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Kaupunkiympäristöön liittyvä tuote- ja ympäristösuunnittelu käsittää julkisten ulkotilojen,
katujen, aukioiden ja torien kokonaisvaltaisen
suunnittelun sekä kadunkalusteiden, valaistuksen katupäällysteiden ja kadun rakennelmien
suunnittelun. Ympäristösuunnittelun parissa
työskentelee tällä hetkellä lukuisia muotoilijoita,
sisustusarkkitehteja, arkkitehteja ja maisemaarkkitehteja, mutta suunnittelualue on edelleen
tuntematon.
Panostus ympäristön laatuun on nähtävissä
laajoina kaupunkiympäristön parannushankkeina kaikkialla Suomessa. Kaupunkien toimet
julkisten alueiden parantamiseksi kestävät
kansainvälisen vertailun, mutta ne eivät ole
saaneet osakseen erityistä huomiota Suomessa.
Kaupunkiympäristöä ei ole nostettu kaupungin
imagotekijäksi, vaikka työn tulokset näkyvät laajasti kaupungeissa. Kaupunkiympäristö kertoo
kuitenkin kokonaisuutena paljon enemmän
kaupungin muotoilu- ja arkkitehtuurilaadusta
kuin mikään yksittäinen tuote tai rakennus.
Julkinen kaupunkitila on kaikille avoin ”yhteinen olohuone”, jonka laatu vaikuttaa suoraan
asukkaiden ja vierailijoiden kuvaan kaupungista.
Arkkitehtuuria vai kunnallistekniikkaa
Kun kaupunkiympäristön suunnitteluun alettiin
kävelykatujen rakentamisen myötä kiinnittää
huomiota myös Suomessa 1980-luvulla, niin mm.
Tampereen yliopiston kaupunkisuunnittelun
professori Jere Maula toi esille mielipiteenään,
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Suomalaisen kaupunkiympäristön viihtyisyys ja laatu ovat
parantuneet merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana. Panostus
kaupunkiympäristön suunnitteluun näkyy vanhojen kaupunkikeskustojen parannushankkeissa ja uusien alueiden rakentamisessa. Työn tulokset näkyvät kävelykaduilla, toreilla, aukioilla ja
puistoissa. Kadunkalusteiden, päällysteiden, istutusten ja valaistuksen laatu vaikuttaa monin tavoin ympäristön toimivuuteen
ja viihtyisyyteen ja sitä kautta elämän laatuun kaupungeissa.
että kaupunkiympäristön detaljisuunnittelu
ei kuulu kaavoitukseen. Samaa miltä oltiin
myös Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa, jossa päätettiin 1990-luvun alussa
vastaavasti, että kaupunkiympäristön suunnittelu ei kuulu kaavoitukseen. Maankäytön
suunnittelun luonteesta johtuen päätös on
ymmärrettävä. Kaupunkiympäristön detaljisuunnittelu ei kuulu kaavoitukseen, mutta
kaupunkisuunnitteluun sen pitäisi ehdottomasti kuulua. Näiden päätösten seurauksena
kaupunkiympäristön suunnittelu kuitenkin
eriytyi perinteisestä kaupunkisuunnittelusta
ja alkoi kehittyä kaupunkien teknisen sektorin toimesta osana katu- ja kunnallisteknistä
suunnittelua. Kaupunkien teknisissä virastoissa
ei tuolloin ollut tarvittavaa arkkitehtuuri- ja
kaupunkikuva-asiantuntemusta ja vain harvoin kaavoitusarkkitehdit osallistuivat katuympäristön toteutussuunnitteluun. Kaupunkien
suunnitteluorganisaatioissa ei pohdittu sitä,
mitä kaupunkiympäristön suunnittelu todella
on ja miten se tulisi järjestää. Ehkä juuri siitä
syystä kaupunkiympäristön suunnittelun
arvostus on Suomessa edelleen hyvin heikko
ja suunnittelualue tuntematon.
Kaupunkien julkisten alueiden suunnitteluun liittyy aina suuri määrä toiminnallisia,
teknisiä ja kaupunkikuvallisia ongelmia, joiden
ratkaiseminen ja yhteen sovittaminen edellyttää monialaista ja laajaa asiantuntemusta.
Torien ja aukioiden päällysteiden suunnittelu

