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Mikael Sundman

Puheenjohtajan tervehdys

Tässä numerossa pureudutaan liikenteen
ja rakennetun ympäristön välisiin suhteisiin. Aihe on moninainen, ja suhteet monimutkaisia ja ennen kaikkea nopeasti
muuttuvia. Tästä tietoliikenne on mainio
esimerkki. Yhden vuosikymmenen aikana
puhelinlangat ovat hävinneet suomalaisesta maisemasta samalla kun telemastojen
tiheä verkosto on pystytetty kattaen koko
maan.
Artikkelit ovat luonteeltaan kuvaavia.
Olemme enemmän kiinnostuneita ilmiöistä kuin kritiikistä. Esimerkiksi autoliikenteen haitallisista vaikutuksista on kirjoitettu niin paljon, ettei niitä ole tarpeen toistaa
vaikka syitä kritiikkiin edelleen on.
Seura on tämänkin numeron toimittamisen jälkeen uudestaan huomannut, että
nekin kirjoittajat, joilla ei ole suoranaista
sidettä seuraan silti ovat mukana yhteistyössä ihailtavalla tavalla. Tästä suurkiitokset.

Tulevasta toiminnasta on mainittava
perinteiset retket: Kevätretki suuntautuu
Helsingin seudun länsipuoliskoon, jossa
on paljon uusia kohteita. Lähdemme Åbergin autolla Fennian talon edestä lauantaina
20.5 klo 9.00 - 17.00. Maksu 20 euroa
sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin
Syysretki suuntautuu Kööpenhaminaan syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 1.- 3. 9. Tästä retkestä enemmän infoa lehden sisällä lehdessä.
Seuraava numero käsittelee keinovaloa
julkisessa tilassa ja se ilmestyy marraskuun
toisella viikolla.
Siihen asti kuulemiin ja hyvää kesää
toivottaen.
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Mikael Sundman

LIIKENTEEN OHIKIITÄVÄ
VAIKUTUS YMPÄRISTÖSSÄÄN

Maisema – niin urbaani kuin ruraali – on
alituisessa muutoksessa. Tämä on toisaalta
itsestään selvä asia samalla, kun sen huomaaminen on vaikeaa. Muutokset tapahtuvat koko ajan ja pikkuhiljaa kunnes havahtuu muutoksen vaikuttavuuteen. Viimeistään tässä vaiheessa syntyy tarvetta
keskustella suojelusta ja arvojen häviämisen merkityksestä.

nen vartioroviojärjestelmä, joka viime vuosina on palautettu matkailu- ja vapaa-ajan
harrastustapahtumina.
Aikoja sitten hävisivät optisten lennättimien saaristossa ja sisämaan mäen laeilla
olleet mastot. Sodanjälkeiset kolmiomittaustornit, jotka kattoivat koko maan, ovat
lähes tuhoutuneet. Monelta kukkulalta
löytyy vielä perustuksia ja lahonneita puurakenteita. Eivät nekään saavuttaneet viidenkymmenen vuoden ikää.
Tietoliikenteen hävinneitä kerrostumia
ovat myös televisioantennit, joita enää harvoin näkee kerrostalojen kattomaisemassa.
Kaapelit ovat suurelta osin korvanneet
myös nämä, joskus metallihäkkyräviidakoksi kasvaneet urbaanisen maiseman elementit. Tilalle ovat tulleet lautasantennit.
Ne eivät ole ainoastaan kaukaa maahan
muuttaneiden asukkaiden parvekkeiden
ympyränmuotoisia korostuksia vaan myös
kakkosasuntojen globaalisesta kiinnostuneiden asukkaiden lähiympäristön näkyviä
osioita. Tuskin nekään jäävät pitkäksi aikaa
paikoilleen.
Linkkimastojen vaikutus maisemaan
käsitellään toisaalla tässä julkaisussa. Tiiviissä kaupunkirakenteessa niillä on suuri
merkitys ja säteilyvaikutus. Ei ole mikään
sattuma, että pääkaupungin korkein rakenne on Pasilan Ylen alueella oleva 175metrinen järeä lieriö, jonka 35 ylimpää
metriä ovat ristikkomastoa. Tämä torni
vilkkuvine valoineen hallitsee Helsingin
horisonttia. Lisäksi Elisan viereinen, mata-

Tietoliikenne
Muistamme puhelinlangat maisemassa.
Tämä oli tietoliikenteen varhaisimpia ilmenemismuotoja. Ohuet lankakaapelit ja
puhelinpylväät olivat erottamaton osa
maantie- ja rautatieympäristöä. Muistamme syyskesän kottaraisparvet, talven huurteiset valkoiset linjat tai mustat nuottiviivastot hohtavaa talvihankea vastaan. Tämä
graafinen maisemallinen korostus on hävinnyt lähes kokonaan. Langaton tietoliikenne, valokaapelitekniikka ja tietosuojan
toteuttaminen on poistanut tämän kulttuurihistoriallisen kerrostuman maisemasta ja siirtänyt sen maanalaisiin kaapeleihin
tai radioaaltoihin. Hakemalla saa hakea
muistumia tästä vaiheesta; Viaporin vanhan puhelinkeskuksen masto Kruununlinnakkeen itäisen siipirakennuksen kupeessa
löytyy monumenttina mutta ilman lankoja. Puhelinlangat eivät enää laula. Maanalaiset kaapelit ja linkkimastot ovat korvanneet ne.
Tietoliikenteen hävinneitä kerrostumia
on muitakin. Niistä vanhin on keskiaikai-
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lampi masto korimaisine yläosineen muodostaa Pasilassa toisen korostuksen, jolla
on laajakantoinen vaikutus. Näitä täydentää liki Mannerheimintien akselin keskellä
oleva Elisan yli satametrinen hoikka ristikkomasto Korkeavuoren huipulla. On selvää, että näiden mastojen merkitystä vähentää rakennusmassan tukevuus ja niiden
näkymien vain kaukomaisemassa. Silti ne
ovat muita mastoja pitkäikäisempiä ja hallitsevampia.
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den suojelusta on, paitsi rakennuksia, koskenut erityisesti nostureita. Kerta toisensa
jälkeen nostureiden rivistöä esitetään säilytettäviksi. Vuosia joutilaana olemisen jälkeen ne sitten ympäristölleen vaarallisina
tai liikennettä haittaavina puretaan. Tämä
on satamakaupunkien yhteinen lähihistoria. Muistan vain yhden tietoisesti säilytetyn nosturin: Helsingin Hietalahden
”Nosturi”- nuorisotalon vieressä seisova
kurki.
Merimaisemassa muutokset ovat toistaiseksi olleet vähäisempiä. Vaikka majakat suurelta osalta ovat käyneet tarpeettomiksi, on suojelun halu ja tarve niiden
kohdalla ollut suurta. Väylien kohdalla
merkkien ja rakenteiden määrä on merkittävästi lisääntynyt viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana. Kun 1980-luvulla
siirryttiin lateraalijärjestelmään, viitat eivät
enää kertoneet matalien sijainnista, vaan
väylän kulusta. Silloin yleistyivät ”portit”
ja maissa olevat, paikallistamista helpottavat merkkitaulut. Samalla ammattiliikenteen turvallisuuden lisääminen on tuonut
alituisesti lisää valaistuja linjatauluja rannikon tuntumassa ja sisäjärviliikenteen ympäristössä. Kelluntapoijun näköiset vitivalkoiset kummelit ovat ilmestyneet erityisesti Ahvenenmaan ja Saaristomeren niemennokille ja luodoille.
Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa kaikki tämä viitoitus on käymässä turhaksi ehkä ahtaimpia liikennekohtia lukuun ottamatta. Kun kaikki ammattiliikenne ja suuri osa huviliikenteestä käyttää
satelliittinavigaatiolaitteita ei enää merkkejä tarvita kuin siinä poikkeustilanteessa
missä laitteeton navigointi tilapäisesti on
välttämätöntä. Tuleeko merenkulkuviranomaisilla olemaan halua pitää tätä valtavaa
rakenneviidakkoa pystyssä sen kulttuuriperinnön merkityksen takia? Tältäkin osin
liikenteen vaikutusympäristöönsä on yhtä
ohikiitävää kuin itse liikenne.
Suluissa voidaan todeta, että ainoa liikennemuoto, jonka fyysiset ympäristövaikutukset eivät ole olleet alituisessa muu-

Vesiliikenne
Vesiliikenteen ohikiitävä vaikutus on ollut
samankaltainen kuin tietoliikenteenkin.
Itse väylä on vain näkyvissä viittojen, linjataulujen ja majakoiden ja muiden maalla
olevien rakenteiden hahmossa.
Lasti- ja matkustajaliikenne on alati
muuttanut tekniikkansa ja sen myötä ovat
muuttuneet myös satamissa olevat rakenteet. Aluksi tavarat nostettiin ruumasta
suoraan rantalaiturille. Tällöin myös matkustajat tulivat suoraan laiturilta laivaan.
Seuraavassa vaiheessa nosturit nostivat tavarat ruumasta suoraan varastoon. Syntyivät terassirakenteiset varastot. Niistä varhaisimpiin kuuluu Gunnar Taucherin Katajanokan kaareva tiilimakasiini (nyk. Viking Linen terminaali). Nelisenkymmentä
vuotta sitten siirryttiin yleisesti roll on –
roll off -lastaukseen. Silloin tavara siirtyi
sataman yksikerroksisista varastoista alukseen kumipyörillä. Nosturit kävivät turhiksi. Sitten tuli konttiliikenne. Taas nostettiin tavara kannelta rantalaiturille, jossa
kookkaat nosturitraktorit siirtelivät ne ilmeikkäiksi konttikasoiksi. Mutta nyt ei
enää tarvittu varastoja vaan konttien varastokenttiä. Kaikki ovat varmasti nähneet
kuinka matkustaja-alusten koon kasvaessa
matkustajien siirtymärakenteet ovat yhä
pitempiä ja yhä korkeampia.
Liikennemuotojen muutosten myötä
rakenteet ovat joko käyneet turhiksi tai
niiden rakennetta on jouduttu radikaalisti
muuttamaan. Keskustelu näiden toisiinsa
kietoutuvien vaiheiden fyysisten rakentei-
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tostilassa on rautatie- ja raitiovaunuliikenne. Vaunujen dimensiot ovat muuttuneet
vain vähän 150 vuodessa. Lastausperiaatteet ovat lähes muuttumattomia. Myös
raitiovaunuliikenne on viimeiset sata vuotta pysynyt lähes muuttumattomana niin
huoltorakennusten kuin raiteiston osalta.
Vain pysäkkijärjestelyt ovat laajemmin
muuttuneet.

4 : 2 0 0 6

vaatimuksiltaan kuin mitä Malmin alkuperäiset koneet olivat. Ympäristöä ei ole
tarvinnut muuttaa. Siten Malmi tulee olemaan autenttista liikenneympäristöä niin
kauan kun lentoliikenne säilyy tässä suurkaupungin ytimessä.
Sen sijaan kasvavien kaupunkien lentokentät ovat aikoja sitten hävinneet jälkiä
jättämättä, mm. Turun Artukainen ja
Tampereen Härmälä. Entä mitä on jäljellä
Seutulan kentästä, joka otettiin käyttöön
vuonna 1952. Alkuperäisestä asemasta on
vain muistuma. Pieni parakkirakennus purettiin runsaan kymmenen vuoden käytön
jälkeen. Arkkitehtitoimisto Ström & Tuomiston 1960-luvun asema on eräiltä osin
rakenteena säilynyt alati kasvaneen Helsinki – Vantaa lentoaseman sydämessä. Asema on jatkuvan kasvun arkkityyppi: koko
ympäristö kiitoratoineen, terminaaleineen,
liikennejärjestelyineen on jatkuvassa muutosprosessissa, jolle ei näytä olevan loppua.
Ympäristö muuttaa ulkoista hahmoaan samassa tahdissa kuin konekalusto uudistuu,
lisääntyy ja muuntuu. Mikä on tässä arvokasta, kun mikään vaihe ei näytä olevan
pysyvä. Liikenneympäristön muutokset
vain kiitävät pysyvyyttä kaipaavan tarkkailijan ohi. Niiden käsitteellinen ja aineellinen vangitseminen on tavattoman vaikeata.

Lentoliikenne
Lentoliikenne oli tavallaan jatkoa laivaliikenteelle. Edelleen puhumme kapteenista,
perämiehestä, lentoaluksesta, purjelennosta. Kun maamme ensimmäinen lentosatama avattiin 1923 aluksi Tukholman ja
Tallinnan liikennettä varten ei juurikaan
tarvittu mitään rakenteita. Ne vähäisetkin
ympäristön osat mitä Katajanokalla rakennettiin (matkustajakoppi ja puinen laituri)
hävisivät käytännössä välittömästi kun lentoliikenne siirtyi Malmille vuonna 1937.
Tästä kuitenkin on poikkeuksellisesti säilynyt Viaporin kirkon torniin sijoitettu
lentomajakka. Se viestittää edelleen neljä
lyhyttä eli morsekirjaimen H niin kuin
Helsinki.
Sen sijaan Malmi on säilyttänyt muistuman varhaisesta lentoliikenteestä kiitoratojen, lentoaseman ja hallien muodossa.
Nykyiset liike-, rajavartio- ja huvilentokoneet ovat samankaltaisia ympäristöllisiltä
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Björn Silfverberg

KATUPOIMINTOJA

Asfaltti, liikenne, auto, reunakivi, katuvalot, seinät, graffiti, katupojat ja poliisi.
Tässä pika-gallupin satoa kun työtoverit
vastasivat sähköpistokyselyyni: ”Mainitse
kolme asiaa, jotka tulevat mieleesi kun
kuulet sanan katu.” Odotin vähän toisenlaista painotusta vastauksissa. Enemmän
urbaania sykettä, kohtaamisia, tunnelmia
ja moniaistisuutta. Suuri osa vastaajista
kuitenkin vain irrotti kadusta osia – asfaltti, valot, reunakivet jne. Voiko katu pelkistyä osiensa summaksi? Ei mielestäni, eikä
varmasti vastaajienkaan. Kyllä se on sittenkin jotain ”suurempaa”. Katu ei jätä välinpitämättömäksi. Kun kerrot tutulle vastikään muuttaneesi, tuttavasi saattaa kommentoida kotikatuasi hyvinkin osuvasti –
hänellä on siitä mielikuva ja mahdollisesti
omakohtaisia kokemuksia!
Taiteilijat ja kirjailijat ovat aikojen alusta omineet kadun näyttämönä, kuvattavana ja kerronnan kehyksenä. Maalaustaiteesta tulee erityisesti mieleen Marcus
Collinin rehevät kadun ja sen kulkijoiden
kuvaukset. Arkielämän kuhinaa, juhlakulkueiden komeutta, myötätuntoa, tapaamisia ja yksinäisyyttä. Kadulla – kaikkien
ulottuvilla olevalla näyttämöllä.
Tanskalainen arkkitehti Jan Gehl avasi
räväkästi keskustelun kadun roolista kirjassaan ”Livet mellem husene”. Kirja ilmestyi
vuonna 1971. Gehl koki kadun menettäneen roolinsa sosiaalisena areenana. Kaupungin elämä oli köyhtymässä, rationaalinen liikennesuunnittelu jyräsi. Teos on tänään yhtä ajankohtainen kuin aikanaan
ilmestyessään. Kirjan ilmestyessä sen uutta

antia oli erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden korostaminen katutilan suunnittelun
tärkeänä lähtökohtana. Elämä talojen välissä – ja mitä kaikkea se voisi olla – on
lähtökohtana mitä tärkein, mutta ohjeistaa
tätä näkökulmaa tuskin voi tai edes kannattaa yrittää. Eikä sitä Gehlkään yrittänyt.
Kunhan kuvasi mitä se usein hoettu ”yhteinen olohuone” voisi tarkoittaa.
Jonkun asteinen kadunrakentamisen
ohjeistus on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi kaupunkirakentamisen alkuajoista
lähtien, Usein joku keskeinen funktio
määritteli tilalliset lähtökohdat. Hierarkiakin oli voimissaan. Valta ja sitä pönkittämään tarvittavat seremoniat tarvitsivat
paraatikatuja ja kenttiä; kauppiaat ja käsityöläiset keskittivät toimintansa alueellisesti; asuttiin varallisuuden mukaan, mikä
näkyi myös katutilan mitoissa ja varustelussa.
Moderni ”alkukatu” voisi olla vaikkapa
2000 vuotta vanha Pompeijin katu. Se ei
oleellisesti poikkea tämän päivän kivikaupungin peruskadusta. Jalkakäytävät sijoittuvat molemmin puolin kadun reunoille,
jossa ne kiinnittyvät talojulkisivuihin. Katutasossa löytyvät palvelut ja sisäänkäynnit, reunakivi rajaa ajoväylän ja johtaa sadevedet. Kadun ylitys voi tapahtua kuivin
jaloin ”suojatietä” pitkin. ”Suojatie” toimii
myös tehokkaana ajopelien nopeuden säätäjänä.
Vaikuttaa siltä, että tuon ajan katutilan
suunnittelu oli jo varsin normitettua niin
kuin rakentaminen monessa muussakin
suhteessa on Rooman valtakunnassa ollut.
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Katu Pompeijissa n. 2000
vuotta sitten. Spiro Kostof,
City Assembled, 1992.

Haussmannin katustandardi
Pariisissa 1859. Everyman
Guides, Paris 1995.

Suuri murros suhtautumisessa katutilaan tapahtui massa-autoilun myötä. Autoistuminen vapautti monia etäisyyden
kahleista. Se mullisti yhdyskuntasuunnittelun periaatteet täysin. Nyt kun voitiin
liikkua nopeasti ja vapaammin, se mahdollisti toimintojen erottelun tilassa ja ajassa.
Kaavoituksen uudet tuulet korostivat
funktionalismin nimissä terveyttä ja turvallisuutta. Samalla ne loivat kasvupohjaa
uudelle ”tieteelle” – liikennesuunnittelulle.
Piti keksiä ohjeisto siihen, miten uudet
liikkumisen tarpeet tyydytetään hajautuneessa rakenteessa. Tiedemaailmaan perustettiin 1950-luvulla ensimmäiset liikenne-

Ajan saatossa suunnitteluperiaatteet ovat
korvanneet toisiaan. Alkujaan ymmärrettiin, että katu, rationaalisen liikennetehtävän ohella, on tila jossa tapahtuu niin sanottu kaupungin elämä. Käsittelyperiaatteet tulee siten määritellä korostuneesti
kaupunkitilan muodostumisen kannalta.
Alun taiteellinen tilankäsittely sai yhä tiukempia sääntöjä. Tulos saattoi silti olla kiitettävä: hyvänä esimerkkinä Hausmannin
tiukat Pariisin katuja koskeneet ohjeet
1800-luvun puolivälissä. Katu määräytyi
suhteessa kaupunkirakentamisen kokonaisuuteen, ei pelkästä liikennetehtävästä lähtien.
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tekniikan oppituolit. Ohjeistus sai vauhtia.
Aluksi pelattiin dynamiikan laeilla, joita
siirrettiin maantiestön suunnittelusta kaupunkeihin. Varsinainen läpimurto varsinkin Ruotsissa ja Suomessa oli Chalmersin
Korkeakoulussa kehitetty SCAFT ohjeisto.
Siinä manifestoitiin funktionalismin hengessä uusi kaupunkikatujen hierarkia
(moottoritie – pääkatu I lk – pääkatu II lk
– kokoojakatu – tonttikatu – yhdistetty
jalankulku- ja pyörätie), Unholaan saivat
jäädä Avenue, Bulevardi, Kauppakatu,
Puistokatu, Rantakatu, Kotikatu, Raitti ja
Kuja. Jälkimmäinen nimistö kertoo kadusta sen tilan luomasta tunnelmasta moniaistisena kokemuksena.
Näiden ensimmäisten liikennesuunnitteluohjeiden periaatteissa korostettiin turvallisuutta. Samat periaatteet säätelevät
paradigman lailla suunnittelukäytäntöä
yhä tänäkin päivänä. Periaatteessa turvallisuuden korostaminen onkin ihan perusteltua, mutta pitääkö sen tapahtua vahvemman ehdoilla? Tällä tarkoitan sitä, että nyt
vahvemman ehtoihin kuuluu oikeus ylläpitää jalankulkijan ja pyöräilijän kannalta
hengenvaarallisia nopeuksia kaikkialla

Kuva 3: SCAFT 1968 hierarkiassa erottuu
viisi ajoneuvoliikenteen hierarkiatasoa. Kevyt liikenne on erotettu omalle erilliselle
tasolle. Katu on koneistettu etäisyyksiksi.

