontista”. Sen lisäksi, että kerrotaan mitä aiotaan 
tehdä on yhtä tärkeää kertoa myös miten ja minkä vuoksi. 

Yhteisymmärrykseen pääsyä helpottaa huomattavasti kaupunkikeskus-
talle määritelty visio, joka on tehty kuuntelemalla myös ydinkeskustan 
sidosryhmiä. Kestävän kehityksen periaatteet eivät välttämättä ole yrit-
täjää ajavia tekijöitä eivätkä kuntatalous, ruuhkautuminen ja liikennejär-
jestelmän kestämättömyys aiheuta liikkeen pitäjälle harmaita hiuksia. 
Yrittäjät eivät ole kaupunki- ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita, mutta 
he ovat ydinkeskustan yksi elintärkeä sidosryhmä.

Keskusteluyhteyden avaaminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan pistäy-
tymistä pääkauppakadun puoteihin. Vaarallista on olettaa, että äänek-
käin sidosryhmän jäsen edustaisi ja kuvastaisi koko yrittäjäkunnan mie-
lipidettä. 
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Yhteenveto

Kehityshankkeiden sujuvuuden kannalta 
ensiarvoisen tärkeää on kommunikaatio 
yrittäjien ja kaupungin virkamiesten välillä 
ilman välikäsiä. 

Keskustan eri alueiden omaleimaisuuden 
ja identiteetin vahvistaminen yhdessä si-
dosryhmien kanssa palvelee sekä yrittäjiä 
että asiakkaita ja kaupungin ”luettavuut-
ta”.

Keskustan voi mieltää eräänlaiseksi os-
tos- ja elämyskeskukseksi, joka niin ikään 
vaatii ohjausta, koordinointia ja suunnitel-
mallista kehittämistä toimiakseen parhai-
ten. Tällöin on hyvä tiedostaa myös tär-
keimmät asiakasryhmät.

Tasapainon löytäminen viihtyisyyden ja 
sekä ulkoisen että sisäisen saavutetta-
vuuden välillä on haastavaa mutta pal-
kitsevaa. Hyvä saavutettavuus palvelee 
kaikkia, kävelijät ovat tärkeä asiakasryh-
mä ja viihtyisyys nostaa alueen arvoa. 

Kävelykatu palvelee ostoksillakävijöiden 
suosiossa olevia liikkeitä hyvin, mutta se 
ei ole optimaalisin sijainti kaikille liikkeille.

Jo pienillä toimenpiteillä on mahdollista 
saada aikaan positiivisia vaikutuksia kä-
vely- ja asiakasmääriin. 

Kävelykulttuuri ei synny katkaisemalla 
ajoneuvoliikenne yhdeltä kadulta. Kä-
velykadun on oltava oikeassa paikassa 
täyttäen niin viihtyisyyden kuin toiminnal-
lisuudenkin kriteerit. Hyvä kokonaisvaltai-
nen suunnittelu luo edellytykset menesty-
miselle pitkällä aikavälillä. 

Visio, yhteisymmärrys, kommunikaatio, 
kokonaisuuden hallinta, omaleimaisuus ja 
identiteetti, pienet ja suuret toimenpiteet, 
priorisointi, saavutettavuuden ja viihtyi-
syyden tasapaino. 

Kulttuurin muutos 
vie aikansa Avainsanat

Tosiasioiden 
tunnistaminen

Pienikin voi olla 
kaunista

Keskusta 
ostoskeskuksena

Saavutettavuuden 
ja viihtyisyyden 

yhteiselo

Kommunikaatio ja 
yhteisymmärrys

Paikkojen luominen

Yhteinen tavoite ja 
visio

Kokonaisuuden 
kehittäminen

Yrittäjien ja kaupunkien kuvat ideaalikes-
kustasta eivät ole kaukana toisistaan, 
edellytykset antoisalle yhteistyösuhteelle 
ovat olemassa.

Vaikka keskustassa on aina tietyt veto-
voimapisteet, keskustaa tulisi kehittää 
kokonaisuutena, jotta myös kivijalkaliik-
keillä kaksi korttelia pääkadusta poispäin 
olisi hyvät mahdollisuuden menestyä. 
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