on yleensä viimeinen, vaikkakin hyvin näkyvä
vaihe kaupunkikeskustojen parannushankkeisiin liittyvästä pitkästä prosessista. Taustalla
ovat yleensä mm. laajoja liikennejärjestelyjen
muutoksia, joilla ajoneuvoliikenne, huoltoliikenne ja pysäköinti järjestetään niin, että saadaan tilaa jalankululle sekä teknisiä järjestelmiä,
kuten valaistus- ja sulanapitojärjestelmät, joilla
helpotetaan liikkumista ja toimintoja katutilassa
kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina tai
kunnallisteknisiä järjestelmiä, joilla helpotetaan toimintaa ja tapahtumien järjestämistä
kävelykaduilla, aukioilla ja toreilla. Taustalla on
usein myös historiallisia ja kulttuurisia tekijöitä
ja asukkaiden tunteita voimakkaasti kuohuttavia seikkoja.
Monien kaupunkien tekninen sektori on
1990-luvulta alkaen ottanut haasteen vastaan
ja kehittänyt toimintaansa uusien vaatimusten,
kuten vuoden 2000 Maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämän vuorovaikutuksen ja monialaisen
suunnitteluyhteistyö suuntaan. Myös infra-alan
konsulttitoimistot ovat ottaneet haasteen vastaan ja laajentaneet omia suunnitteluorganisaatioitaan uusien tehtävien vaatimusten
mukaisesti. Kaupunkiympäristön suunnittelun
parissa työskentelee tällä hetkellä muotoilijoita,
maisema-arkkitehteja, arkkitehteja, sosiologeja,
biologeja ja jopa kuvataiteilijoita. Pitkäjänteinen
työ ja panostus kaupunkiympäristön suunnitteluun ja laatuun näkyy sekä vanhojen kaupunkikeskustojen parannushankkeissa että
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Helsingin Keskuskadun omaleimaisesta luon-

nonkivipäällysteestä on muodostunut koko kadun
tunnusmerkki.
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Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä -näyttely

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila
Laiturissa esitteli kaupunkiympäristön suunnittelua
Suomessa.
3

Näyttelyssä oli esillä 32 kohdetta 20 kaupungista

Vesa Junttila

eri puolilta Suomea.

Vesa Junttila
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uusien alueiden rakentamisessa eri puolilla
Suomea. Kaupunkien toimet kaupunkiympäristön parantamiseksi kestivät kansainvälisen
vertailun, mutta ne eivät ole koskaan saaneet
osakseen erityistä huomiota.
Tänä vuonna vietettävä World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden pääteema on Avoin
kaupunki – paremman elämän edellytyksiä
kaupunkilaisille. Teema kuvaa hyvin sitä työtä,
mitä kaupungit ovat tehneet pitkäjänteisesti
julkisen kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja
laadun parantamiseksi. Kaupunkiympäristön
suunnittelua esiteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa touko – kesäkuussa Helsingissä laajassa
näyttelyssä Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi
elämä. Näyttely oli osa World Design Capital
Helsinki 2012 -vuoden ohjelmaan. Näyttelyn
teemoja olivat muun muassa:
Keskustojen kehittäminen – Paremman
elämän edellytyksiä kaupunkilaisille
Keskustojen kehittäminen on pitkäjänteinen
prosessi, joka edellyttää kaupungin suunnittelijoilta ja päättäjiltä rohkeutta ja johdonmukaisuutta edetä kehittämisvisioista ja strategioista
toteutussuunnitelmiin ja rakentamiseen.
Oulun Rotuaari on yksi ensimmäisistä
Suomessa toteutetuista kävelykaduista. Ensimmäinen kävelykatukokeilu oli Kirkkokadulla jo
vuonna 1967, mutta se sai kauppiaiden taholta
kielteisen vastaanoton eikä kokeilua jatkettu.
Pohjois-Suomen sääolosuhteita uhmaten päätös
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Kirkkokadun ja Kauppurienkadun kävelykadusta tehtiin kuitenkin vuonna 1986. Vuonna
1988 järjestettiin kävelyalueen nimikilpailu
ja kävelyalue sai Rotuaari-nimen. Kirkkokadun keskusaukio valmistui samana vuonna
ja vuonna 1993 kävelyaluetta laajennettiin
torille saakka.
Rotuaari ja sen keskusaukio ovat saaneet
keskeisen sijan oululaisten tapaamis- ja tapahtumapaikkana yli 25 vuoden ajan. Tapahtumista
mainittakoon tulppaani- ja veistoskatu, Tiernapoikakilpailu, kollikissakilpailu, säärikilpailu,
viinijuhla sekä Rotuaari Piknik. Ahkerassa
käytössä katu kului ja ympäristön laatuvaatimukset kasvoivat, tapahtumien keskipiste,
esiintymislava ei enää täyttänyt nykyajan
vaatimuksia.
Oulun Tekninen keskus käynnisti Rotuaarin
peruskorjauksen suunnittelun syyskuussa 2009
vuonna 2003 tehdyn yleissuunnitelman pohjalta.
Suunnittelun tavoitteena oli uudistaa kävelykatua ja aukioita niin, että ne houkuttelevat kaupunkilaisia viihtymään ja mahdollistavat entistä
monipuolisemman kaupunkielämän ja kaupunkitapahtumien järjestämisen. Tavoitteena oli
kadun toimivuuden ja ilmeen parantaminen
uusimalla kadun päällysteet, kadunkalusteet ja
katuvalaistus sekä julkisivu- ja juhlavalaistus.
Esteetöntä liikkumista edistetään parantamalla
kulkupintoja ja liikkeiden sisäänkäyntejä.
Kirkkokadun ensimmäinen vaihe ja aukio
esiintymislavoineen valmistuivat vuonna 2011.