Kuva 4: Suomalaisen kaupungin katupoikkileikkauksen suunnittelulähtökohta on pelkistynyt kaavan katualueen jakamiseksi reviireihin.
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Tanskalaista yhteispeliä katutilassa. Lähtökohtana alhaiset ajonopeudet ja toimijoiden
keskinäinen kunnioitus sekä tilan ja tunnelman arvostus. Bedre trafikmiljö, Et idekatalog,
Vejdirektoratet rap. 106/1993.

11

R A K E N N U S T A I T E E N

S E U R A

kahvilapöydät onnistuvat ujuttautumaan
sekaan reviireistä huolimatta.
Ei reviireistä kaupunkien liikenneratkaisuissa kokonaan tarvitse luopua. Nopeusvaatimuksista sen sijaan voi tinkiä. Ja
se vapauttaa miettimään kadun ratkaisuja
monipuolisemmin. Tanskalaisilta se onnistuu. Siellä on syntynyt uusi suunnittelukäsite ”ympäristöönsä sopeutettu katu”.
Kadun tilalliseen rajaukseen ei meillä
käytössä olevissa ohjeistuksissa puututa.
Seuraukset voivat olla surulliset: katutila
saattaa menettää tilallisen ”määrittelynsä”
(engl. definition ). Varsinkin Suomalaisissa
maaseututaajamissa, mutta myös suurempien kaupunkien lähiökeskuksissa tavanomainen näky on väljääkin väljempi kadun, parkkikenttien ja ”viihtyisyyttä” lisäävien viherkaistojen aukko, jota laidoilla
rajaavat laatikkomyymälät. Kadun tilallinen ”määrittely” on tyystin eliminoitu.
Tieteellistä tai kokeellista tutkimusta
aiheesta löytyy niukasti. Bluemenfeld ja
Maertens ovat lähestyneet aihetta inhimillisen mittakaavan ja intiimin mittakaavan
kautta. Erityisesti ”intiimin mittakaavan”
määrittely viehättää: siinä tarkkailuetäisyys
on sellainen, että pystyy toteamaan toisen
henkilön senhetkisen mielialan (hymyetäisyys). Allan B. Jacobs mittaili katujen tilasuhteita ja päätyi kuvan 7 suositukseen.
Aiheen tutkailuun toivoisi jatkoa moniaistisesta lähtökohdasta.
Vahva paikallinen kaupunki- ja kylärakentamistraditio elää onneksi vielä monilla
paikkakunnilla. Tämän tradition myötä
kelpo katuja ja elämää on vielä tänäänkin
talojen välissä. Yhdyskuntasuunnittelun
uusi tuleminen perustuu monialaisuuteen
ja tradition sisäistämiseen uuden ajan haasteissa. Ehkä jo seuraavassa katugalluppissa
nousevat kärkeen nyt hajaääniä keränneet
käsitteet: kohtaaminen, ihmiset, tunnelma
ja tila.

Kadun tilallinen ”määrittely” kokemuksena
onnistuu hyvin kun seuraavat ehdot täyttyvät: Katselukulma on 30 astetta, etäisyys
katselusuunnassa vastakkaiseen julkisivuun 280 jalkaa sekä julkisivun korkeus
70 jalkaa, Allan B Jacobs, Great Streets
1993, M.I.T.

muualla paitsi viimeisellä tonttikadun pätkällä. Kulkijoiden ja oleilijoiden yhteispelille ei enää ollut sijaa – jalankulkijat siivottiin ohjeissa erillisille raiteille ja perinteisen
katutilan valtasivat ajoneuvot. Täysin ohjeita noudattavia esimerkkejä toteutui onneksi suhteellisen vähän. Nyt on varovasti
tullut kuvaan uusia painotuksia, kuten ”jalankulkupainotteinen” katu. Uusia ohjeita
luonnostellaan. ”Kaupunkimainen moottoritie” sen sijaan pysyy moottoritienä nimestään huolimatta.
Nykyiset kadunsuunnitteluohjeet pelkistävät kadun funktion pitkittäissuuntaan
liikkuvien osallisten reviireiksi. Puhutaankin ”katupoikkileikkauksen” suunnitteluohjeista. Katu on siis typistetty kaavamerkinnän katualueen levyiseksi. Rakennuskorttelin ratkaisut tehdään erillisesti.
Reviirijakoa katupoikkileikkauksessa perustellaan yleistetysti konflikti- ja liikenneturvallisuusnäkökohdilla. Jalankulkijoitakin käsitellään kuin he olisivat joukkoosastona marssimassa rinnakkain. Onneksi

Kirjoittaja DI Björn Silfverberg toimii WSP
LT-Konsultit Oy:n johtavana konsulttina.
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Liisa Nummelin

A hlainen : K estääkö
kylänraitti
liikenteen erottelun
suunnitteluperiaatteen ?
Suomesta on enää vaikea löytää kirkonkylää tai pienempääkään taajamaa, jonne ei
olisi koululasten tai kunnan rivitalossa asuvien vanhusten matkaa turvaamaan rakennettu autotiestä erotettua kevyen liikenteen väylää. Vuosikymmenten mittaan toteutettujen tienparannustoimien tuloksena
myös tien korkeusasema on lähes poikkeuksetta noussut ja sekä maisemakuva
että tie varren rakennukset ovat kärsineet.
Monessa taajamassa väylät on rakennettu
kylänraitin kummallekin puolelle, ettei
ajorataa tarvitsisi kuin äärimmäisessä hädässä ylittää. Ylityspaikkoihin on rakennettu saarekkeelliset ja korotetut suojatiet,
joista varoitetaan liikennemerkein. Liikenteen nopeuden hidastamiseksi on risteyksiin kaikkein turvattomimmissa taajamissa
tehty kiertoliittymät, joiden kaarresäteen
määräävät kylän läpi kulkeva rekkaliikenne
ja mahdolliset syksyiset leikkuupuimurit.
Liikenneturvallisuuden parantamishankkeisiin on viime vuosina ja etenkin
EU-aikana mielellään yhdistetty kunnan
keskustaajaman viihtyisyyden parantaminen. Kunnat ovat olleet tieviranomaisten
kumppaneina hankkeissa. Suomalaisia kirkonkyliä läpi kulkiessa erottuvat helposti
keskustat, joissa on toteutettu kattava ympäristön parannushanke. Näille taajamille
tunnusomaisia piirteitä ovat runsas teollisesti käsiteltyjen luonnonkivien tai vaihtoehtoisesti betonikiveysten käyttö, hidasteet
ja niistä varoittavat liikennemerkit, designvalaisinpylväät, kansainvälisistä mallistois-

ta poimitut penkit ja muut kadunkalusteet, kotiseutuhenkiset linja-autopysäkkikatokset, istutusten reunustamat pysäköintitaskut sekä helppohoitoiset ja muutoinkin liikenteen kannalta sopivasti kasvavat,
mutta usein suomalaiselle maalaiskirkonkylälle täysin vieraat puutarhakasvit. Kokonaisuutta täydentää kuntakuvaa profiloiva taideteos tai muu tunnusmerkki yhdessä monista liikenneympyröistä tai keinotekoisesti muovatun taajamaportin yhteydessä. Lopputuloksena on hyvästä tarkoituksesta huolimatta valitettavan usein
lasten liikennepuistoa muistuttava kakofonia. Omaleimaisuuden ja paikallisten ominaispiirteiden sijan kaikki taajamat alkavat
muistuttaa toisiaan.
Kokonaisvaltaisen taajamaympäristön
parantamishankkeen lähtötilanne on tavallisimmin liikenneratkaisujen jo kertaalleen
pilaama taajama - taajama, jossa turvattomuutta aiheuttaa oikaistujen mutkien ja
tasattujen mäkien myötä kasvaneet ajonopeudet. Samoihin taajamiin on ehditty rakentaa kevyen liikenteen väylät liian leveinä ja vasten rakennusten seiniä, mistä on
aiheutunut epäviihtyisyyttä ja rakennusteknisiä ongelmia. Parantamishankkeen
taustalla on aito tahto luoda hyvää ympäristöä ja halua oppia tehdyistä virheistä.
kertaalleen pilattujen taajamien ongelmia
on pakko lähestyä eri näkökulmasta, kuin
maamme harvojen – jos ei suorastaan ainutkertaisten viihtyisinä säilyneiden kirkonkylien liikenneturvallisuusongelmia.
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Punkalaitumen kirkonkylään tehtiin kaksipuoliset kevyen liikenteen väylät 1970-luvun
alussa. Samalla tien tasausta nostettiin ja mutkia oiottiin. Rakennukset jäivät osin
tienpintaa alemmas. Liikenteen erottelusta huolimatta kylä koettiin liikenteellisesti turvattomaksi ja epäviihtyisäksi. 1990-luvun puolivälissä oli uuden parannushankkeen
aika, jolloin aiemmin tehtyjä virheitä pyrittiin korjaamaan mm. hidastein, tasauksen
alentamisella, uusilla kadunkalusteilla ja istutuksin. Kuvat ennen uusia parannustoimia
Liisa Nummelin, 1995.
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Ahlaisissa kirkko hallitsee yhä Alakylän maisemaa. Kirkko on vuodelta 1796, kirkonrakentaja
Salomon Köykän (Köhlström) käsialaa. Se uusittiin ja laajennettiin ristikirkoksi arkkitehti
Josef Stenbäckin suunnitelmin vuonna 1908. Vieressä vuonna 1834 Intendentinkonttorin laatimien ja C.L. Engelin 1832 signeeraamien piirustusten mukaan rakennettu
kellotapuli. Kuva Liisa Nummelin.

päärakennuksesta laajennettu ja korotettu,
raittimiljööseen hyvin sopiva rakennus.
Koulun moderni laajennusosa jää mukavasti vanhan puukoulun varjoon. Kirkko
on edelleen harjulle sijoittuvan kylän huomattavin rakennus. Raittiasutusta reunustavat avarat viljelykset. Kylän vanhasta sosiaalisesta jaosta kertoo Eteläjoen rantatörmälle sijoittuva mäkitupalaisasutus Vaaksholma eli rantakaupunki. Yli- ja Alakylän
nauha-asutusta hallitsevat kantatilojen talouskeskukset ja etenkin Malmgårdin, Södergårdin, Larsgårdin ja pappilan 1860luvulta periytyvät päärakennukset, jotka
kaikki ovat kirkon korjausta ohjanneen
rakennusmestari Malénin käsialaa.
Ahlaisten kirkonkylälle ominaisia piirteitä ovat pehmeys, maaseutumaisuus ja
paikallisuus, mikä on tyypillistä pitkän
ajan kuluessa muovautuneelle ympäristölle. ”Taajamakuva on pienipiirteisyydes-

Ahlainen on ainutlaatuinen!
Porin keskustasta 30 kilometrin päässä sijaitseva ja kaupunkiin kuuluva Ahlaisten
kirkonkylä on valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö ja maisema-alue. Se on
monissa yhteyksissä todettu ehkä yhdeksi
parhaiten säilyneeksi suomalaiseksi kirkonkyläksi. Yksi osa säilyneisyyttä on kevyen liikenteen väylien puuttuminen ja
kylänraitin säilyminen maaseutumaisen
kapeana. Ahlainen oli itsenäinen kunta
aina vuoteen 1970 asti. Sopivasti ennen
elementtirakentamisen kulta-aikaa kunta
liitettiin Porin kaupunkiin ja paineet modernin kuntakeskuksen luomiseksi jäivät
konkretisoitumatta. Yhtään elementtikerrostaloa, jollaiset rikkovat lähes jokaisen
suomalaisen pienenkin kunnan keskustan
miljöötä, ei Ahlaisiin ehditty rakentaa.
Merkittävin julkinen rakennus, entinen
kunnantalokin, on vaatimaton, maatilan
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Malmgårdin tilan kohta on yksi Ahlaisten raitin tiiveimpiä. Kuva Liisa Nummelin.

Keväällä 1994 Ahlaisissa ja Pomarkussa järjestettiin laaja viranomaiskatselmus toisaalta
taajamien arvojen, toisaalta liikenneturvallisuustilanteen toteamiseksi. Kuva Liisa Nummelin.
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sään, omaleimaisuudessaan, erittäin hyvin
perinteisen asunsa säilyttäneenä ja elinvoimaisena arvokas ja säilyttämisen arvoinen,
ja jota varsinkin tiehen kohdistuvat muutokset voivat pahasti järkyttää.” (Turun
tiepiirin alueen maaseututaajamat ja pienet kaupungit. Tarveselvitys; maankäyttö,
ympäristö ja liikenne. Osa III Satakunnan
taajamat. Tielaitos, Turun tiepiiri 1994.)
Kerralla rakennettua miljöötä taas leimaa
helposti kovuus, historiattomuus ja ihmisen elämisen jälkien puuttuminen, mitä
voisi nimittää myös epäinhimillisyydeksi.

4 : 2 0 0 6

joutuvat kilpailemaan muiden, varsin subjektiivisten ja aikaan sidottujen arvojen
kanssa. Tärkeä mittari Satakunnan muuttotappiokunnissa ja taajamissa on asukasviihtyisyys ja se, millä ratkaisuilla saadaan
houkuteltua uusia asukkaita taajamaan ja
pidettyä koulu, kauppa, posti ja kirjasto
toiminnassa. Tässä taistelussa koululaisten
ja miksei vanhustenkin liikkumisen turvallisuus on tärkeä ase.
Liikenneturvallisuuskysymyksiä on
kuitenkin vakavasti tutkittu jo poikkeuksellisen monta kertaa, ja paljon on Turun
tiepiiri asian eteen jo tehnyt. Seuraavat vaiheet on käyty läpi 1990-luvun alusta lähtien:
• Porin tie- ja katuverkkosuunnitelma
1991: kaksi eri ohitusvaihtoehtoa (VE 1
ja 2) sekä nykyisen tien parantaminen ja
kevytväylän rakentaminen (VE 0). VE 0
valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi
• Toimenpideselvitys Ahlaisten tiejärjestelyistä 1992 (Porin kaupunki laati): 3 m
leveä kevytväylä. Toimenpidepäätös
3.11.1992: rakentamisesta luovuttiin
• Pohjoisen satamatien rakentaminen
1993 (ohjasi raskasta läpikulkuliikennettä Ahlaisiin)
• Toimenpideselvitys Ahlaisten ohikulkutiestä 1993: lähi- ja kauko-ohitusvaihtoehdot
• Katselmus Ahlaisissa keväällä 1994. Mukana edustajat ympäristöministeriöstä,
Turun ja Porin lääninhallituksen ympäristöosastolta (1995 alkaen LounaisSuomen ympäristökeskus), Tielaitoksen
keskushallinnosta (nyk. Tiehallinto),
Turun tiepiiristä, Museovirastosta, Satakunnan Museosta ja Porin kaupungista.
Suosituksena Pohjoisen satamatien jatkeen rakentaminen ja korkeintaan kevyen liikenteen polun toteuttaminen taajamaan
• Tarveselvitys Turun tiepiirin alueen
maaseututaajamat ja pienet kaupungit
1994. Mukana Ahlainen
• Ahlaisten ohikulkutie- ja ”kevennetty”
kevytväylä 1994 (suunnitelman laati Po-

Miksei meillä ole kevytväylää?
Raittimiljöö on tiivis ja lehtevä - monien
mielestä kuitenkin liian tiivis ja liikenteellisesti turvaton. Ahlaisten liikenneturvallisuuden parantamisesta on keskusteltu jo
ainakin 15 vuotta. Suuri enemmistö asukkaista haluaisi ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen erottamista toisistaan ja erillisen kevyen liikenteen väylän rakentamista. Ongelmiksi on huonon näkyvyyden
ohella koettu korkeat ajonopeudet (nopeusrajoituksista huolimatta) ja liikenteen,
etenkin raskaan liikenteen suuri määrä,
joka vielä moninkertaistuu kesämökkikauden alettua. Pori on Satakunnan tärkeimpiä kesämökkikuntia ja kesäasutuksesta
merkittävä osa sijoittuu juuri merellisen
Ahlaisten saariin ja rannikolle. Kevytväylätoiveiden toteutumista ovat kuitenkin jarruttaneet kulttuuriympäristön arvot ja
pelko niiden vesittymisestä tienrakentamisen seurauksena.
Viranomaisten usein kuulema kysymys
Ahlaisissa on, miksi meidän täytyisi asua
museossa. Ympäristö, jossa kulttuurimaiseman arvoja on vaalittu, koetaan taantuneeksi ja vastakohdaksi ”kehittyneelle”
kylä- tai taajamamiljöölle, joka vastaa sen
hetken asukkaiden toiminnallisiin ja liikkumiseen liittyviin tarpeisiin. Taustalla on
yleensä tieto muissa samankokoisissa taajamissa tehdyistä ratkaisuista. Kun kerran
muillakin on kevyen liikenteen väylä, niin
miksei meillä? Kulttuuriympäristön arvot
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rin kaupunki): hanke ei edennyt
• Pohjoisen satamatien jatke rakennettiin
1997: vähensi raskasta läpikulkuliikennettä Ahlaisista
• Ideasuunnitelma Ahlaisten taajaman kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi 2001: toimenpidepäätös 2002 - kevytväylän rakentaminen ideasuunnitelmassa esitettyä lyhyemmälle matkalle
• Tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Ahlaisiin 2005

S E U R A

kin onnistuneitakin esimerkkejä on. Poikkeuksellinen tapaus on raumalainen, kulttuuriympäristöltään valtakunnallisesti arvokas Unajan kylä, jossa kevyen liikenteen
erottelun toteuttamisesta luovuttiin suunnitelmien ollessa jo pitkällä. Unajassa syy
luopumiseen oli asukkaiden tahto. Antikvaarisena viranomaisena toimineen Satakunnan museon kielteinen kanta väylän
rakentamiseen ei vielä riittänyt. Museon
vaatimuksesta kevytväylä kylläkin kavennettiin pelkäksi pientareen levikkeeksi.
Asukkaat itse huolestuivat ympäristönsä
laadun heikkenemisestä ja toisaalta pitivät
väylää tarpeettomana. Vasta se ratkaisi
hankkeesta luopumisen.
Ahlaisten tavoin lähes kaikki Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaatkin taajamat ovat ehtineet olla kevytväyläsuunnittelun kohteena. Pomarkun kirkonkylässä

Huonoja esimerkkejä – vai hyviäkin?
Niiden runsaan 15 vuoden aikana, jolloin
Ahlaisiin on kevytväylää suunniteltu, on
sellainen moneen Satakunnan kylään ja
taajamaan myös rakennettu. Monia hankkeita on lisäksi vireillä. Useimmissa tapauksissa väylän rakentaminen on ollut ympäristön laadun näkökulmasta tappio, jos-

Raumalaisessa Unajan kylässä luovuttiin kevyen liikenteen väylän rakentamisesta kulttuuriympäristön arvojen vuoksi suunnitelmien ollessa jo pitkällä vuonna 2003. Kuva
Liisa Nummelin.
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Pomarkun kirkonkylä Riihimäen vanhan kaupparakennuksen kohdalta ennen ja jälkeen
kevyen liikenteen väylän rakentamisen vuosina 1994 ja 1995. Väylän tieltä ylemmässä
kuvassa näkyvä valkea rakennus purettiin. Kuvat Liisa Nummelin ja Pentti Pere.
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Ahlaisten raitilla on kauniina kevättalven sunnuntaina vilkas liikenne. varsinkin kahden
auton kohtaamistilanteissa jalankulkija on ahtaalla. Kuva Liisa Nummelin.

kevyen liikenteen väylän rakentamisella oli
ympäristön arvoja latistava vaikutus. 1980luvulla Pomarkun kunta oli saanut SAFApalkinnon arvokkaan kirkonkylänmiljöönsä vaalimisesta. Siitä huolimatta vuonna
1995 kylän eteläpäähän jo aiemmin rakennettu kevyen liikenteen väylä täydennettiin vaiherikkaan ja riitaisan suunnitteluprosessin jälkeen taajamaa jakavan joen
pohjoispuolellekin. Yksi rakennus ja luonnollinen taajamaportti purettiin ja suuria
puita kaadettiin. Toki kasvillisuus on myöhemmin pehmentänyt rakentamisen kovaa
jälkeä.
Ehkä onnistuneempi ja paljolti Ahlaisten kaltainen esimerkki on kansallismaisemaan sijoittuva Köyliön Kankaanpään kylä,
jossa kevytväylä pitkällisen suunnitteluprosessin ja monien suunnitelmien tarkistusten
sekä kevennysten ansiosta luontuu varsin
hyvin maaseutumaiseen taajamaan. Kankaanpäässäkin lähdettiin 1990-luvun alussa
liikkeelle kirjoituspöydän takaa laadituin
standardisuunnitelmin ja päädyttiin varsin

tarkoin ympäristöön räätälöityyn ja mitoitettuun toteutukseen. Köylionjärven rantakylän kevytväylähanke muodostui oppimisprosessiksi sekä tieviranomaisille että
myös museolle toimintamallien löytämiseksi arvoympäristöissä toimimiseen. Sen
jälkeen Turun tiepiirissä toimi monia vuosia laajapohjainen tieympäristöryhmä, jossa
konfliktien välttämiseksi käsiteltiin hyvissä
ajoin kaikki tiehankkeet, jotka sivusivatkin
ympäristöarvoja.
Kestääkö kylänraitti kevyen liikenteen väylän rakentamisen?
Pohdittaessa vastausta kysymykseen, tulee
ensin miettiä, kenelle raitti kuuluu ja kuka
saa päättää sen kohtalosta. Onko valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu Ahlaisten
kirkonkylän miljöö ensi sijassa kansallista
kulttuuriomaisuuteemme, johon ei yksi
sukupolvi saa jättää vahvaa jälkeä? Tulisiko
silloin päätös mahdollisista toimenpiteistä
jättää museoviranomaisille? Vai onko Ahlainen Porin kaupungin matkailunähtä-
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Ahlaisten raitin ahtaita paikkoja ovat nk. Jalosen mutka Ylikylässä ja
entisen Lehtosen kaupan edusta Alakylässä, joissa erilliselle kevyen liikenteen väylälle on vaikea löytää paikkaa. Kuvat Liisa Nummelin.

Satunnainenkin paikkakunnalla liikkuja saattaa havaita, että ainakin vilkkaimpina vuoden- ja vuorokauden aikoina Ahlaisten liikenne on vilkasta ja rajoituksista
huolimatta ajonopeudet ovat suuria. Turvattomuuden tunnetta ei voi välttää raitin
vartta kulkiessa. Ahlaisissa näyttäisi olevan
niin erilaisia intressiryhmiä, ettei yhteistä

vyys, jonka tulevaisuutta viitoittaa matkailuväen ja paikkakunnalle rahaa tuovien
kesämökkiläisten näkemykset? Vai onko
päätäntävalta Ahlaisten tulevaisuudesta jätettävä alueen tämän hetkisille asukkaille,
joiden tulee itse saada arvioida lastensa
koulumatkan turvallisuutta ja turvallisuuden merkitystä?
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paikkakunnan asukkaiden näkemystä liikenneturvallisuuskysymyksiin ole löydettävissä. Kotiseutuaktiivi saattaa arvioida
miljööarvot liikenneturvallisuutta korkeammalle, kun taas kylätoiminta-aktiivi
päinvastoin. Näiden pohdintojen kautta
joudutaan rakennus- ja maisemansuojelun
perimmäisten kysymysten äärelle. Mikä on
kulttuuriympäristön suojelun tarkoitus ja
ketä tai mitä varten ympäristöä suojellaan?
Tiehallinnossa on sekä liikenneturvallisuuskysymyksiin, kulttuuriympäristön arvoihin että taajamien viihtyisyyteenkin
paneuduttu kiitettävästi etenkin 1990-luvulla. Taustalla ovat monet arvoympäristöjen tiensuunnitteluhankkeet, joissa eri tahojen näkemyserot ovat kärjistyneet. Viime
vuosina vastuuta on oikeasti kannettu tienrakentamisen haittavaikutuksista. Sekä
tiensuunnittelijoita että rakentajia on ohjeistettu kulttuuriympäristön arvojen huomioimiseen. Vuonna 1997 tielaitos julkaisi
ohjeen Tienpito arvoympäristössä (Tietoa
tiensuunnitteluun nro 29. Julkaisija Tielaitos, tie- ja liikennetekniikka. 11.6.1997).
Ohjeen taustalla oli laaja vuorovaikutus eri
viranomaistahojen kesken. Jo muutamaa
vuotta aiemmin oli tiepiireittäin toteutettu
erittäin laaja tieympäristön tilaselvitysten
sarja toimenpidesuosituksineen. Lisäksi on
julkaistu useampiakin taajamien suunnitteluohjeita joissa liikenneturvallisuuskysymysten ohella näkökulmana on ollut ympäristön huomioiminen (Taajamien keskustateiden suunnittelu. Tielaitos. Tiensuunnittelun ohjaus 1995 ja Taajamien keskustateiden kehittäminen. Tielaitos. Tiensuunnittelun ohjaus 1993). Viimeisin ohje on tiehallinnon viime vuonna julkaisema toimintalinja Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä. Jokaisessa tiepiirissä
toimii myös ympäristönhoitaja, joka organisaation sisältä seuraa ympäristöasioiden
huomioimista tiensuunnittelussa.
Paljon on ohjeistuksessa pyritty myös
löytämään vaihtoehtoja kevytväylien rakentamiselle. Pari vuotta sitten toteutettiin

S E U R A

Hämeessä laaja hanke, jossa tutkittiin keinoja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi muuten kuin liikenteen erottelulla (Hämeen tiepiiri. Kevyen liikenteen
turvallisuuden parantaminen maaseutukylissä. Tiehallinto 2004). Sitä puoltavat
myös taloudelliset syyt, koska lähes poikkeuksetta muut keinot ovat erillisen väylän
rakentamista edullisempia. Jatkuvasti
niukkenevien resurssien aikana taloudelliset syyt edesauttavat kevyempien ratkaisujen etsimistä. Myös Ahlaisissa näitä pohdintoja on läpikäyty, vaikkakaan ei suunnitelmiksi asti.
Vuonna 1994 toteutetun laajapohjaisen viranomaiskatselmuksen yhteydessä
katsottiin, että riittävä ja Ahlaisten kirkonkylän arvot säästävä ratkaisu liikenneturvallisuuden parantamiseksi olisi Pohjoisen
satamatien jatkeen rakentaminen ja kevyen liikenteen polun toteuttaminen raitin
läheisyyteen. Pohjoisen satamatien jatke
toteutui – oletettavasti juuri tuo viranomaiskatselmuksen ansiosta vuonna 1997.
Kevyen liikenteen polun sijasta on viime
vuonna valmistunut tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi kylänraitin varrelle. Väylä on suunnitelma suunnitelmalta lyhentynyt ja kaventunut. Varmaa silti on, että Ahlaisten kirkonkylä tulee väylän rakentamisen myötä muuttumaan ja muutos tulee tapahtumaan miljöön ainutlaatuisuuden kustannuksella.
Osin välittömästi ajoradan viereen suunniteltu korotettu kevytväylä tulee leventämään nyt paikoin hyvinkin intiimiä tietilaa. Korotettu väylä on vääjäämättä kaupunkimainen ja rakennettu. Viihtyisyyttä
luova lehtevyys karsiutuu väylän tieltä kaadettavien puiden ja pensaiden myötä, vaikka korvaavia istutuksia sisältyykin suunnitelmaan. Kevytväylän rakentamisen jälkeen Ahlainen on edelleenkin viihtyisä ja
vehreä taajama, mutta vääjäämättä tavanomaisempi.
Kirjoittaja Liisa Nummelin on rakennustutkija Satakunnan museossa.
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Juhana Lahti

A utoistuminen , vapauden
unelmat ja kasvava
H elsinki

Liikkumisen vapaus on muuttunut ratkaisevalla tavalla kuluneen vuosisadan aikana
kulkuvälineiden kehityksen myötä. Auto
on levittäytynyt ympäri maailmaa ja tullut
osaksi lähestulkoon jokaisen ihmisen elinpiiriä. Meillä Suomessa autoistuminen tapahtui oikeastaan vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Arkkitehtuurin piirissä tähän liittyen
syntyi aivan uudenlaisia utopioita. Autot ja
moderni arkkitehtuuri ovat samanaikaisia
ilmiöitä. Ne myös nivoutuvat yhteen sekä
visioiden että käytännön tasolla. Autot loivat uudenlaisia rakennustarpeita. Kaupunkisuunnittelussa kadut oli suunniteltava ja
rakennettava uudella tavalla, leveämmiksi
ja päällystetyiksi. Toisaalta autoistuminen
loi kokonaan uudenlaisia rakennustyyppejä kuten esimerkiksi suoraan auton käyttöön liittyvät huoltoasemat, linja-autoasemat ja pysäköintitalot.
Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga ja
Pro Helsingfors suunnitelmien ajatus rautatieaseman siirtämisestä Pasilaan 1910luvulta sekä Alvar Aallon Helsingin keskustasuunnitelman ”Kuningasavenyy”
1960-luvulta ovat tunnettuja esimerkkejä
ratkaisuista Helsingin liikenneongelmiin.
Mutta kuinka autoistuminen ja unelma
liikkumisen vapaudesta ovat vaikuttaneet
Helsingin ja sen ympäristön arkkitehtuuriin?

näyttelypaikkoja sadalle autolle ja pysäköintitiloja yli viidellekymmenelle autolle.
Koko maassa oli tuolloin tuhatkunta ”automobiilia”, joista pääosa liikkui Helsingissä ja sen ympäristössä. Yli 15 prosenttia
Suomen koko autokannasta olisi siis mahtunut rakennuksen suojiin. Henkilöautoista ehkä jopa puolet.
Autojen määrä alkoi Suomessa kasvaa
oikeastaan vasta 1920-luvulla, jolloin myös
ensimmäiset liikennemerkit pystytettiin
teiden varsille. Oiva Kallion Helsingin keskustan asemakaavakilpailun vuonna 1924
voittanut suunnitelma huomioi jo autoistumisen uudella tavalla. Liikenne oli entistä keskeisemmässä asemassa autojen ja
lentokoneiden kuvittamassa suunnitelmassa.1
Autoistumiseen liittyi uudenlainen arkkitehtuuri. Esimerkiksi Yrjö Kokon, Heimo Riihimäen ja Viljo Revellin 1930-luvun puolivälissä suunnittelema Lasipalatsi
Mannerheimintiellä Helsingissä huomioi
autoistumisen sisäpihan järjestelyissä tavalla, joka jo selvästi viittasi yhdysvaltalaisiin
malleihin liikenteen ja liiketilojen uudenlaisesta suhteesta. Väinö Vähäkallion suunnittelemat 1930-luvun lopulla rakennetut
Alkon pääkonttori ja keskusvarasto Salmisaaressa taas sijaitsivat Helsingin tuolloin
ehkä liikenteellisesti nykyaikaisimmalla
paikalla. Rautatieyhteys ja Lauttasaaren
silta valmistuivat vuosikymmenen puolivälissä ja oma satama palveli laivakuljetuksia.2 Rakennusmassojen ja liikenteen sekä
julkisivujen rytmityksen ja liikkeen yhteydet olisivat oiva analyysin paikka.

Ennen toista maailmansotaa
Kun Jarl Eklundin suunnittelema Nikolajeffin liitetalo rakennettiin 1910-luvulla
Kamppiin, rakennukseen suunniteltiin
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Toisen maailmansodan jälkeen
Toiseen maailmansotaan mennessä Suomen autokanta kasvoi noin 50 000 ajoneuvoon.3 Sodan myötä autokanta käytännössä nollaantui ja elpyi sen jälkeen hitaasti.
Voikin sanoa, että Suomi henkilöautoistui
vasta 1960-luvulta alkaen.4
Tähän tulevaisuuteen pyrittiin vastaamaan suunnittelussa. Vuonna 1948 järjestetyssä Helsingin keskustan asemakaavakilpailussa palkittujen ehdotusten arvostelussa painotettiin nimenomaan liikenteen
järjestelyyn liittyviä ratkaisuja. Kilpailun
voitti A.O. Bengsin ja insinööri P.O. Bexeliuksen ehdotus liikenteellisten ansioidensa vuoksi.5 Helsingin kaupungin liikennepäällikkö Reino Castrén puhui kilpailun
tuloksia valottavassa artikkelissaan kaupungista liikennekoneena todeten, että
”kaikissa palkituissa ehdotuksissa kaupunkiin johtavat pikatiet on tosiaankin järjestetty teiksi, liikenteen välittäjiksi, eikä rakennusten reunustamiksi, poikittaisen ja
paikallisen liikenteen häiritsemiksi ja monumentaalisia näkymiä tavoitteleviksi kaduiksi”.6 Ero vuoden 1924 kilpailun näkökohtiin oli siis huomattava.
Pysäköintitalot, huolto- ja linja-autoasemat saivat toisen maailmansodan jälkeen seurakseen ostoskeskukset. Autot
valtasivat tilaa. Pysäköintipaikat ja pysäköintitalot tulivat pysyvästi osaksi kaupunkikuvaa. Uudenlaiset valtatiet ja entistä
leveämmät sillat levittäytyivät pikkuhiljaa
ympäri pääkaupunkiseutua. Shopping
center -konsepti oli syntynyt 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä Yhdysvalloissa nimenomaan autoistumiseen liittyen.7 Helsinkiin ja sen ympäristöön rakennettiin
1950- ja 1960-lukujen kuluessa liikekeskusten verkosto Helsingin aluesuunnitelmaliiton laatimiin aluekeskussuunnitelmiin nivoutuen. Ensimmäinen näistä oli
vuonna 1957 järjestetyn kilpailun perusteella rakennettu Munkkivuoren ostoskeskus, jonka suunnitteli Antero Pernaja.8
Näiden joukossa Aarne Ervin Tapiolaan suunnittelemat 1950-luvulla valmis-
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tunut itäisen lähiön keskus ja 1960-luvun
kuluessa valmistunut Tapiolan keskusta
ovat arkkitehtonisesti edustavia esimerkkejä liikekeskusrakentamisen kehityksestä
1950- ja 1960-luvuilla.9 Tapiolassa maamerkkeinä palvelevat tornitalot kertovat jo
kaukaa autoilla tai jalkaisin kulkeville asiakkaille liikekeskusten sijainnin. Yhdysvaltalaisten periaatteiden mukaisesti ne on
rauhoitettu jalankulkijoille pysäköintialueiden, liikenteen jäädessä varsinaisen liikekeskuksen laidoille.10
Ervi peräänkuulutti estetiikkaa liikenneväylien suunnitteluun esimerkiksi Suomen kunnallislehdessä vuonna 1956 vastustaen Suomessa vielä tuolloin Suomessa
kiellettyjä tienvarsimainoksia ja toivoen
mm. liikenneopasteiden suunnitteluun
hillittyjä värejä.11 Ervin keskeisin sanoma
liittyi luonnonmaiseman arvostamiseen.
Yhtäältä Tapiolan väljät nurmikentät olivat
ainakin osaksi reserviä kasvavia pysäköintialuetarpeita varten. Toisaalta ne voi nähdä myös varautumisena utopistiseen tulevaisuuteen. 1960-luvun alkaessa Ervi visioi
tulevaisuudesta, jossa helikopteriautot korvaavat henkilöautot liikennevälineinä ja
vapauttavat ihmiset liikkumaan vapaasti ja
asumaan parhaaksi katsomillaan paikoilla.12 Nurmikentät olisivat palvelleet tässä
visiossa ennen kaikkea laskeutumisalustoina. Käytännössä 1960-luvun puolivälissä
Suomessa oli kuitenkin vain noin puolimiljoonaa autoa eli vain noin viidennes
nykyisestä. 13 Tapiolan kohdalla voikin
pohtia Kontionkentän eli Leimuniityn
Jussi Jänneksen laatiman istutussuunnittelun suuntaamista juuri ylöspäin. Lentokoneista otetut ilmakuvat olivat Tapiolan tapauksessa keskeinen propagoinnin väline
– ehkä jopa ikkuna tulevaisuuteen esittäessään näkymän helikopteriautolla saapuvan
perspektiivistä.
1960-luvun lopulla, kun Ervi työskenteli Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikkönä, Wilbur Smith & Associates ja insinööritoimisto Pentti Polvinen
laativat liikennetutkimuksen, jossa kau-
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pungin keskustaan olisi tuotu kaupunkikuvallisesti tuhoisa moottoriteiden verkko.
Samoihin aikoihin otettiin käyttöön tietokoneohjattu liikennevalojärjestelmä. Ervi
puolestaan puhui kaupungin kaunistamisen tärkeydestä.14 Vauhdikkaat ihanteet ja
liikennetehokas todellisuus olivat tuolloin
sovittamattomassa ristiriidassa.
Tänä päivänä tilanne on taas erilainen,
kun liikennettä aletaan Helsingin keskustan alueella siirtää maan alle. Metro on
saanut seurakseen Kampin keskuksen
maanalaisen linja-autoaseman ja keskustatunneli on tämän päivän tulevaisuutta.
Toivoa sopii, että liikenne tekee tilaa toisenlaisille arvoille ja että unelmille vapautuu taas uusia paikkoja jo lähitulevaisuudessa.