Katu päällystettiin luonnonkivilaatoin, joiden
raitakuvion ja värien lähtökohtana on ajatus
pohjalaisesta räsymatosta. Valaistus perustuu
pylväsvalaisimeen, joka sisältää katu- ja julkisivuvalaisimet. Suunnitelmassa säilytettiin aiemmin poistettavaksi ehdotettu Rotuaarin pallo,
joka on muodostunut vuosien varrella Rotuaarin
kohtauspaikaksi ja symboliksi. Yhdessä uuden
esiintymislavan kanssa se muodostaa aukiota
keskeisesti jäsentävän parin.
Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin kadun
rakenteet, kuivatus ja kadun alla olevat verkostot. Koko kävelykatualue varustettiin sulanapitojärjestelmällä, joka takaa esteettömän
ja miellyttävän liikkumisen kadulla kaikkina
vuodenaikoina. Rotuaarin esiintymislavan
uusimisen tavoitteena oli parantaa esiintymislavan varustetasoa, mm. sosiaalitiloja niin, että
Rotuaarilla voidaan järjestää entistä monipuolisemmin erilaisia tapahtumia ympäri vuoden.
Rotuaarin jatko-osat valmistuvat vuosina 2012
ja 2013. Rotuaarin suunnittelusta vastasi Sito Oy.
Uuden kasvun juuret – Teollisuus- ja
satama-alueiden poistuminen mahdollistaa
uusia toimintoja
Teollisuuden ja satamatoimintojen muuttaminen pois vanhojen kaupunkien ahtaiksi käyneiltä ranta-alueilta on vapauttanut kaikkialla
maailmassa laajoja alueita kaupunkikeskustojen tuntumassa uuden maankäytön tarpeisiin.
Tämä kehitys näkyy myös Suomessa monilla
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Aukeaman kuvat: Ilpo Okkonen

Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä

5
4

Oulun keskustan pitkäjänteinen kehittäminen

konkretisoituu Rotuaarin perusparantamisessa, jonka
ensimmäinen vaihe valmistui v. 2011.
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Rotuaarin perusparannuksen yhteydessä uusittiin

kadun kunnallistekniikka, katupäällysteet ja valaistus
sekä esiintymislava.
6

Rotuaarin luonnonkivilaatoitus on saanut aiheensa

räsymatosta. Uusi esiintymislava mahdollistaa aiempaa
paremmin tapahtumat, suunnittelu arkkitehti Yrjö
Rossi.

6

2

2012

39

7
8

40

2

2012

Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä

alueilla, kuten Helsingin Eiranrannassa, Joensuun Penttilänrannassa ja Oulun Toppilansalmessa. Vanhojen teollisuus- ja satama-alueiden
historia ja siitä usein alueille jätetyt fragmentit
luovat uudistuville alueille historiallista kerroksellisuutta ja vahvan imagon.
Oulun Toppilansalmen asuinalue levittäytyy salmen molemmille puolille aiemmin
teollisuus- ja satamakäytössä olleille alueille.
Alueen muuttaminen uudeksi, merelliseksi
asuin- ja virkistysalueiksi alkoi Toppilansaaresta, jossa pidettiin asuntomessut vuonna 2005.
Alue muodostaa Hietasaaren luoteiskärjessä
merellisen uuden asuinalueen, joka yhdistyy
Toppilansalmen tuleviin asuinalueisiin.
Toppilansalmen asemakaava tuli voimaan
maaliskuussa 2010 ja sen jälkeen käynnistettiin katujen ja ranta-alueiden suunnittelu ja
rakentaminen. Alueelle jätetään osa vanhoista
tehdasrakennuksista, satamaradan asemarakennuksista ja rantamakasiineista, jotka kertovat
alueen historiasta. Uudistettavat rantaraken-