4 : 2 0 0 6
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koulutustoimikunta.

Kirjoittaja Juhana Lahti on taidehistorioitsija, jonka väitöskirja Aarne Ervistä tarkastetaan toukokuussa.
Viitteet:

1 Tuomi, Timo 2005. Kaupunkikuvan muutokset. Suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun
puoliväliin. Helsinki: SKS (106-116).
2 Niskanen, Aino 2005. Väinö Vähäkallio ja
hänen toimistonsa. Arkkitehdin elämäntyö ja verkostot. Helsinki: TKK (251-261).
3 Soraa, työtä, hevosia. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1860–1945. Tuhat vuotta tietä, kaksisataa
vuotta tielaitosta 2. 1999. Toim. Jaakko Masonen, Kimmo Anttila, Veikko Kallio, Tapani
Mauranen. Helsinki: Tielaitos ja Edita.
4 Pikeä, hikeä, autoja. Tiet, liikenne ja yhteiskunta 1945–2005. Tuhat vuotta tietä, kaksisataa
vuotta tielaitosta 3. 1995. Toim. Jaakko Masonen & Mauno Hänninen. Helsinki: Tielaitos ja
Edita.
5 Helsingin keskiosien asemakaavakilpailu.
Arkkitehti 3–4/1951 (37–45).
6 Castrén, Reino 1950. Helsingin keskustan
kehittämisprobleemit asemakaavakilpailun valossa. Teknillinen aikakauslehti. 10.5.1950. n:o
9, 40 vuosikerta (171-187), 184.
7 Longstreth, Richard 1997. City Center to
Regional Mall: Architecture the Automobile, and

25

R A K E N N U S T A I T E E N

S E U R A

Anja Kervanto-Nevanlinna

S ataman valossa
Tavaran, turismin ja
talouden kaupunkimaisema

Tukholman kaupunginarkkitehti Anders Torstensson laati asemakaavan ensin
Sörnäisten niemelle, nykyisessä Helsingissä suunnitteilla olevan Kalasataman alueelle, mutta arvioi kaupungin kasvun mahdollisuudet paremmiksi Vironniemellä,
jonne uusi Helsinki 1640 perustettiinkin.
Kaupungin pääsatama oli kaupungin itäpuolelle Kruunuvuorenselälle avautuva
Pohjoissatama. Pääkatu, Kuninkaankatu
(nyk. Aleksanterinkatu), jatkui laivasillan
suuntaisena satamasta suoraan länteen.
Kaupunginlahtea (nyk. Eteläsatama) käyttivät lähinnä pienet saaristoalukset.
Kun keisari siirsi Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin 1812 Turusta
Helsinkiin, jälleenrakennuskomitea otti
tehtäväkseen muuttaa pienen kauppakaupungin edustavaksi hallintokaupungiksi,
joka muistuttaisi keisarin vallan ulottumisesta hänen imperiuminsa kaikkiin osiin.
Hallintokeskuksen valmistuttua sen tasapainoinen empirejulkisivu toi kaupunkiin
uusilla höyryaluksilla Tukholmasta ja Tallinnasta saapuville mieleen Pietarin. Veteen peilautuvat, ehyen suoraviivaiset korttelit tekivät pienen kaupungin hallintokortteleista todellista kokoaan merkittävämmän kokonaisuuden.

Valokuva Helsingin Eteläsatamasta vuonna 1957 näyttää maan suurimman tuontitavaran sataman, jonka reunoja koristavat
tavaramakasiinit, kolme mahtavaa tulli- ja
pakkahuonetta, lastattavat junanvaunut
kahdeksan raiteen leveydeltä, matalat laiturivarastot, paljaan taivaan alle varastoidut tuontiautot ja tavarakuormat, pitkät
laiturit ja niiden ääressä suuret valtameriluokan rahtialukset. Niiden kaikkien yllä
kurkottelevat kymmenet satamanosturit,
joiden eri suuntiin kääntyvät päät siirtävät
taakkoja notkeasti laivoista maihin.
Tällaisena tätä kaupunkimaisemaa ei
enää ole. Sen aika päättyi, kun konttikuljetukset yleistyivät nopeasti 1970-luvulla
eikä Eteläsataman kapealla satamatoiminnan kaistaleella riittänyt laajennusvaraa
konttien käsittelyyn. Kuuden, seitsemän
vuosikymmenen ajan tavaroiden kuljetus
meriteitse oli antanut ilmeen ei vain Eteläsatamalle vaan Helsingille ja sen pääkaupunkiroolin kautta koko Suomelle.
Helsinki on satama
Historiallisesti satama oli ollut syy Helsingin perustamiseen. Kuningas Kustaa Vaasa
halusi saada Tallinnan hallitsemalle Suomenlahden kaupalle kilpailukykyisen vaihtoehdon. Vantaanjoen suulle vuonna 1550
perustettu kaupunki jäi kuitenkin liian
pieneksi. Suurvalta-ajalla ryhdyttiin hakemaan uutta paikkaa kauppakaupungille.
Sen vähimmäisvaatimuksena oli hyvä satama.

Investointeja tulevaisuuteen
Helsingin kaupungille satama oli historiallisestikin ollut tärkeä tulonlähde. Kun kaupunkien itsehallinto merkittävästi lisääntyi
1875 uuden lainsäädännön seurauksena,
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Eteläsatama oli 1960-luvun alussa Suomen suurin tuontitavaran satama, joka toi kaupungille huomattavia tuloja. Katajanokanlaiturille rakennettiin kuvan ottamisen jälkeen
kolme modernia laiturivarastoa tavaramäärien kasvuun vastaamiseksi.
(Kuva Pietinen 1960, Helsingin satamalaitoksen arkisto)

Helsingin kaupunginvaltuusto näki suursataman rakentamisen keinoksi lisätä valtionhallinnosta riippumattomia tuloja.
Investoinnit satamaan olisivat investointeja kaupungin tulevaisuuteen. Suursatama
päätettiin sijoittaa Eteläsatamaan, jossa oli
tarjolla hyvä luonnonsatama, tilaa osittain
rantakaistaleelta muodostettavalle täyttömaalle laitureita ja varastoja varten sekä
helposti rakennettava rautatieyhteys pääradalle.
Ns. satamaradan rakentaminen alkoi
1892 Töölönlahden alueella sijainneelta
ratapihalta. Se kiersi valmistuttuaan koko
silloisen rakennetun kaupungin Kampin
kentän pohjoisreunaa länteen päin, Marian sairaalan ohi, Hietaniemen rantaa pitkin, Hietalahden satama-altaan yli, edelleen Merikadun eteläpuolitse, kallioleikkauksessa Etelärantaan ja Kauppatorille ulottuen lopulta 1895 aina Katajanokan kärkeen saakka. Valtio osallistui merkittävästi

rakennustöiden rahoitukseen. Rata hyödytti myös Hietalahden ympäristön satama- ja telakkatoimintaa.
Helsingin Eteläsatamasta tuli maan
johtava tuontitavaran satama yli seitsemän
vuosikymmenen ajaksi. Laivoista tuontitavarat siirrettiin junanvaunuihin, jotka kuljettivat ne Töölön tavara-asemalle ja sieltä
edelleen maan eri osiin. Kuljetusketjuun
kuului sataman ja satamaradan lisäksi
joukko tärkeitä teollisen arkkitehtuurin
monumentteja: komea Tulli- ja pakkahuone, Warranttimakasiini (nyk. Grand Hotel
Marina), laiturivarastot, Katajanokan monet tavaramakasiinit ja Töölön tavara-asema. Niiden muodostama toiminnallinen
kokonaisuus antoi pääkaupungille vuosikymmenien ajan oman erityisen identiteetin, jota helsinkiläiset arvostivat mutta
joka ei välttämättä avautunut vastikään
muualta muuttaneille kaupunkilaisille.
Suomen teollisessa historiassa Helsin-
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1970-luvun puolivälissä tavarasatamaan kuuluneet nosturit koristivat vielä matkustajasatamaksi nopeasti muuttunutta Eteläsataman kaupunkimaisemaa.
(Helsingin satamalaitoksen arkisto)

gin Eteläsatamalla on tärkeä rooli. Niin
itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä kuin
sotien jälkeisenä aikanakin teollinen tuotanto nähtiin länsimaisen kansallisvaltion
kulmakivenä, joka tarjosi vahvan taloudellisen perustan demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle. Sen ulkoisena osoituksena oli vilkas satama nykyaikaisine nostureineen ja erikoistuneine satamavarastoineen. Eteläsataman sijoittuminen aivan historiallisesti rakentuneen hallintokeskustan viereen toi annoksen romantiikkaa tiukan käytännölliseen satamatoimintaan ja teki sataman laitteista myös
visuaalisesti osan pääkaupungin identiteettiä. Vielä 1970-luvulla nostureiden rivistö
sai kunnian esiintyä joissakin Helsinkiä
esittelevissä kuvissakin.

varaan liittyvän toiminnan loppumiseen
Eteläsatamassa. Länsisatamasta tuli konttien, nostokurkien ja valtavien konttilukkien hallitsemaa maisemaa, josta kiinteästi
paikkaan sidotut rakennukset puuttuivat
lähes kokonaan. Entisestä tavara- ja matkustajasatamasta Eteläsatamassa muistuttavat vielä Katajanokan monet rakennukset, mutta Länsisatamaan ei arkkitehtuurimonumentteja tule sen konttivaiheesta
jäämään tuleville sukupolville.
Samaan aikaan Eteläsatama muuttui
matkustajaliikennettä palvelevaksi satamaksi, jossa valtavat autolautat alkoivat
hallita merellisen Helsingin keskeisimpiä
näkymiä. Matkustajaliikenne oli alkanut
lisääntyä 1970-luvun alkupuoliskolla: vuoden 1972 puoli miljoonaa matkustajaa
kaksinkertaistui vuoteen 1975 mennessä.
Määrät kasvoivat dramaattisesti 1980-luvulla. Eteläsataman kautta kulki vuonna
1984 yli 2 milj. ja 1992 5.8 milj. matkus-

Merimatka maisemaan
Rahtiliikenteen siirtyminen konttikuljetuksiin 1970-luvun lopulla johti tuontita-
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Kun konttiliikenne yleistyi satamakuljetuksissa 1970-luvulla, Eteläsatamaa ei voitu mukauttaa
uusiin vaatimuksiin. Länsisatamasta tuli konttien hallitsema satamaympäristö, josta ei jää rakennustaiteen monumentteja, kun satamatoiminta lakkaa. (Kuva Mikael Sundman 2006)

Satamien kaupunkihistoriaa
Kun kaupunkien historiaa on kirjoitettu,
satamia on usein käsitelty liikenteen näkökulmasta, siis satamassa käyneiden alusten,
rahtitavaran, matkustajamäärien ja satamatyön kehyksenä. Merkittävimmät satamarakennukset ovat voineet päästä kaupungin arkkitehtuurihistoriaan, erityisesti
jos niiden suunnittelijat on luettu arkkitehtikunnan tunnetuimpien edustajien
joukkoon, kuten Helsingin Eteläsatamassa
Gustaf Nyströmin suunnittelema, satakunta vuotta sitten valmistunut Tulli- ja
pakkahuone (1901), Lars Sonckin suunnittelema Warranttimakasiini (1913–27)
tai Gunnar Taucherin suunnittelema Tullimakasiini (1938). Sataman muita rakennelmia kuten laitureita, ratakiskoja tai nostureita on vasta viime vuosina mainittu
historioissa, silloinkin lähinnä vain erityisaiheina kuten osana teollista kulttuuriperintöä ja sen suojelua.

tajaa. Kaikkien Helsingin satamien kautta
liikkui meriteitse vuonna 1995, jolloin Viron lauttayhteydet olivat laajentuneet ratkaisevasti, lähes 7.4 milj. ja 2000 jo 9.25
milj. matkustajaa.
Autolauttojen suurentuminen edellytti
mm. Kustaanmiekan salmen leventämistä
ja aiheutti mullistuksia maan tunnetuimpaan, merelle suuntautuvaan julkisivuun.
Nämä muutokset näkyivät kuitenkin vain
harvoille aluksille. Eri varustamojen suurille autolautoille, joiden aikataulut olivat
hyvin samankaltaiset, merellisen pääkaupungin maisema avautui ilman empirekortteleiden mittakaavaa musertavia kelluvia jättiläitä. Niiden kannelta, oivalliselta
tähystyspaikalta, jonne lautan vaikutusta
maisemaan ei ollut mahdollista havaita,
Helsingin historiallista ydintä tarkkaileva
saattoi vielä löytää merkkejä aikaisempien
vuosikymmenien tasapainoisesta kaupunkikuvasta.
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Sen sijaan satama kaupunkirakennetta
ohjaavana ja kaupunkikuvaan syvällisesti
vaikuttavana tekijänä on vain harvoin
päässyt kaupunkihistoriallisen tutkimuksen kohteeksi; tästä kiinnostavana poikkeuksena mainittakoon Turun sataman historia. Perinteisessä kaupunkihistorian kirjoituksessa kaupungin muutoksia on selitetty mm. sen suhteella sitä ympäröivään
lähialueeseen, maakuntaan tai koko maahan. Tähän on sisältynyt julkilausumaton
ajatus kansallisesta historiankirjoituksesta,
jonka puitteisiin myös kaupunkien historiat on sijoitettu. Jos kaupunkien muutoksia
sen sijaan tulkitaan laajemmasta, eurooppalaisesta tai globaalista kehyksestä käsin,
satamien merkitys kaupunkien muutosten
osoittimina ja moottoreina nousee historiankirjoituksessa tärkeäksi.
Satamat ovat aina olleet kaupunkien
kansainvälisimpiä paikkoja. Kulttuurihistoriallisesti ne olivat paljon enemmän kuin
vain ikkunoita Eurooppaan. Suomeen vieraista kulttuureista tuotiin monenlaista,
ylellisyys- ja kulutustavaroista kuten kahvista, hedelmistä, silkistä ja polkupyöristä
aina raaka-aineisiin, koneisiin ja varaosiin.
Myös abstraktimmat ilmiöt liikkuivat: lukuisat tieteen ja taiteen edustajat palasivat
kotimaahan mukanaan uudenlaisia näkemyksiä ja vaikutteita niillekin kansalaisille,
joilla ei ollut mahdollisuutta mennä itse
paikan päälle tutustumaan toisenlaisiin
elämänpiireihin. Massaturismin yleistyminen 1960-luvulla merkitsi alusten ja satamien kasvua ja teki samalla satamista monille maakuntien asukkaalle pääkaupungissa sen paikan, jonka he tunsivat siellä
parhaiten. Satamat ovat kautta historian
kasvattaneet sekä kaupungin kassavarantoa
maksujen ja verojen kautta että elinkeinoelämän sijoittamia pääomia koko maan
talouden hyödyksi.
Sataman valossa kaupunkihistoria
avautuu uudesta näkökulmasta. Poliittisten organisaatioiden, virkakunnan, monenlaisten asiantuntijoiden, kaupallisten
yritysten, kansainvälisten toimijoiden,

S E U R A

kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten kaupunkilaisten työstä kutoutuu heidän kaikkien
yhteisvaikutuksellaan pitkien muutosvaiheiden ketju, joiden seurauksena kaupunki
muotoutuu vähitellen kokonaan toisenlaiseksi. Tämän muutoksen kuvauksessa sataman historia on eräänlainen tarkentava
linssi, jonka kautta tuskin havaittavat ja
vaikeasti tulkittavat prosessit tulevat ymmärrettävämmiksi. Merenrantakaupungille satamaan kiteytyy osa kaupungin identiteetistä, joka tarjoaa jatkuvuutta historian
muutosvaiheissa.
Kirjoittaja Anja Kervanto-Nevanlinna on
akatemiatutkija ja dosentti Helsingin yliopistossa.
Lähdekirjallisuus:
Jukka Erävuori, Helsingin sataman ja satamahallinnon historia, Helsinki, 1981.
Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 2005, Helsinki, 2005.
Anja Kervanto Nevanlinna, Kadonneen
kaupungin jäljillä. Teollisuusyhteiskunnan
muutos Helsingin historiallisessa ytimessä,
Helsinki, 2002.
Jussi T. Lappalainen, toim., Turun sataman historia, Turku, 1999.
Eino E. Suolahti, Ensimmäinen Vironniemen Helsinki (1640–1721), Helsingin
kaupungin historia I, Helsinki, 1950.
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Pentti Murole

M atkakeskus säteilee

Matkaan kuluu aikaa
Liikenneinsinöörit ja suunnittelijat ja kaikkivoipa byrokratia ovat valinneet ajan tärkeimmäksi kriteeriksi liikenneinvestointien hyötyä arvioitaessa. Aika on kaikkia
muita kriteereitä tärkeämpi. Ajan merkitys
näkyy ihmisten käyttäytymisessä. Joukkoliikenteellä suoritettu matka vaatii yleensä
kaksi kertaa enemmän aikaa kuin henkilöautomatka. Aikaa ei kulu niinkään varsinaisessa matkanteossa. Sitä kuluu kävelyssä
pysäkille ja pysäkiltä, odotuksessa, vaihdossa ja matkaan lähdön täsmäyttämisessä.
Insinöörit puhuvat liikennemuotojen
kilpailusta. Kilpailu käydään nopeudesta
eli ajasta. Joukkoliikenne on tuomittu häviämään. Kilpikonnan ja etanan juoksukilpailua esiintyy kaikkialla kaupungeissa.
Suurten kaupunkien keskustan ydinalueilla henkilöautoliikenteen keskinopeus on
noin 12 km/h, kun joukkoliikenteen nopeus on vastaavasti 8 km/h. Tällaisilla alueilla metro tai jokin muu katujen liikenteestä erotettu liikennemuoto ”kilpailee”.
Muuten joukkoliikenne on aina häviäjän
osassa. Aika ei siis olekaan syy joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseen, vaikka
se näyttää olevan tärkein kriteeri investointeja perusteltaessa.

henkilöautoliikenteen ylläpidosta ja vain
viidenneksen tavaraliikenteen ja jakeluliikenteen ylläpidosta.
Vaikka rahaa ja kykyä olisi kaikkien autoiluun, tilaa ei ole. Joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen syy on tila - tai pikemminkin tilan puute. 1950- ja 60-luvuilla kaupungit olivat ankarassa autoyhteiskunnan synnyn kurimuksessa. Modernismi, funktionalismi ja uusi vapaus liikkua – tämän ajan jäljet näkyvät – enemmänkin pahassa kuin hyvässä.
Kantakaupungit konttoristuivat, korttelit kaatuivat, raiteita purettiin, rantoja
raiskattiin. Arkkitehdit lakkasivat käyttämästä sanaa ”rakennustaide”. Käänne tapahtui kun teollisuus ja logistiikka muuttivat muotoaan. ”Ruskeat alueet” tarjosivat
uusia mahdollisuuksia. Tätä tilaisuutta
voitiin hyödyntää monessa liikenneasemassa eli kuten nykyään sanotaan: matkakeskusprojektissa. Kirjoittajan läheisinä
esimerkkeinä ovat Helsinki, Jyväskylä,
Mikkeli, Espoo ja Tikkurila. Muitakin on,
Suomessa virallisesti 23 kappaletta.
Matkaan liittyy paljon arkipäiväistä – toinen ihminen
Matkaan liittyviä harmeja on tutkittu vähän. Toinen matkustaja voidaan arvata
pääasialliseksi harmiksi. Haluamme olla
hetken rauhassa. Tämän hetken voi pilata
kännykkään puhuva, haiseva, juopunut,
iloinen, äänekäs, vihainen, lihava, lehteä
lukeva, nuori. Helsingin jalankulkututki-

Kaupunki on rajattu tila
Joukkoliikenteellä on palvelufunktio.
Joukkoliikennejärjestelmän ylläpito on
halpaa. Se maksaa vain kuudenneksen
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mus aikanaan 1970-luvulla tutki ihmisten
asenteita paikkoihin. Miellyttäviä ja epämiellyttäviä paikkoja eivät erotelleet vihreys, rauhallisuus, liikenneturvallisuus, arkkitehtuuri tai siisteys. Niitä erottelivat toiset ihmiset. ”Espa on hieno paikka koska
siellä on hyvin pukeutuneita ja tyylikkäitä
ihmisiä.” ”Kaisaniemen puisto on epämiellyttävä paikka, koska siellä on epäsosiaalisia ja kurjan näköisiä ihmisiä.”
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sä. Tämä saattaa johtaa perinteisen linjaautoaseman lopettamiseen. Eturistiriita
näkyy ja tuntuu. Kaikki riippuu sijainnista. Rautatieasemaa ei voida siirtää ja siksi
komeimmista komein, paikkakunnan
symboliksi muodostunut linja-autoasema
joutuu sijaiskärsijäksi – ja usein myös kiinteistöbisneksen kohteeksi. Yhteistyöltä putoaa pohja.
Virallisesti Liikenne- ja viestintäministeriö
sanoo nettisivuillaan näin:
Suomen matkakeskukset - matkustaminen
on helppoa!
”Matkakeskus yhdistää Suomen joukkoliikenteen toimivaksi, selkeäksi ja esteettömäksi liikkumiskokonaisuudeksi. Matkakeskuksesta saat kaiken tarvitsemasi, matkustat sitten junalla, bussilla tai paikallisliikenteen välineillä. Aikataulut, lipunmyynti ja muut palvelut löytyvät samasta paikasta vaivattomasti.”
Ministeriön toiminta on ollut ansiokasta. Matkakeskusten hankeohjelmassa on
15 kaupunkia, joissa matkakeskushankkeita toteutetaan yhteisen rautatie- ja bussiterminaalin pohjalta. Nämä kaupungit
ovat: Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani,
Kemi, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta,
Mikkeli, Pieksämäki, Riihimäki, Seinäjoki, Vaasa, Vantaa, ja Varkaus. Kahdeksassa
kaupungissa tilanne ei ole ollut suotuisa
yhteisen matkakeskuksen kehittämiselle.
Matkakeskus kuitenkin syntyy erillisten
terminaalien pohjalta. Näitä kaupunkeja
ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Lahti, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Tampere ja Turku.

Matkassa voi olla juhlaa – mutta loppuuko
se asemalla?
Junan tai laivan liukuminen liikkeelle tuntuu juhlalta. Metron moottoriäänet lähdössä ja jarrutuksessa ovat tekniikan kiehtovaa mystiikkaa. Uuden raitiovaunun ikkunan ääressä matkustaja on kadulla, näkyvissä ja liikkeessä. Express-bussin tasainen liuku tai junan äänetön syöksy läpi
vehreän luonnon – siinä on juhlaa. Juhla
loppuu asemilla ja pysäkeillä. Yleensä.
Matkakeskukset – matkan juhlapaikka
Valtionhallinto, liikenteenharjoittajat ja
kaupungit ovat luoneet uuden konseptin:
Matkakeskukset. Matkakeskuksen toiminnallinen merkitys syntyy matkojen yhdistelystä.
Matkakeskuksen kaupallinen mahdollisuus syntyy tavoitettavuudesta. Matkakeskushankkeiden kaupunkikuvallinen
harmonia syntyy mittakaavasta. Mittakaava, matkojen yhdistely ja tavoitettavuus
liittyvät sijaintiin. Matkakeskuksessa yhdistellään matkustamista. Jos matkakeskus
onnistuu perustavoitteessaan junalla ja linja-autolla matkustavat saavat joustavan
vaihtoaseman. Samalta asemalta saa myös
taksin. Asemalla on myös riittävä liityntäpysäköinti.

Voiko matkakeskus tuottaa juhlaa?
Kaupungissa taistellaan tilasta. Liikenneasemissa tilan hallinta on vaativaa. Pieni
matkakeskus vaatii 1 ha tonttialaa ja iso 3
ha tonttialaa. Ratkaisu ei löydy liikennesuunnittelun oppikirjasta. Tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa ja kokonaisuuksien
hallinta edellyttää luovuutta. Luovuus on
kortilla. Aina ei siis onnistuta.
Mutta hyviä esimerkkejäkin on. Toteu-

Matkakeskus ei aina onnistu perustavoitteessaan
Matkojen yhdistelyä ei saada aikaan. Yhteistä palveluympäristöä ei pystytä luomaan. Ollakseen matkakeskus liikenneaseman tulee sijaita rautatieaseman yhteydes-

32

J Ä S E N T I E D O T E

tetuista hankkeista huippuja ovat Jyväskylä
ja Helsinki. Saattaa olla yllättävää, että nykyaikainen asema muodostuu matkustajan
juhlahetken lisäksi turistikohteeksi. Tunnen juhlaa, kun seison Jyväskylän matkakeskuksen hallissa. Juhlan tuntua on myös
Kampissa – niin uusissa terminaaleissa
kuin metroasemallakin. Juhlalta tuntuu,
kun junat kurkistelevat uuden asemahotellin vatsan alta Elielin aukiolle. Mikään ei
tietysti voita tunnelmaa Helsingin rautatieaseman holveissa – paitsi, että valtava
dramatiikka syntyy Piiroisen laiturikatoksien alla. Ja vielä juhlin, kun seison asematunnelissa ja katson Rautatientorin metroaseman kompassiaulaa. Hetkinen – Tampereen rautatieasema! Luulitteko, että
kaikki tämä syntyi itsestään? Autoaikakauden ennakkovaiheessa 30-luvulla syntyi
kaupunkikuvallisia ihmeitä. Liikenteen
funkisrakennukset muodostuivat modernin kaupungin airuiksi. Rautatieasemien
lisäksi linja-autoasemat, huoltoasemat ja
avaramakasiinit edustivat uutta aikaa. Ei
ihme, ettei bussiliikenne helposti luovu
monumenteistaan. Ajatellaan vaikka Lahtea ja Tamperetta.
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on vielä valinkauhassa, jossa mahdollisuus
vaikuttaa ja hyötyä on vielä olemassa. Mikkelissä matkakeskuksen suunnitelmat ovat
jo rakennuspiirustusvaiheessa. Tähän asti
kaupunki on edennyt määrätietoisesti.
Tikkurilassa eletään kehittämissuunnitelman jälkitilassa. Matkakeskus liittyy Tikkurilan keskustan osan kehittämiseen ja
kaavoitukseen. Ongelma on kompleksinen, sillä hanke liittyy vahvasti ja nopeasti
Kehä-radan kehittämiseen. Suunnitelmiin
liittyy laaja ympäröivän kaupunkirakentamisen potentiaali, ja ennen kaikkea kaupunkimiljöön luomisen potentiaali. Tikkurila on pääkaupunkiseutua. Mikkeli on
Etelä-Savon lievän väestökadon seutua.
Seuraavassa siis lisää siitä, miten toimittiin
ja millaisia suunnitelmia tehtiin.
Tikkurilan matkakeskus
Tikkurila on Helsingin seudun todellinen
kerroksellinen pikkukaupunki. Ei ainoa
niistä, mutta kuitenkin Keravan, Kauniaisten, Korson tai Tapanilan veroinen. Tikkurilan keskustan kehittäminen on aktiivisessa vaiheessa. Alueen suunnittelusta järjestettiin muutamia vuosia sitten arkkitehtikilpailu. Kilpailun jälkeen voittanutta ehdotusta on kehitetty ja viimeisimmät vaiheet lupaavat ratkaisua. Aseman alue ei
varsinaisesti ole ollut tämän kilpailun kohde. Kilpailusta poiki kuitenkin Ratatien
varteen rakennettava kerrostaloalue. Siihen
liittyy paljon osallistumista ja dramatiikkaa. Kansalaiset eivät halua komeata ikihongikkoa hävitettäväksi.
Tikkurilan asemaan liittyvät kaikki
mahdolliset kaupunkisuunnittelun tekijät:
Heurekan laajennus ja radan itäpuoliset
kevytliikenneyhteydet, Jokiniemen laajan
kerrostaloalueen toteuttaminen, liityntäpysäköinnin järjestäminen ja Ratatien länsipuolisten kerrostalokortteleiden toteuttaminen. Tikkurilan asemanseutu on todella suuri mahdollisuus.
Aseman kehittely on saanut vauhtia
Marja-radan eli kehä-radan toteuttamisen
ennakoinnista. Tikkurilan asemalta on jo

Kaksikymmentäkolme hanketta, joista Tikkurila ja Mikkeli vielä piirustuspöydällä
Henkilökohtaisesti olen ollut projektipäällikkönä Tikkurilan ja Mikkelin matkakeskusprojekteissa. Kerron siis hieman niistä.
Teemana on lähinnä matkakeskuksen, siis
liikenneaseman, suhde ympäröivään kaupunkirakenteeseen - suhde maahan ja suhde toimintaan. Siis useimmiten kysymyksessä on jonkinlainen tyhjiö, varaus, ei kenenkään maa, ratahallinnon maa, veeärrän
maa, katumaa, saastunut maa, kapiteelin
maa, suojeltu asema, radan ylitys/alitusongelma. Lisähöysteinä bussiaseman siirto,
ohittavan liikenteen ongelma, bussiaseman
laiturijärjestelmä, rakennusoikeuksien
mahdollisuus, kiinteistöbisnes. Tarvitaan
vastuun ottajaa. Käytännössä onnistuneissa tapauksissa se on ollut kaupunki. Kahdessa esimerkkitapauksessa vastuun ottaja
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nyt bussiliikenne lentoasemalle. Tulevaisuudessa Tikkurilasta tulee varsinainen
kehä-radan liityntäasema. Bussiliityntä on
kuitenkin lentokenttäliityntää tärkeämpi
tapahtuma. Kehäradan raiteet kulkevat ratapihan itäreunalla, bussiasema on taas
länsireunalla. Näin matkustajat joutuvat
siirtymään keskellä olevien raiteiden yli tai
ali Ratatien varteen. Tikkurilan aseman
kohta on vaikeasti ratkaistava kaupunkirakenteiden solmu. Laaditussa kehittämissuunnitelmassa asia ratkaistiin pyöreällä
”pastillilla”. Sitä ennen Wartiainen oli K 2
suunnitelmassaan esittänyt voimakkaita
radan ylittäviä rakenteita. Esisuunnitelman pohja muuttui pastillin ja K 2-suunnitelman välimaastoon. Uskottiin, ettei
homma lähde käyntiin ilman yksityistä rahaa ja intressejä. Tikkurilan suunnitelmassa on panostettu kaupunkikuvaan. Torialueen vapauttaminen vanhan aseman
eteen on tärkeänä tavoitteena. Myös museona toimiva vanha asema tarvitsee paviljonkimaista lisätilaa. Tämä sopii hyvin
aseman suunnitteluun. Nyt voi vain toivoa, että Vantaalla riittää resursseja ja innovaatiota. On kysymys liikkumisen juhlahetkestä ja tämän hetken säteilyvoimasta
paremman kaupungin käyttövoimana.
Tikkurilan matkakeskuksen suunnittelun
vaiheita on kuvattu oheisissa kuvissa.
Suunnittelu on tehty WSP LT-Konsultit
Oy:n ja Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:
n työryhmällä. Myös esitetyt kuvat ovat
tämän ryhmän työtä, jos ei kuvan yhteydessä ole muuta mainittu.
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ylvästä porttirakennusta! Mikkelin vanha,
siis nykyinen, linja-autoasema rakennettiin vuonna 1934. Asema on järjestelyiltään moderni. Matkustajat pääsevät turvallisesti yhtenäiseltä laiturialueelta busseihin. Asema ja matkahuollon tilat ovat
kuitenkin nyt ahtaat, laituria ei ole katettu
ja sijainti ei toteuta yhteyttä rautatieasemalle – matkakeskusideaa.
Uutta sijaintia etsittiin. Mannerheimintien varteen, vanhojen viljasiilojen
kortteliin kehitettiin uusi matkakeskusratkaisu. Tämä suunnitelma kumoutui ja
uutta matkakeskusta tutkittiin välittömästi
rautatieaseman yhteyteen. Osapuolista
kaupunki aktivoitui. Päättäjät olivat hankkeen takana. Hankesuunnitelma valmistui
vuonna 2004. Nyt on käynnissä rakennussuunnittelu kaduista, alueista ja rakennuksista.
Vanha asemarakennus on suojelukohde. Rakennusta vaivaa ympäristön ”luonnollisesta” kohoamisesta johtuva vajoaminen maan sisään. Alapohja ei enää tuuletu.
Rakennus kuitenkin säilyy. Linja-autoliikenne hoidetaan uudelta rahtiasemalta.
Näin syntyy ”erillinen yhteisterminaali”.
Uutena rakennetaan rahtiasema. Rahtiasemaan liittyy silta, joka yhdistää torin satamaan. Mikkeliläisen Jannen (arkkitehti
miltei Kristiansandista) mielestä mikkeliläiselle nuorelle on kolme tärkeää paikkaa:
tori, kirkkopuisto ja satama. Silta yhdistää
näistä kaksi. Satamassa on potentiaalia. Jyväskylän ja Mikkelin tapauksilla on yhtymäkohtia. Matkakeskus ryhtyi synnyttämään kaupunkirakennetta. Oheiset kuvat
ja piirrokset kertovat enemmän matkakeskuksen ja tulevan kaupunkirakenteen yhteispelistä. Suunnittelu on tehty WSP LTKonsultit Oy:n ja Arkkitehtuuritoimisto
B&M Oy:n työryhmällä. Myös esitetyt
kuvat ovat tämän ryhmän työtä, jos ei kuvan yhteydessä ole muuta mainittu.

Mikkelin matkakeskus säteilee ympäristöönsä
Mikkelin kaupungin kiistaton keskus on
sen tori. Kaupunkikuvan täydellinen muutos alkoi sota-ajan pommituksista. Tärkeitä puutalokortteleita tuhoutui. Oli uudenlaisen kaupungin aika. Torin identiteetti ei
kuitenkaan täysin hävinnyt – onneksi.
Kaupungintalokortteli etelässä ja lääninhallituksen kortteli lännessä säilyttivät
mittakaavaa ja tunnelmaa. Niin teki myös
linja-autoasema tori pohjoislaidalla. Kaksi

Kirjoittaja on DI, Professori Pentti Murole
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Mikkelin matkakeskuksen suunnittelu sai aikaan laajemman prosessin. Kaupunki halusi tutkia
”omaa vetovoimaansa”. Pieni matkakeskuksen 600 kerrosneliömetrin rahtiasema ja linja-autoasema olivat sysäyksenä ja keskipisteenä laajemmalle kaupunkirakennekehitelmälle. Kuvassa
radan yläpuolella (länsipuolella) olevat keskustakorttelit voidaan eheyttää. Radan ja rannan
välissä sijaitsee kaupungin satama, idyllinen ja hyvin hoidettu paikka. Alueella sijaitsevat myös
makasiinit sodan ajoilta. Makasiinien ja ratapihan välissä harjoitetaan puutavaran varastointia ja lastausta. Alueen eteläpäässä sijaitsee vanha hieno veturitalli. Pääasiassa alueella on
tyhjää tilaa. Tämän tilan tyylikäs haltuunotto osaksi hienoa kaupunkia on seuraavan viidentoista vuoden tehtävä. Mikkeli ei ole kuollut kaupunki. Siellä rakennetaan vuosittain 70.000
kerrosneliömetriä. Tästä määrästä puolet on asuntoja. Matkakeskuksen ”säteilyvyöhykkeen”
suunniteltu kerrosala on kaikkiaan 70.000 kerrosneliömetriä – siis teoreettisesti yhden vuoden
rakentamispotentiaali!
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Mikkelin matkakeskuksen uusi rahtiasema tulee olemaan ilmeeltään moderni. Talon
radan puoleinen julkisivu on puupinnoitettu. Siltarakenteet ovat lasitettuja. Rakennus liittyy
katoksin ja kenttärakentein vanhan suojellun aseman historialliseen hahmoon. Vanhan
aseman pohjoispuolella sijaitseva Marskin salonkivaunu katetaan yhdenmukaisesti linjaautoaseman katos- ja siltarakenteiden kanssa. Kokonaisuus harmonisoi voimakkaasti
Mannerheimintien varren nyt jossain määrin rikkinäistä kaupunkikuvaa.
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Matkakeskus säteilee laajan keskusta-alueen ja sataman kehittämiseen. Mikkelin pyhä
kolminaisuus: tori, kirkkopuisto ja satama liittyvät toisiinsa uusien rakenteiden kautta.
Kaupungin reuna saa harmonian ja liittyy veteen. Mikkelin matkakeskuksen kautta johtava kävelysilta ja matkakeskuksen katokset rajaavat ja luovat kaupunkitilaa. Vanhat
makasiinit voidaan ottaa käyttöön, kunhan tahtoa ja innovaatiota riittää. Satamasta tulee
osa keskustaa ja rannan ruskeista alueista tulee sinivihreää uutta Mikkeliä.
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Wartiaisen K 2 suunnitelma visioi
Tikkurilan yhteyksiä lentokentälle.
Kaksi matkakeskusta tulisivat yhdeksi Tikkurilantien liikenneakselin
kautta. Katua ajaisi pikaraitiotie.
Kadun varrella olisi useita maankäyttökeskittymiä.

Tikkurilan matkakeskus sijaitsee toiminnallisessa ja kaupunkirakenteellisessa
leikkauspisteessä ja solmussa. Ratkaisu
ei suoraan putoa syliin! Työn esiselvitysvaiheessa ratkaisuksi ehdotettiin radan
päälle nostettua ”pastillia”. Ratkaisu oli
todellinen, mutta myös symbolinen. Media
ja kansalaiset kiinnostuvat tällaisesta ”selkeästä” ja ”ymmärrettävästä” ratkaisusta.
Seuraava suunnitteluvaihe perustui reaalisiin
toteuttamismahdollisuuksiin public - private
pohjalla ja ratkaisu muuttui. Vaikeaselkoisemmaksi.