sesta vastasi kaupungin oma konepaja. Pääosa
Helsingin omista, 1990-luvulla suunnitelluista
kalustetyypeistä on edelleen käytössä, kuten
myös kaupungin omat historialliset mallit.
Niiden lisäksi 2000-luvulla on kehitetty uusia
kalusteita ja kalusteohje, jossa määritellään
Helsingissä eri alueilla käytössä olevat kalustetyypit ja tuotteille asetetut laatuvaatimukset.
Kaupungin omien tuotteiden lisäksi ohje kattaa
kaupungin vuosisopimustoimittajien tuotteet.
Ohjeen toimii työkaluna julkisten katu- ja
puistoalueiden suunnittelussa ja kalusteiden
hankinnassa.

teet mahdollistavat veneiden tulon salmeen
jatkossakin. Muuten ranta-alue aukioineen ja
puistoineen on suunniteltu korkeatasoisena
virkistysalueena, joka houkuttelee oleskeluun
ja tarjoaa pientiloja erilaisille virkistystoiminnoille. Ranta-alue tarjoaa hyvät kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä ja sen lävitse mm.
Hietasaaren virkistysalueille. Alue toteutetaan
vaiheittain asuntojen kysynnän mukaisessa
aikataulussa niin, että se valmistuu pääosaltaan kuluvan vuosikymmenen aikana.

julkisilla katu-, tori- ja puistoalueilla.
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi
vuonna 2001 kaupungin liikkumisesteettömyysstrategiaa koskevan ohjelman, jossa
tavoitteeksi asetettiin esteetön Helsinki vuonna
2011. Käytännön työtä asetettiin koordinoimaan
rakennusvirastoon sijoitettu Helsinki kaikille
-projekti. Projekti aloitti vuona 2003 SuRaKu
- hankkeen, jonka tavoitteena oli esteettömien

Kaikille hyvä kaupunki – Esteettömyys luo
liikkumisen tasa-arvoa
Esteettömyys tarkoittaa sitä, että ympäristö
tai rakennus on kaikkien käyttäjien kannalta
toimiva ja liikkuminen sujuvaa, turvallista ja
miellyttävää. Esteettömältä kaupunkiympäristöltä edellytetään kaikille käyttäjäryhmille
soveltuvia yhtenäisiä ja toimivia kulkureittejä

julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen
ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja
piha-alueilla. Hankkeeseen osallistui Helsingin
lisäksi Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun
ja Vantaan kaupungit sekä kaikki keskeiset
vanhus- ja vammaisjärjestöt.
SuRaKu-hankkeen tuloksena syntyivät ohjekortit, jotka ohjaavat esteettömyyden käytännön
toteutusta. Esteettömyyden laatutaso jaettiin
kahteen tasoon. Perustasolla tarkoitetaan laadukasta, esteetöntä, turvallista ja erilaisten käyttäjien tarpeet huomioon ottavaa suunnittelua,
rakentamista ja kunnossapitoa. Erikoistasolla
otetaan lisäksi huomioon mm. näkövammaisten
ohjaus. Erikoistasoa käytetään alueilla, joilla on
suuret jalankulkijavirrat ja merkittäviä julkisia
palveluja. Kaiken uudisrakentamisen tulee olla
vähintään perustason mukaista.
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Toppilansalmen uudet ranta-alueet saavat historial-

lista kerroksellisuutta alueen vanhoista rakennuksista
ja rantarakenteista. Kuva Timo Lajunen
8

Helsingin kaupunki on kehittänyt omaa kadunka-

lustemallistoaan 1990-luvulta alkaen ja ohjeistanut
kalusteiden käytön. Kuva Ulla-Kirsti Junttila
9