Tikkurilassa on “vantaan kamppi”. Keskustan kehittäminen, Heurekan laajennus,
laajat Jokiniemen asuntoalueet, jokivarren
käyttöä odottavat ”seinen rannat”, Kapiteelin suuri maa-alue liikerakentamiseen
”kolmiokortteleineen”, kävelykatu kaupungintalolta asemalle, uuden asematorin
toteuttaminen Suomen vanhimman asemarakennuksen ja Suomen vilkkaimman
tanssihotellin edustalla, liityntäliikenteen
bussiaseman moderni versio, pikaraitiotie lentokentältä ja liityntäpysäköinti ovat
toteuttamisen palikoita. Alueella on kaikki
kaupunkikehityksen komponentit. Kaikki ne
kulminoituvat matkakeskusratkaisun kautta.
Mielenkiintoista! Kun toimeen tartutaan.
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Tikkurilan aseman toteutuksen realismi liittyy yksityisten intressien ja
hallinnon intressien yhtymisestä. Tikkurilan matkakeskuksen kehittämissuunnitelmassa etsittiin nimenomaan tällaista synergiaa. Rata-alueen
länsipuolelle suunniteltiin katutilaa rajaava liiketalomassa, joka suojaa
myös ratamelulta länsipuolelle rakennettavia uusia asuntoja. Katutilasta
puuriveineen tulee kaupunkimainen ja hyvä. Bussiterminaali on katettuna
liiketalojen alla. Liityntäpysäköinti rakennetaan kahteen tasoon kellarikerroksiin. Itäpuolelle rakennetaan tavaratalo. Matkakeskus kytkeytyy tähän
rakennukseen. Alueen eteläreunassa on nykyinen linja-autoterminaali.
Terminaalin siirtyessä liiketalojen alle tila vapautuu kansalaistoriksi.
Torin pohjoisreunasta johtaa laajennettava kevytliikennealikulku radan
itäpuolelle.
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Tikkkurilan matkakeskuksen toteuttamisella vaikutetaan katutilan ja
kaupunkikuvan kehittämiseen oleellisella tavalla. Tämä kuva herätti
yleisötilaisuudessa kommentteja: ihmiset eivät halunneet Tikkurilaan
enää yhtään tiilitaloa lisää! Kuvassa näkyy nykyisen linja-autoterminaalin paikalla oleva uusi linja-autoasema, ratkaisuvaihtoehdoista
varovaisin. Konsultin suosittelemassa vaihtoehdossa bussit siirrettäisiin
taustalla näkyvien liiketalojen alle.

Tikkurilan raiteet on ehdotettu laajalti katettaviksi. Vaihto kehä-radan raiteilta bussiterminaaliin tapahtuisi pääasiassa kuvassa näkyviä koneportaita käyttäen. Junan odotukseen
olisi saatava juhlan tuntua!
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Jyväskylän paikallisliikenneterminaali eheyttää tyhjän reunan ja tekee matkustajalle
pientä juhlaa.

Mikkelin matkakeskuksen hankesuunnitelman ja rakennussuunnitelman
suunnitteluryhmä
WSP LT-Konsultit Oy
Pentti Murole projektipäällikkö
Jouni Ikäheimo liikenneinsinööri
Juha Väänänen insinööri
Laura Skogberg AKK opiskelija
Tarja Kunttunen teollinen muotoilija
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Jussi Murole arkkitehti
Janne Teräsvirta arkkitehti
Ulla Kuitunen arkkitehti
Vepe Erikkilä arkkitehti, pääsuunnittelija
Juha Pankakoski arkkitehti
WSP SuunnitteluKORTES Oy
Sami Lampinen rakennesuunnittelun projektivastaava
Air-ix Oy
Jukka Korhonen LVIAS suunnittelun projektivastaava

Tikkurilan matkakeskuksen kehittämissuunnitelman suunnitteluryhmä
WSP LT-Konsultit Oy
Pentti Murole projektipäällikkö
Kerkko Vanhanen projektisihteeri
Jouni Ikäheimo liikenneinsinööri
Reetta Jokinen liikennesimulointi
Laura Skogberg AKK opiskelija
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Jussi Murole arkkitehti
Johanna Rope arkkitehti
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Julkaisut
Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut ansiokkaan määrän matkakeskuksia
koskevia raportteja ja ohjeita:
Matkakeskus visuaalinen ohje / Esteetön
matkakeskus (LVM 2005).
Matkakeskusten informaatiojärjestelmien
toteuttamisperiaatteet (B21 / 2003)
Infocenter / palvelumonitori - ajantasaista
tietoa matkustajille (LVM, )
Keskustan palvelupiste matkakeskusta täydentämässä (LVM, tekeillä).
Matkakeskushankkeiden arviointikehikko
(LVM 17 / 2002)
Matkakeskus visuaalinen ohje / Varusteiden ja opasteiden ilme (LVM 2002).
Matkakeskus visuaalinen ohje / Graafinen
ilme (LVM 2001).
Accessible Public Transport Interchange
(LM 35 / 2000)
Esteetön matkakeskus (LM 9 / 2000)
Matkakeskusten opastus- ja informaatiojärjestelmän suunnitteluohje (LM B13 /
99).

S E U R A

Pyöräily ja matkakeskukset (LM 33 / 99)
Public Transport Interchange Impact Assessments (LM 27 / 98)
Matkakeskuksen vaikutustarkastelut (LM
5 / 98)
Matkakeskusten ja yhteisterminaalien informaatiojärjestelyjen yleissuunnitteluohje
(B3 / 97).
Principles for Travel Centre Design (LM
34 / 97)
Valtakunnalliset merkittävät matkakeskukset - Projektisuunnitelma (LM 26 /
97)
Travel Centre - Centralized Passenger Traffic Terminal (LM 17 / 97)
Matkakeskuksen mitoitusperusteet (LM
L10/96)
Matkakeskuksen hankesuunnitelma. Prosessikuvaus (36 / 96)
Matkakeskus liikenteen palvelupaikkana
(LM L41/95)

MATKAKESKUSTEN KEHITTÄMISESSÄ OVAT MUKANA:
Liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmailulaitos, Ratahallintokeskus, Tiehallinto, Linja-autoliitto, Oy Matkahuolto Ab, Suomen paikallisliikenneliitto, Suomen Taksiliitto ry, VRYhtymä Oy, VR Osakeyhtiö, Kaupungit
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Mikko Mansikka

L iikenne H elsin g in
uumenissa , entä
kaupunkikuva ?

Helsingin keskustan kallioperustaan on
koverrettu lukuisia tunneleita ja luolia,
useimmat autoliikenteen tarkoituksiin.
Maanpinnalla näkyy pysäköintilaitoksiin
johtavia luiskia ja ramppeja sekä erilaisia
tukimuureja ja katoksia. Mutta miten kaupunkikuvan on käynyt? Olen yrittänyt arvioida urbaanin maiseman muuttumista
kysymällä kunkin kohteen kohdalla, paraniko vai huononiko ympäristö. Käytyäni
läpi kaksitoista kohdetta tulos oli tämä:
yksikään muutos ei ”parantanut” ympäristöä, kolme ”huononsi” sitä ja loput yhdeksän ”sopeutuivat”. Vertailukohtana oli harvinainen tapaus viidenkymmenen vuoden
takaa: se paransi ympäristöä.
Aloitin arviot omasta ikkunastani. Vajaan sadan metrin päässä näkyy Jaakonkadun aukko, itäisin Kampin uuden liikekeskuksen alle johtavasta kolmesta autotunnelista. Sen päälle on rakennettu lasinen
pömpeli, joka on turhan korkea – ja tarpeeton. Ajoväylän alapää olisi voitu kattaa
kadunpinnan korkeudelta, jolloin Tennispalatsin ja Graniittitalon väliin olisi saatu
mahtumaan esimerkiksi enemmän istutuksia.
Nykyisellään Jaakonkatu on jalankulkijan kannalta kolkko ja lähes käyttökelvoton. Aukko on lisäksi turhan leveä reunakorokkeineen. Maisemani on huonontunut. Eivätkä narinani lopu tähän. Näkymässä on öisin tarpeetonta valosaastetta.
Tunnelin alapää on kirkkaasti valaistu,
vaikka pysäköintitila on suljettu. Yömaise-

man ärsyttävin piirre on kuitenkin Kampin liikekeskuksen seinässä välkkyvä ylikirkas mainostaulu, jonka valoteho ylittää
huimasti muun valaistuksen.
Muut Kampin ajotunnelit, Annankadun ja Olavinkadun aukot, ovat asiallisen
näköisiä ja Kampista katsottuina melko
huomaamattomia. Arvioinnissa painaa
myös se, että aukot ovat välttämättömiä
linja-autoaseman toimivuuden kannalta.
Kunhan muistaa, miten viitisen vuotta sitten busseja odoteltiin Kampin kentän lumituiskussa, myöntää ympäristön parantuneen valtavasti.
Keskuskatu ja jalankulkija
Jatkan Stockmannin kortteliin ja arvioin
sen nykyisiä ajotunneleita. Keskuskadun
tunneli sopeutuu melko hyvin etenkin tavaratalon uuden osan arkkitehtuuriin. Ajoväylä on riittävän kapea ja reunamuureissa
on jopa dynamiikkaa, siis viittä vaille ympäristöä parantava tulos. Empiminen johtuu Keskuskadun luonteesta. Senhän pitäisi olla keskeinen jalankulkuväylä, ”joutenkävelyn ja liike-elämän polttopiste”, mitä
myös Alvar Aalto tavoitteli Rautatalollaan.
Ja Sigurd Frosterus pyrki luomaan tavaratalon sisään jalankulkuväylän Keskuskadulta hissien ohi Heikinpuistikkoon eli
nykyiselle Mannerheimintielle. Keskuskadun vaikein osuus on pohjoisosassa, Revellin ramppien kohdalla. Ympäristörikos tai
ei, jalankulkija on selvästi unohdettu. Ei
auta ramppien ja makkaran kieltämättä
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kohdallaan. Vain sekavasti sijoitetut liikennemerkit häiritsevät näkymää. Siis sormen
heristys kaupungin liikennesuunnittelijoille.
Käyn vielä katsomassa Tähtitorninmäen alle louhitun pysäköintilaitoksen ajoaukkoa. Kaukaa katsoen se on melko huomaamaton, mutta lähitarkastelu osoittaa,
että oven ja opasteiden ulkonäköä voisi
terästää. Sama pätee Kluuvin autoluolan
sisäänajoon Puutarhakadulla. Tunneli sukeltaa näppärästi koulun pihan alle, mutta
yksityiskohdissa, etenkin opasteissa, on
toivomisen varaa. Eikö kaupunki voisi kytkeä ulkonäkövaatimuksia vuokrasopimukseen? Ulosajo kadun toisella puolella osuu
melko neutraaliin paikkaan.
Paluumatkalla katsastan Elielinaukion
pysäköintirampit. Sokoksen edessä oleva
luiska on melko näkymätön, joskin se lisää
entisestään aukion pinnan sekavuutta.
Onneksi Postikatu jatkuu mahtavana jalkakäytävänä aseman oville. Toinen aukko
sijaitsee Sanomatalon takana, tällä hetkellä
melko autiossa maisemassa.
Eduskuntatalon autoramppi ei tähän
julkiseen sarjaan kuulu, mutta ohi kävellessä ihailee, miten hyvin se on sopeutettu
rakennukseen. Nervanderinkadun kallioon näverretty pysäköintiluolan ajoaukko
on aika huomaamaton ja sen reunamuurit
on sovitettu kallioon. Opasteetkaan eivät
häiritse kohtuuttomasti, varsinkin kun niitä on melko vähän.

Pieni on kaunista
Retki jatkuu etelään. Stockmannin pysäköintitilojen ylöstuloramppi sijoittuu jo
valmiiksi sekavaan liikenneympäristöön
Ruotsalaisen teatterin taakse ja on melko
huomaamaton. Autot liittyvät juohevasti
katuliikenteeseen. Mikään jalankulkuväylä
ei katkea.
Kiivetkäämme nyt Diana-puistikkoon,
jonne on sijoitettu uuteen autoluolaan
johtava ajoramppi. Suunnittelussa on pyritty, toisin kuin edellisissä tapauksissa,
korostamaan autonajon aktia, mutta mielestäni huonoin tuloksin. Lisäksi puistosta
on lohkaistu suuri pala. Tosin sitä tuskin
kukaan muistaa muusta kuin Diana-patsaasta, jonka heittojalka on väärässä asennossa. Puisto on päässyt ränsistymään,
mutta olisi tietenkin restauroitavissa.
Varsinainen herkkupala löytyy pysäköintilaitoksen portaikon suojaksi rakennetusta
paviljongista Erottajankadun alapäässä.
Alvar Aallon ensimmäinen Helsingin kaupungin tilaama työ valmistui sopivasti
olympialaisiin. Rakennelma on pahasti rapistunut ja suuri johtopylväs sen vieressä
on kammottava. Korjaushanke on onneksi
vireillä ja ehkä tämä ”koru”, kuten aloitteentekijä Vezio Nava sitä kutsuu, pääsee
joskus ilahduttamaan ohikulkijoita.
Mainitessani alkuun ympäristöä ”parantavasta” kohteesta tarkoitin juuri Aallon
paviljonkia. Mittakaava ja yksityiskohtien
viimeistely ovat asioita, joita toivoisi arkkitehtien ja insinöörien tutkivan nykyistä
huolellisemmin myös teknisissä rakenteissa. Kaupunkikuva on paljolti riippuvainen
tuosta ”pienestä arkkitehtuurista”, joka
ilahduttaa silmää ja luo paikallisuutta.

Irti ylimitoituksesta
Lopputoteamus on siis seuraava: kaupunkikuvan kannalta on turvallisinta häivyttää
ajoaukot. Toisaalta ne tarjoavat hyvän kohteen luoda uutta ilmeikästä arkkitehtuuria.
Yleinen vika on ylimitoitus. Varsinkin keskustan herkässä ympäristössä tulisi pyrkiä
mahdollisimman kapeisiin väyliin, mataliin pömpeleihin ja kevyisiin rakenteisiin.
Mitoitusnormeihin olisi siis otettava tiukennuksia keskusta-alueilla. Ei kaikkialle
tarvitse päästä tankilla.

Häivytettyjä luolansuita
Jatkan kohti Kauppatoria. Fabianinkadun
ajoaukko painautuu Nordean pääkonttorin lisärakennuksen kylkeen. Se on sopivan
kapea ja huomaamaton. Materiaalit ovat
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On myös syytä toistaa se usein esitetty vaatimus, että kaupungin viranomaisten tulisi
tehdä yhteistyötä liikenneympäristön kehittämiseksi. Rakennusvalvonnan pitäisi
keskittyä esimerkiksi rumiin sähköpylväisiin yhtä innokkaasti kuin asuntojen märkätiloihin. Ja kaavoittaja saisi toimia valppaana jalankulkijan asiamiehenä.
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Lähteet:
Sarje, Kimmo: Sigurd Frosteruksen modernin käsite. Helsinki: Valtion Taidemuseo,
2000.
Keskustelut akateemikko Juha Leiviskän ja
arkkitehti Vezio Navan kanssa 26.1.2006.

Mikko Mansikka on arkkitehti ja rakennusneuvos.
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Emilia Weckman

MASTOT MAISEMASSA

Matkapuhelinverkkojen edellyttämiä mastoja on rakennettu varsinkin 1990-luvun
aikana tuhansia eri puolille Suomea. Lähitulevaisuudessa mastojen rakentamisvauhdin voidaan arvioida tasaantuvan. Vuosittain mastoja tullaan rakentamaan noin
200 vuodessa ja niistä osa korvaa aikaisemmin pystytettyjä mastoja. Ns. kolmannen
sukupolven matkaviestinverkko lisää mastojen tarvetta etenkin taajaan asutuilla alueilla. Lisätarve johtuu suuremmasta tiedonsiirtonopeudesta, mikä edellyttää pienempää etäisyyttä tukiaseman ja päätelaitteen välillä. Tekniikan kehittyminen luo
uusia mahdollisuuksia antennilaitteiden
sijoittamiseen. Antenneja ja tukiasemia
voidaan sijoittaa myös rakennusten katoille ja seiniin sekä muihin rakennelmiin.
Mastojen rakentamisen ympäristövaikutukset ovat ennen kaikkea ympäröivään
maisemaan kohdistuvia visuaalisia muutoksia, muutoksia maisema- ja kaupunkikuvaan. Mastojen rakentaminen on paikoin tuottanut maisemahäiriöitä. Ongelmia on syntynyt erityisesti valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja kulttuurihistoriallisesti merkittävissä ympäristöissä. Mastot ovat nopeasti muuttaneet
maisemakuvaa koko Suomessa.
Tämä kirjoitus pohjautuu Ympäristöministeriön julkaisemaan ”Mastot maisemassa” oppaaseen.1
Oppaan tarkoituksena on auttaa löytämään telemastolle maisemallisesti ja suhteessa naapureihin mahdollisimman hyvä

sijoittumispaikka. Opas on suunnattu ensisijaisesti kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle ja mastojen rakennuttajille sekä
niiden alihankkijoille.
Mastotyypit
Mastot toimivat erilaisten antennilaitteiden sijoittamispaikkana. Näitä ovat radioja tv-toiminnan, matkapuhelinverkkojen
ja kiinteän puhelinverkon antennit, erillisja suljettujen verkkojen antennit. Maston
tehtävä asettaa sen ulkonäölle, korkeudelle
ja sijainnille vaatimuksia. Ulkonäkö määräytyy pääosin teknisten vaatimusten mukaan. Maston sijoittamispaikan määrittämistä ohjaavat erilaiset teknistaloudelliset
tekijät, kuten maston rakentamiskustannukset, alueella sijaitsevien muiden mastojen sijainti, tiedonsiirtoyhteyden rakentamismahdollisuudet sekä maston etäisyys
käyttäjistä. Nykytekniikka vaatii antennilaitteiden sijoittamisen puuston tai muun
vaimennusta aiheuttavan katveen yläpuolelle, josta radioaaltojen esteetön eteneminen on mahdollista.
Mastoja on useita tyyppejä ja kokoja.
Päätyyppeinä ovat harustetut eli vaijereilla
tuetut mastot sekä vapaasti seisovat mastot. Suurin osa harustetuista mastoista on
70–100 metriä korkeita. Vapaasti seisovat
mastot ovat alaspäin leveneviä, poikkileikkaukseltaan joko kolmion- tai neliönmuotoisia ristikkomastoja tai sitten putkimaisia
mastoja, ns. antennipylväitä. Vapaasti seisovat ristikkomastot ovat yleensä korkeu-
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Erilaisia mastotyyppejä mittakaavallisessa vertailussa. Piirros Emilia Weckman

deltaan 30–60 metriä. Antennipylväiden
korkeus vaihtelee 15–40 metriin. Rakennuksen katolle sijoitettavat antennipylväät
ovat muutamia metrejä korkeita. Matala
putkimainen antennipylväs on ulkonäöltään huomaamattomin mastotyyppi. Mataluudesta johtuen niihin sijoitettujen antennilaitteiden peittoalue on rajatumpi
kuin korkeampiin ristikkomastoihin sijoitettujen antennien. Siten antennipylväitä
on rakennettava tiheämmin.
Harustettu masto vaatii suuremman
rakennuspaikan kuin vapaasti seisova masto tai antennipylväs. Taajamissa antennilaiteet ja tukiasemat voidaan sijoittaa rakennuksiin tai sopiviin rakennelmiin. Taajamissa on myös huollon ja eri laitteiden
energiansaannin kannalta tarpeellinen infrastruktuuri. Antennilaitteiden liittämistä
olemassa oleviin rakenteisiin on tutkittu
niin haja-asutus- kuin kaupunkialueillakin. Harvaan asutuilla alueilla antennit

voidaan liittää esimerkiksi voimajohtopylväisiin sekä junaratoihin liittyvään ratainfrastruktuuriin. Kaupunkiympäristössä antennilaitteet voidaan yhdistää osaksi kadunkalusteita ja -varusteita.
Maston väritys ja valaistus
Ilmailulaitos määrää korkeiden mastojen
värityksen ja valaistuksen. Ilmailuasetuksen (1§ 118/96) mukaisesti rakentajan on
pyydettävä Ilmailulaitokselta lausunto
maston rakentamisesta. Lausuntoa ei tarvitse pyytää, mikäli maston korkeus on
korkeintaan 30 metriä ja se ei sijaitse lentopaikan läheisyydessä.
Lentoesteiksi katsottavat maanpinnasta
yli 30 metrin korkeuteen ulottuvat kohteet
tulee varustaa tarvittaessa lentoestemerkinnöin. Merkintävaatimukset määritellään
Ilmailulaitoksen lausunnossa. Tämänhetkisten määräysten mukaan yli 45 metriä
korkeat lentopaikan kiertolähestymisalu-
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Kuva3: Tukiasemapaikka ei aina vaadi mastorakennelmaa. Rakennuksen seinään kiinnitetty antennilaite on varsin huomaamaton
tukiasemaratkaisu. Ratkaisua käytetään usein taajama- ja kaupunkialueilla. Kuva Unibase Oy

Mastojen lähiympäristöön sijoitetaan antennilaitteiden käytön vaatimia rakenteita. Mastojen
rakentaminen ja mastossa sijaitsevien antennilaitteiden huoltaminen vaatii tieyhteyden.
Lisäksi tarvitaan liityntä sähkönjakeluverkkoon. Mastoa ympäröi myös huoltotoiminnan
mahdollistava piha-alue. Piha-alueella on laitetila, joka sisältää tukiasema- ja kiinteistötekniset laitteet. Tukiasemalaitteet voidaan sijoittaa myös ns. ulkotukiasemaan, joka on n.
80x90x200 cm suuruinen metallivaippainen laatikko. Yksi ulkotukiasema voi palvella
vain yhtä teleyritystä. Kuva Silja Suominen / Emilia Weckman.

eella (n. 10 km säteellä lentoaseman tai
varalaskupaikan kiitoradasta) sijaitsevat
mastot tulee merkitä valoin ja maalauksin.
Muilla alueilla tulee merkitä yli 70 metriä
korkeat mastot. Aikaisemmin pääsääntöisesti kaikki yli 30 metriä korkeat mastot
varustettiin lentoestemerkinnöin. Tämän
vuoksi matalampia valaistuja ja maalattuja
mastoja on vielä paljon.

Mastorakentamisen vaikutukset maisemaan ovat sidoksissa mastojen ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman
visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on
merkitystä maisemavaikutuksien laatuun.
Mastot ovat teknisiä rakenteita, joiden vaikutukset voidaan rinnastaa muihin vastaavien rakenteiden, kuten esimerkiksi voima- ja sähköjohdinpylväisiin, tuulivoimaloihin sekä liikenneväylien valaisemiseen
liittyvien rakenteiden maisemavaikutuksiin. Nämä rakennelmat eroavat usein materiaaleiltaan ja luonteeltaan ympäristös-

Mastorakentamisen maisemavaikutukset
Mastojen rakentamisen merkittävimmät ja
laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat maisemakuvaan.
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Tukiasemapaikka ei aina vaadi mastorakennelmaa. Rakennuksen seinään kiinnitetty
antennilaite on varsin huomaamaton tukiasemaratkaisu. Ratkaisua käytetään usein
taajama- ja kaupunkialueilla. Kuva Unibase Oy

Mittakaavaltaan suuria teknisiä rakenteita
sisältävä maisema kestää useimmiten hyvin
mastojen sijoittamisen alueelle. Tällaisia
alueita ovat mm. voimalaitosten, satamien
ja moottoriteiden ympäristöt. Kuva Emilia
Weckman

tään ja luovat ympärilleen teknistä maisemakuvaa.
Parhaassa tapauksessa mastojen rakentamisen vaikutukset maisemakuvaan ovat
neutraaleja tai kohtuullisia, jolloin masto
ja siihen liittyvät rakenteet jäävät maisemakuvassa taustalle, sulautuvat maisemakuvaan tai asettuvat osaksi maisemakuvaa.
Mastorakentamisen maisemavaikutukset
muuttuvat ongelmallisiksi tilanteissa, joissa mastorakennelma alkaa alistaa tai hallita
maisemakuvaa tai sen merkittäviä yksittäisiä elementtejä. Mastojen rakentaminen
maisemakuvaltaan herkälle alueelle tai sen

lähistölle saattaa rikkoa maisemakuvan
eheyden, yhtenäisyyden tai mittakaavan
tai sitten aiheuttaa muunlaisen häiriön.
Usein herkälle alueelle rakentaminen myös
korostaa maston näkyvyyttä. Esimerkiksi
kulttuurimaiseman arvokkaat ominaispiirteet voivat mitätöityä ja maiseman historiallinen tunnelma kadota maston rakentamisen myötä. Tällöin maiseman sietokyky
on ylittynyt. Yksi ongelmallisimmaksi koetuista vaikutuksista on korkeiden mastojen
aiheuttama muutos maisemakuvassa laajalla alueella. Korkeiden mastorakennelmien maisemavaikutusten ongelmallisuus
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Korkeiden mastojen vaikutukset maisemaan saattavat olla ongelmallisia.
Masto hallitsee keskeiselle paikalle sijoitettuna pienimittakaavaista kyläympäristöä. Kuva Emilia Weckman

Peltoaukealle suuntautuva laaja hakkuualue kiinnittää huomion ja korostaa
maston näkyvyyttä. Maston piha-alueen ympäristössä tapahtuu usein turhan
laajasti puuston poistamista. Usein maston rakennuttaja lunastaa maanomistajalta tontin puuston säilytettäväksi, jotta tärkeää suojametsää ei kaadeta
liikaa. Kuva Emilia Weckman
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Maisematilan raja- ja reunavyöhykkeet,
kuten peltoaukeaa rajaavan metsän reunaalue ovat rakentamiselle herkkiä alueita.
Yläkuvassa masto on sijoitettu metsän keskelle, jolloin yhtenäinen metsänreuna on
säilynyt. Alakuvassa maston sijoittaminen
reunavyöhykkeelle on rikkonut reunan
eheyden. Maston ja sen lähistöllä olevien
rakenteiden näkyvyys on korostunut.

Maisemakuvassa erottuvat merkittävät
lakialueet ovat rakentamiselle herkkiä
alueita. Yläkuvassa maston on sijoitettu
rinteeseen eikä mäen laelle. Sijoittamistapa
säästää lakialueen puustoa ja jättää metsän
horisonttilinjan eheäksi. Huoltotie on linjattu huomaamattomasti välttäen avoimia
näkymäalueita. Alakuvassa maston sijoittaminen lakialueelle rikkoo horisonttilinjan
eheyden. Huoltotien linjaaminen suoraan
avoimen pellon suuntaan aiheuttaa loven
metsänreunaan ja korostaa maston ja sen
lähistöllä olevien rakenteiden näkyvyyttä.

liittyy pääasiassa mastojen näkyvyyteen ja
mittakaavallisiin ominaisuuksiin. Ne näkyvät ja vaikuttavat maisemakuvaan laajalla alueella. Mittakaavansa vuoksi korkeat
mastot eivätkä vertaudu juuri mihinkään
ympäristön elementteihin.
Mastojen lukumäärällä sekä niiden sijainnilla maisemassa on merkitystä mastojen havaitsemiseen. Tällaisia tekijöitä ovat
muun muassa peittävyys näkökentässä
sekä maiseman ja maston välille syntyvät
näkyvyyttä korostavat asetelmat, kuten esimerkiksi maston asettuminen rajatun näkymälinjan päätteeseen tai korkeimman
maastonmuodon huipulle. Pimeällä kor-

keat lentoestevaloin varustetut mastot näkyvät jopa paremmin kuin valoisaan aikaan.
Kaupunkiympäristössä mastorakentamisen maisemavaikutukset ovat paikallisempia kuin muilla alueilla. Ongelmalliset
vaikutukset liittyvät ensisijaisesti mastorakennelmien ja kaupunkikuvallisten arvojen suhteeseen. Mastot eroavat usein materiaaliltaan ja tyyliltään ympäröivästä arkkitehtuurista ja saattavat aiheuttaa ristiriitatilanteen noustessaan hallitsevaksi esim.
rakennuksen julkisivussa. Toinen ongelmatekijä taajamaympäristöissä on mastojen lukumäärän lisääntyminen. Taaja-
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Maamerkit sekä maiseman pienimittakaavaiset alueet ja kohteet tulee huomioida mastojen
sijoittamista suunniteltaessa. Alakuvassa masto kilpailee kirkontornin kanssa maamerkin asemasta pienimittakaavaisessa kyläympäristössä. Yläkuvassa riittävän etäisyyden
päähän kylämaisemasta mäenharjanteen toiselle puolelle sijoitettuna masto asettuu
paremmin maisemaan.
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Vyöhykkeiden raja-arvoja voi pitää
suuntaa-antavina. Vaikutus on etäisyyden
ohella sidoksissa maiseman herkkyyteen ja
maston sijaintiin maisematilassa sekä muihin näkyvyyteen vaikuttaviin yleisiin tekijöihin. Esimerkiksi suomalainen maisema
on norjalaiseen maisemaan verrattuna varsin tasaista, eikä maastonmuotojen aiheuttamaa katvevaikutusta juurikaan ole samassa mittakaavassa kuin Norjassa.

maympäristössä on paljon erilaisia teknisiä
rakennelmia, kuten liikenteenohjaukseen,
mainostamiseen ja kadunkalustamiseen
liittyviä rakenteita, joiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt. Mastot tuovat ympäristöön yhden elementin lisää, jolloin kaupunkikuvasta saattaa tulla entistä sekavampi ja epäyhtenäisempi.
Visuaalisen vaikutuksen vyöhykkeet
Etäisyys on merkittävä tekijä tarkasteltaessa maisemavaikutusten luonnetta. Pohjoismaissa on määritelty maisemaselvitysten
pohjalta vaikutusalueita korkeille teknisille
rakenteille, kuten tuulivoimaloille ja voimalinjapylväille. Visuaalisen vaikutuksen
vyöhykkeet on suhteutettu rakenteiden
kokoon. Vaikutusvyöhykkeet on määritetty sen perusteella miten rakenteet näkyvät
ja miten voimakkaasti ne hallitsevat maisemaa.
Mastorakentamista ympäristönäkökulmasta tarkasteleva norjalainen selvitysraportti soveltaa näitä tehtyjä selvityksiä ja
niissä määriteltyjä visuaalisia vaikutusalueita mastorakentamiseen seuraavasti:
1) Maston lähivyöhyke (Visuelt territorium) noin kolme kertaa maston korkeus
- alueella mastorakennelma hallitsee visuaalisesti täysin
- alueella täytyy nostaa katseensa nähdäkseen maston kokonaisuudessaan
2) Dominanssivyöhyke (Visuell dominanssone) noin 9 -12 kertaa maston korkeus.
- alueella masto hallitsee maisemakuvaa
- mastorakennelma ei täytä koko näkökenttää
3) Näkyvyysvyöhyke (Visuell influenssone) ulottuu dominanssivyöhykkeen reunalta niin pitkälle kuin masto näkyy.
- alueella masto asettuu yleensä osaksi maisemakuvaa
- maston kokoa voi olla vaikea määrittää
kaukaa havainnoituna

Kirjoittaja on maisema-arkkitehti Emilia
Weckman.
Lähde: Utbyggning av mobiltelenett og forholdet til miljø, Samferdseldepartementet,
Norge 1999.
Viite

1 Opas valmisteltiin työryhmässä, johon kuului edustajia Ympäristöministeriöstä, Liikenneja viestintäministeriöstä, Suomen Kuntaliitosta
sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä. Asiantuntijana työryhmän työhön osallistui myös mastorakentajan edustaja.
Oppaan toimitti maisema-arkkitehti Emilia
Weckman, ja se pohjautui osin maisema-arkkitehti Laura Yli-Jaman aloittamaan työhön (LTKonsultit Oy).
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Tommi Lindh

M oottoriarkkitehtuurin
kova kohtalo

Kumipyöräliikenteen tarpeisiin on Suomeen 1920-luvulta lähtien rakennettu erityyppisiä rakennuksia ja ympäristöjä.
Moottoriajoneuvoja palvelevat rakennukset aina ensimmäisistä bensiinikioskeista
tämän päivän megalomaanisiin matkakeskuksiin ovat olleet alttiina muutoksille ja
herkkiä katoamaan maisemasta ilman varoitusta. Suurin yksittäinen moottoriarkkitehtuuria kohdannut tuhoaminen on juuri
nyt tapahtumassa. Muutama vuosi sitten
säädetty EU:n polttoaineiden varastointia
koskeva direktiivi ja sitä seurannut kauppa- ja teollisuusministeriön jakeluasemapäätös vuodelta 1998 ovat aiheuttaneet
satojen bensiiniasemien purkamisen, joista
osa on muutettu ns. kylmiksi asemiksi,
joissa myydään polttoaineita automaatista,
osa on lakannut kokonaan.
Euroopan rakennusperintöpäivien teemana on tänä vuonna ”Lähdön ja saapumisen paikat”. Teemavuoden julkaisussa
on käsitelty monipuolisesti rautatieasemia,
linja-autoasemia, lentoasemia, vesiliikenteen rakennuksia, rajanylityspaikkoja uusimpana ilmiönä matkakeskuksia. On kuitenkin muistettava, että ilman bensiiniasemia ei myöskään olisi kumipyöräliikennettä eikä maanteillä käyttäjiä. Lähdön, mutta
erityisesti saapumisen määränpäähän
moottoriajoneuvolla mahdollistaa maan
kattava jakeluverkosto.
Bensiiniasema-arkkitehtuurista on toistaiseksi vain vähän tutkittua tietoa. Tai
tietoa kyllä on, mutta lähinnä polttoainekauppaa koskevaa tilastotietoa, joka on
olennainen tekijä kapitalismin menestystä

mittaavia barometreja tehtäessä. FM Veikko Kunnas kirjoitti ansiokkaan artikkelin
”Bensiiniasema-arkkitehtuuria 1920- ja
1930-luvun Helsingissä” Helsingin kaupunginmuseon vuosikirja Narinkkaan
vuonna 1985. Kunnaksen artikkeli oli pioneeritutkimus alalta eikä ole saanut jatkoa.
Muutamissa opinnäytteissä on aihetta sivuttu tai käsitelty kuitenkaan kiinnittämättä huomiota Kunnaksen tapaan asemien arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Näistä
on esimerkkinä Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 1999 julkaisema Katja Lähteen
tutkimus ”Huoltoasema päivittäistavarakauppana: selviytymisstrategia huoltamona vai aktiivinen pyrkimys uusille markkinoille?”
Bensiiniasema-arkkitehtuuri oli alusta
saakka kansainvälistä. Monikansalliset
öljy-yhtiöt rakennuttivat jakeluasemaketjut pääkonttorissa laadittujen tyyppipiirustusten mukaan. Asmaran Shell Eritreassa
vuodelta 1938 saa toimia esimerkkinä
huoltamoarkkitehtuurin kansainvälisyydestä.
Suomen rakennustaiteen museon kotisivujen arkkitehtiesittelyissä todetaan Aarne Ervin kohdalla mm. seuraavaa:
”Ervin valmistuessa arkkitehdiksi
funktionalismi oli jo vakiinnuttanut
asemansa Suomessa. Hänen ensimmäisiä töitään oli Heinolan keskustaan suunniteltu (nyk. purettu) Heinolan Liike Oy:n rakennus, jossa oli
mm. elokuvateatteri, ravintola ja
myymälöitä. Tähän kauteen kuuluivat myös lukuisat Shellin bensiiniase-
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Pohjoisen Hesperiankadun ja
Läntisen Viertotien (myöh. Turuntie ja sittemmin Mannerheimintie) kulmauksessa sijainnut
Rekord-bensiiniasema. Kuvassa
näkyy Rekord Bensin tekstin alla
komealta kalskahtava alaotsikko ”Tölö Bensin Central”. HKM
1931.

Tennispalatsin alkuperäinen pääkäyttö oli paikoitustalona toimiminen. Tennispalatsissa autoja palvelivat myös mm. linja-autojen pesutilat ja Trustivapaan
Bensiinin huoltoasema. MV 1937.
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Töölöntorin Shell. Osa kadonnutta jakeluasemakantaamme. HKM 1939.

Oy Volvo-Auto Ab:n bensiinikatos
Sturenkatu 21:ssä Helsingissä. Käyttö
bensiinikatoksena on päättynyt, mutta
sienikatos kertoo edelleen autoistumisen alkutaipaleen historiasta.
Cata Portin 2002.

58

J Ä S E N T I E D O T E

4 : 2 0 0 6

Niiralan Teboil Kuopiossa on muuttunut kylmäksi asemaksi. Rakennuksen säilymisestä väännetään parhaillaan kättä. Tommi Lindh 2005.