Helsinki kaikille -projekti on tehnyt yhteistyötä

vammaisjärjestöjen ja tuotevalmistajien kanssa esteettömyysohjeiden ja -tuotteiden kehittämisessä.
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Designin uusi rooli – Muotoilu takaa
toimivuuden, kauneuden ja laadun
Vaikka muotoilun yhteys rakentamiseen on
Suomessa katkennut, niin muotoilijat ovat
tulleet 1980-luvulta alkaen mukaan ympäristösuunnitteluun. Kaupunkiympäristöön
liittyvä tuote- ja ympäristösuunnittelu (engl.
Urban design) käsittää julkisten ulkotilojen,
katujen, aukioiden ja torien suunnittelun
lisäksi kadunkalusteiden, katupäällysteiden
ja rakenteiden, kuten tukimuurien, portaiden
ja kevyiden katosten suunnittelun.
Huolimatta muotoilijoiden panoksesta
kaupunkiympäristön suunnittelussa pääosa
Suomen kaupunkien kaduilla käytettävistä
kalusteista on tällä hetkellä ulkomaisten kalustevalmistajien tuotteita. Suomessa ei ole tällä
hetkellä ulkokalusteiden valmistajia, joiden
mallistot olisivat muotoilultaan ja laadultaan
kilpailukykyisiä vertailtaessa niitä maahan tuotaviin ruotsalaisiin, italialaisiin, saksalaisiin ja
amerikkalaisiin ulkokalusteisiin.
Helsingin kaupungin rakennusvirastossa on
kehitetty johdonmukaisesti omaa kalustemallistoa ja koordinoitu kaupungin kalustamista
1990-luvulta alkaen. Aluksi kaikki suunnittelu
tehtiin kaupungin omana työnä ja valmistuk-
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Aukeaman kuvat: Hyvä kaupunkiympäristö-näyttelyn lehdistökuvia. Kuvaaja ei ole mainittu kuvan yhteydessä.
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Helsingin ja Espoon kaupungit ovat laatineet SuRaKu-ohjeisiin perustuvat katualueiden
tyyppipiirustukset, jotka varmistavat ohjeiden
siirtymisen käytännön rakentamiseen. Vuonna
2004 käynnistettiin esteettömien ympäristötuotteiden tuotekehitystyö ELSATUOTE- projekti
Liikenne- ja viestintäministeriön, Ympäristöministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön
rahoittamana yhteistyössä ympäristötuotteiden valmistajien kanssa. Hankkeen tuloksena
laadittiin kaikkien valmistajien käyttöön piirustukset julkiseen ympäristöön soveltuvista
esteettömistä ympäristötuotteista.
Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä
-näyttelyssä oli mukana 20 kaupunkia eri puolilta Suomea. Mukana olivat seuraavat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Lahti,
Heinola, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää,
Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Mikkeli, Oulu, Pie-
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tarsaari, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi ja Turku.
Näyttelyn kokoamisesta vastasi työryhmä, jossa
ovat edustettuina viiden infra-alan suunnittelutoimiston, Sito Oy:n, WSP-Finland Oy:n, Rambol
Finland Oy:n, FCG Finnish Consulting Group
Oy:n ja Pöyry Finland Oy:n suunnittelijat.
Näyttelyn kohteista on tekeillä ja vuoden
2013 alussa ilmestyvä Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä -julkaisu, joka esittelee kaupunkiympäristön suunnittelua
Suomessa. Julkaisussa kerrotaan kohteista
myös taustatietoa, esimerkiksi historiallisia tai kaupunkielämään liittyviä seikkoja.
•

Kirjoittaja Ulla-Kirsti Junttila on teollinen muo-

toilija, joka työskentelee johtavana asiantuntijana
Sito Oy:n kaupunkisuunnitteluosastolla. Hän toimi
”Hyvä kaupunkiympäristö – Parempi elämä” -näyttelyn
tuottajana ja kuraattorina.

Urban design – Better city life
Finnish urban environment has improved
significantly in terms of living comfort and
quality in the past 30 years. The focusing of
efforts on the design of the urban environment
is obvious in the refurbishment projects of old
town centres as well as in the building of new
areas. The results of these efforts can be seen in
pedestrian streets, market places, squares and
parks. The quality of street furniture, paving,
plantations and lighting affects the functionality and comfort of the environment in many
ways and as a result of this also impacts the
quality of life in cities.
Product and environmental design in the
urban framework encompasses the holistic
design of public outdoor areas, streets, squares
and market places as well as the design of street
furniture, lighting, paving and street structures.
Numerous designers as well as interior, structural
and landscaping architects engage in environmental design at present, but this design sector
still remains unknown.
The main theme of the World Design Capital
Helsinki 2012 Year is Open city – opportunities
for improving the lives of city residents. This
theme sums up the long-term work that cities
have carried out to improve the living comfort
and quality of the public urban environment.
The design of the urban environment was
presented for the first time in Finland in an
extensive exhibition in Helsinki: Urban design
– Better city life. The exhibition was part of the
programme of the World Design Capital Helsinki 2012 Year.
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10 Riihimäen toriaukio.
11 Kotkan tori.
12 Turun Aurajoen varren miljöötä.
13 Järvenpään kävelykatu. Kuvanveistäjä Pekka
Jylhän suunnittelemat betoniset ”joutsenet”.
14 Pietarsaaren kävelykatu.
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