Asmaran Shell Eritreassa vuodelta 1938. Sami Sallinen 2003.
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mat, joita autoistumisen myötä rakennettiin eri puolille Suomea – sananmukaisesti Hangosta Petsamoon.
Vanhempi autoilijasukupolvi muistaa
varmasti nämä valkoiset huoltoasemat pyöristettyine kulmineen. Luultavasti viimeinen näistä on ollut Joensuussa.”
Tekstilainaus kertoo omaa karua kieltään
jopa tunnettujen arkkitehtien suunnittelemien bensiiniasemien kohtalosta.
Säännöstelyn jälkeen ja ennen öljykriisiä 1950-1970-luvuilla bensiiniasemien
arkkitehtisuunnittelua hallitsivat Kaija ja
Heikki Siren. Heidän tyyppipiirustustensa
mukaan rakennettiin lähes kaikki monikansallisen öljy-yhtiö Shellin asemat ja
valtiollisen Nesteen Union-asemat Suomeen. Kuusikymmenluvulla tehtiin myös
mielenkiintoisia kokeiluja uusilla materiaaleilla (kuten muovi) ja hämmästyttävillä
muodoilla. Tästä esimerkkinä Futuro-taloarkkitehti Matti Suurosen kokeilut Gulfin
tyyppibensiiniasemiksi.
Viimeisten kolmenkymmenen vuoden
aikana ei huoltoasema-arkkitehtuuri ole
sanottavammin teidemme varsia kaunistanut. Jäljellä olevat miehitetyt asemat ovat
lähinnä elintarvikekaupan, kahvilan ja ravintolan risteytyksiä, joissa koko komeutta
saattaa hoitaa yksi tai kaksi työntekijää.
Jossain tällaisen keskuksen lähistöllä saattaa vielä könöttää tyhjänä vanha funkisasema odottamassa purkua.
Vuonna 1985 Suomessa oli hieman alle
2000 huoltamoa. Vuoteen 2004 mennessä
puolet niistä oli muuttunut kylmiksi
asemiksi. KTM:n jakeluasemapäätös
näkyy tilastoissa vasta myöhemmin, koska
päätöstä on sovellettu aiemmin rakennettuihin jakeluasemiin takautuvasti vuoden
2003 alusta lukien. Kansallisen jakeluasemastandardin uudistettu versio valmistui
syksyllä 2004. Se tulee myös vaikuttamaan
vanhojen huoltamoiden mahdollisuuksiin
jatkaa toimintaansa. Huoltamon muuttuminen miehittämättömäksi kylmäksi asemaksi tarkoittaa lähes aina huoltamorak-
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ennuksen purkamista. Näin ainakin taajamien ulkopuolella, jossa vanhoille asemille on vaikea löytää uutta käyttöä. Vanhan
huoltoaseman toiminnan jatkaminen on
usein hyvin pienestä kiinni. Ilman tukea
eivät kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
huoltamot tule tässä maassa säilymään.
Päinvastoin. Uusia määräyksiä sovelletaan
niin tehokkaasti, että asema on jo lopettanut toimintansa kannattamattomana ennen kuin maakuntamuseon rakennustutkija saa tiedon kohteen uhanalaisuudesta.
Tyhjää rakennusta on sitten paha mennä
suojelemaan.
Suomen 1920-1930-luvuilla ja sodan
jälkeen aina 1960-luvulle saakka rakennettu bensiiniasemaverkosto oli arkkitehtonisesti niin korkeatasoinen, että on todella
sääli, jos asematyypeistä ei jää yhtään ainoata esimerkkiä jäljelle. Uhka on todellinen
ja erittäin ajankohtainen.
Tommi Lindh
Viite:
1 Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2005.
Lähteet
Kunnas, Veikko, Bensiiniasemaarkkitehtuuria 1920- ja 1930luvun Helsingissä. Helsingin
kaupunginmuseo, Helsinki 1985.
Lähde, Katja, Huoltoasema
päivittäistavarakauppana:
selviytymisstrategia huoltamona
vai aktiivinen pyrkimys uusille
markkinoille? Kuluttajatutkimuskeskus,
Helsinki 1999.
Sallinen, Sami, Asmara Beloved, Kiina
2003.
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Panu Lehtovuori

K atu kaupun g in
elementtinä

Yksityisen intressin näkökulmasta kaupunki on rakennuspaikka, alusrakenteenaan tonttijako. Yhteisen intressin – kaupunkiyhteisön ja kaupunkielämän – näkökulmasta kaupungin edellytys ja tulos on
katu. Taloja, puistoja ja myös aukioita
(ajattele Versailles’ta) voi hyvin olla myös
kaupungin ulkopuolella, mutta katu on
mahdollinen vain kaupungissa. Katu on
kaupungin julkinen, yhdistävä ja välittävä
elementti.
Jane Jacobs (1961) oivalsi kadun oleellisuuden: ”Kadut ja niiden jalkakäytävät,
kaupungin keskeiset julkiset paikat, ovat
sen tärkeimmät elimet. Ajattele kaupunkia
ja mitä tulee mieleen? Sen kadut. Jos kaupungin kadut näyttävät kiinnostavilta,
kaupunki näyttää kiinnostavalta; jos ne
näyttävät tylsiltä, kaupunki näyttää tylsältä.”
Mikä tekee kaupungin kaduista kiinnostavia? Vastaus on: ihmiset. Varmasti
myös rakennuksilla, penkeillä, katulampuilla ja -kivillä on merkitystä, mutta suurelta osin katu on yhtä kuin sillä kävelevät,
istuksivat tai leikkivät ihmiset. Katu on
huokoista arkielämän levittäytymistä näkyville (Benjamin 1979), se on katuseurallisuutta, kevyttä kiinnostusta ja kesäistä
flirttiä (Mäenpää 1993), tiiviin kaupunkielämän mahdollistavia säädyllisyyden naamioita (Bauman 2001) tai Ranskan poliittisten mielenosoitusten la Rue, joka keväällä 2006 näytti voimansa työlakikiistassa.
Katu, jos mikään, kokoaa kaupunkiyhteisön. Samalla se on reitti kaupunkiin tämän
yhteisön ulkopuolisille.

Usein ajatellaan, että katu kuuluu vain
niin sanottuun perinteiseen kaupunkiin.
Kuitenkin myös kehäteiden reunakaupungit luottavat uskollisesti katuun sosiaalisesti
merkittävien tilojen paradigmana. Itäkeskuksen shoppaajia kokoavat pääkäytävät
ovat ”Pasaasi” ja ”Bulevardi”, HelsinkiVantaan lentoaseman puolestaan ”Avenue”, ”Boulevard” ja ”Galleria”. Liikkuvalla ostos- ja viihdekeskus Silja Serenadella
puolestaan ”olet kuin kaupunkilomalla
keskieurooppalaisen kävelykadun tuntumassa” – mikäli mainosmieheen on uskominen. Silja on keksinyt kadunnimeksi
”Promenade”. Vaikka ostoskeskukset ja
viihdelaivat ovat yksinkertaistettuja ja typistettyjä (kaupunki?)ympäristöjä, katumetaforan yleisyys antaa vihjeen kadun
brändiarvosta.
Katu – Helsingin kaupunkisuunnittelun
”usual suspect”
Helsingin kantakaupunkia ympäröivien
satamien ja teollisuusalueiden sijoille nousevia kaupunginosia on jo pitkään suunniteltu eurooppalaisen kaupunkirenessanssin
hengessä. Kaupunkisuunnitelmat keskittyvät julkiseen tilaan ja yhtenäiseen kaupunkiarkkitehtuuriin. Monissa tapauksissa,
muun muassa Katajanokalla ja Ruoholahdessa, on sanottu julki myös kiinnostus
Helsingin historialliseen morfologiaan ja
kaupunkitiloihin.
Jos on totta, että näiden suunnitelmien
taustalla on kaupunkimuodon ohella kiinnostusta kaupunkimaiseen elämäntapaan,
voisi olettaa, että katu olisi suunnitelmien
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lähtökohta ja keskeinen elementti, kirkkaasti ajateltu ja hyvin suunniteltu. Näin
ei kuitenkaan ole.
Helsinki on koko historiansa ollut keskitetysti suunniteltu, ”keinotekoinen”
kaupunki. Aina suunnittelu ei ole estänyt
muistettavien ja sosiaalisesti yhdistävien
katujen syntymistä, päinvastoin. Unioninkatu, Helsingin vanha pääkatu, rakennettiin C.L. Engelin suunnitelmien mukaan
1820- ja 1840-lukujen välillä. Työväen
kaupunginosia nivovan Helsinginkadun
bulevardin hallitsevimmat rakennukset
ovat 1920-luvulta, mutta kadun rakentamista jatkettiin 1970-luvulle asti.
Mikä erottaa nämä onnistuneesti suunnitellut kadut vaikkapa 1990-luvulla tehtyä Ruoholahtea halkovasta Itämerenkadusta? Väitän, että ero on uskossa kadun
mahdollisuuteen.
Pitkastä modernimin kritiikistä huolimatta Helsingin nykyinen suunnittelu
kantaa mukanaan muutamia kaupunkia
koskevia harhakäsityksiä. Ajatus kaupungin perimmäisestä turmiollisuudesta ei ole
kuollut, ja Jacobsin ironisoima ”Radiant
Garden City Beautiful” nostaa päätään nimenomaan suhteessa ymmärrykseen kadusta kaupungin elementtinä. Helsingin
suunnittelijat eivät usko, että voimakkaiden, tunnelmallisten ja keskeisten katujen
luominen on mahdollista eivätkä he pidä
niiden luomista toivottavana.
Voimakkaan kadun tärkein piirre on se,
että se yhdistää useita kaupunginosia. Kaupunkiin johtaneilla vanhoilla maanteillä,
nykyisillä Mannerheimintiellä ja Hämeentiellä, on tämä ominaisuus, mutta myös
piirustuspöydällä linjatut Fredrikinkatu,
Mäkelänkatu, Sturenkatu, mainitut Helsinginkatu ja Unioninkatu ja niinkin esikaupunkimainen väylä kuin IntiankatuOulunkyläntie muodostavat houkuttelevia, luontevia reittejä kaupunginosasta
toiseen.
Nykyisin tällaisia pitkiä, yhdistäviä ja
samalla urbaaneja katuja ei suunnitella.
Päinvastoin, jo olevia hyviä katuja tuho-

S E U R A

taan katkaisemalla ne. Näin on tehty muun
muassa Intiankadulle. Itämerenkatu oli
ikäänkuin vahingossa pienen hetken yhdistävä reitti kantakaupungista Lauttasaareen, mutta heti kun Suomi toipui lamasta
ja suunnittelijoiden resurssit kasvoivat,
Martti Aihan ”Rumban” inspiroinut urbaani vilkkaus tuhottiin katkaisemalla
katu. Nyt komea veistos seisoo vilkkaan
risteyksen (joka on kadun ohella kaupungin sosiaalisen tilan tärkeä elementti) asemesta rumalla, tyhjällä, hiekoitushiekan
peittämällä joutomaalla! Vastaavia esimerkkejä löytyy kaikista Helsingin 1970luvun jälkeen tehdyistä kaupunginosista.
Nimellisenä syynä katuvihaan ovat auton haitat. Modernistisessa funktioiden
erottelun hengessä suunnittelijat uskovat
että autot ja ihmiset pitää erottaa, ja että
toimiva, houkutteleva ja turvallinen pääkatu, jossa on paljon autoliikennettä ja samalla tilaa jalan kulkeville ja aikaa viettäville kaupunkilaisille olisi mahdottomuus.
Jalankulkijoiden ja nopeamman liikenteen
ristiriita ei ole uusi – jo Baudelaire kuvaa
Pariisin uusia bulevardeja kiitävien hevosvaunujen synnyttämää pelkoa. Keinoja
ongelman ratkaisuun kuitenkin on. Leveät
jalkakäytävät ovat paikallinen parannus.
Josef Stübben (1924) suosittelee jalkakäytäville varattavaksi ainakin puolet kadun
leveydestä. Samoin Jane Jacobs pitää leveitä jalkakäytäviä – aina kymmeneen metriin
asti – rikasta kaupunkielämää tukevina.
Leveillä jalkakäytävillä voi paitsi liikkua,
myös leikkiä, jutella tutun kanssa ja harjoittaa elinkeinoa musisoimalla tai myymällä. Laajemman kaupunkialueen tasolla
useat rinnakkaiset reitit vähentävät yksittäisen katujakson ruuhkautumista. Mitä
yhtenäisempi ja jatkuvampi on katuverkko, sitä epätodennäköisempää on yhden
kadun ylikuormitus. Tätä periaatetta vastaan Helsingin suunnittelu toimii täysin
systemaattisesti. Prioriteetteja ovat hiljaiset
asuinsaarekkeet sekä autottomat viheralueet. Nämä tavoitteet ovat ymmärrettäviä,
mutta olisi syytä keskustella niistä seuraa-
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van urbaanien katujen tuhoamisen hinnasta. Yhteiskunnallisella tasolla autoilua ja
sen haittoja voidaan vähentää tekemällä
autoilusta kalliimpaa.
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sa pikku-lähiössä on karaokebaari, sama
kokonaiskysyntä pystyisi ylläpitämään
monia erilaisia ruoka- ja juomapaikkoja.
Puhtaasti liikenteelliseltä kannalta Helsingin valinta luoda puumainen liikenneverkko on huono. Se johtaa paikallisiin
ruuhkapisteisiin, joita on turhauttavan
mahdotonta kiertää, esimerkkeinä Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien haarautuma sekä Linnanrakentajantie Herttoniemessä. Urbaaneja katuja ei ole mieltä istuttaa kaikkialle. Tapiolasta länteen johtavat
väylät, Espoon keskuksen ympäristö, Tikkurilan ja lentokentän väli ja lähes koko
Helsingin kaupugin alue olisivat kuitenkin
katuja painottavalle uudelleensuunnittelulle otollisia.
Kaupungin imagon kannalta on tappio, jos viimeinen katu ”joka näyttää kiinnostavalta” on satakunta vuotta sitten alkuunpantu Helsinginkatu. Koko moderni
ja jälkimoderni kasvuperiodi on tuottanut
Jacobsin termein tylsää kaupunkia. Mielikuva urbaanista Helsingistä nojaa 1800luvun kaupunkirakentamiseen, ja moderni
Helsinki nähdään samana luonnon ja tekniikan symbioosina kuin muu Suomi. Nyt
on aika profiloida Helsinki luovana, ainutlaatuisena kaupunkina. On aika rakentaa
2000-luvun voimakkaat, kiinnostavat kadut!

Suunnittelijoiden pitää oppia rakastamaan
katua
Helsinkiä on liian pitkään suunniteltu toisistaan erillisinä rakentamissaarekkeina.
Katuviha on johtanut tilanteeseen, jossa
kantakaupunkia ympäröivällä, nopeasti
tiivistyvällä alueella (Arabia, Viikki, Malmi, Pitäjänmäki jne.) ei ole juuri lainkaan
voimakkaita, yhdistäviä urbaaneja katuja.
Kaupunginosia yhdistävät väylät ovat
moottoritiemäisiä; mahdollisia pääkatuja
reunustavat palveluiden asemesta suojapusikot ja pysäköintivyöhykkeet. Uusien alueiden sisälle tehdään katujen kuvia, mitoiltaan kadun kaltaisia talojen välisiä tiloja,
mutta niiden sujuva kävely-, pyöräily- tai
autoyhteys viereisen kaupunginosan katuihin rikotaan tai jätetään rakentamatta.
Voimakkaiden katujen puuttumisesta
on sosiaalisia, taloudellisia, liikenteellisiä ja
kaupungin imagoon liittyviä haittoja.
Sosiaalisena yhdistäjänä katu on verraton; hyvä katu on merkittävä keino luoda
hyvää asuinympäristöä. Entäpä jos lapset
leikkisivät sisäpihan asemesta kadulla, jonka varren kuppilassa vanhemmat voivat
silloin tällöin istua oluella ja isovanhemmat vaikkapa pelata petankkia? Kuppilaa
pitäisi maahanmuuttaja... Tämän kukaties
naïvin kuvan taustalla on vakava ajatus siitä, että vain kokoamalla kaupunginosan
asukkaita yhteen ja antamalla muillekin
syitä käydä vierailulla on mahdollista synnyttää hyvälaatuista ja tunnelmaltaan vahvaa uutta kaupunkia. Nyt lähelläkin keskustaa eletään sauvakävelytodellisuudessa.
Kaupungin palvelut – ravintolat, erikoiskaupat, urheilupaikat, käsityöläiset –
jäävät yksipuolisiksi ja jakautuvat epätasaisesti. Mikäli ydinkeskustaa ympäröivien
kaupunginosien välillä olisi enemmän liikettä, kaupunginosissa voisi olla keskenään
erilaisia palveluita. Sen sijaan, että jokaises-
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KÖÖPENHAMINA 2000+

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna , 1.-3.9 järjestetään opintomatka Kööpenhaminaan. Tutustumme uusimpaan arkkitehtuurin eli vuoden 2000 jälkeen valmistuneisiin
kohteisiin. Kokoontuminen Hotelli Savoy:iin 1.9 klo 9.30 Vestebrogade 34 eli asemalta
vähän länteen.
1.9
jalan;
10.30
Ooppera (Henning Larsen)
11.30
Lounas
12.30
Frederiksholmen. Uudet asuinkorttelit
		
Torpedhallen. Asuntoja entisessä torpeedovenehallissa (Vandkunsten)
		B&M entinen teollisuusalue, jossa asuntoja ja pääkonttoreita. (mm.Henning
Larsen)
		
Meriuimala (PLOT)
		
Uusi kuninkaallinen kirjasto (Schmidt, Hammer & Lassen)
		
tanskalais-juutalainen museo(Daniel Liebeskind)
		
ym. ym.
2.9
		
		
		
		
		

bussilla
Viljasiilot, asuntoja (MVRDV, JJW Architects)
Örestaden (PLOT, Lundgaard-Tranberg ym.)
Tegelholmen (Vandkunsten)
Päiväkodit ja urheilutalo (Dorte Mandrup)
ym.ym.

3.9
		
		
		
		

bussilla
Kildeshovhallen (Entasis)
Ordrup Gaard taidehalli (Zaha Hadid)
Bellevy teatteri (Arne Jacobsen)
Iltapäivä vapaa.

Käytännön järjestelyt.
Kukin varaa itse lentonsa. Parhaat saitit: WWW.vertaa.fi, www.ebookers.fi
Jos varaaminen tuntuu ylivoimaiselta yhteys seuran ekonomiin (katso alla)
Hotellivarausta ja maksua varten: Ilmoittautuminen 22.6 mennessä
Erik Sjöholm 0504320444, eriks@kaapeli.fi
Kustannustaso
Hotelli 140
Bussi ja pääsymaksut 100
Lento 200-300
Yhteensä 440-500
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sp.
mona.schalin@welho.com
Tutkija HELENA SOIRI-SNELLMAN
koti: Rauhankatu 1 c B 35, 20100 Turku,
p. 02-231 5108
sp.
helena.soiri-snellman@abo.fi

Arkkitehti JUHA LEMSTRÖM
toimi: ISS Proko Oy, PL 300, 01055 ISS,
p. 040-5500847
koti: Takilatie 18 A, 00850 Helsinki
sp.
juha.lemstrom@iss.fi

Arkkitehti SARI VIERTIÖ
toimi: Vantaan kaupunginmuseo,
Hertaksentie 1, 01300 Vantaa,
p. 09-8392 2963
sp.
sari.viertiö@vantaa.fi

Arkkitehti, FM PÄIVI LUKKARINEN
toimi: Suomen rakennustaiteen museo,
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p. 09-856 75122
sp.
paivi.lukkarinen@mfa.fi

Sihteeri, FM JOHANNA NURMINEN
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p. 050-3553013
sp.
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JÄSENMAKSUN
MYÖHÄSTYMINEN
Rakennustaiteen seuran toiminnalle on aiheutunut merkittävää haittaa jäsenmaksujen
myöhästymisestä. Johtokunta on kokouksessaan 16.1.2002 päättänyt, että jäsentiedotetta
ei enää lähetetä jäsenelle, jonka jäsenmaksu on puoli vuotta myöhässä. Mikäli maksu on
edelleen suorittamatta ko. vuoden lopussa, erotetaan jäsen seurasta. Mahdollisia puuttuvia
jäsentiedotteita ei lähetetä jälkikäteen.

RAKENNUSTAITEEN SEURAN
JÄSENEKSI
voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 20 euroa (opiskelijajäsen 10 euroa) seuran tilille
SAMPO pankki 800016-251558
viestinä on ehdottomasti mainittava maksajan nimi ja osoite !
TERVETULOA JÄSENEKSI
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